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Chirurgas V. Kvedaras: „Druskininkai  ir čia 
gyvenantys žmonės įtraukia, jų palikti negali. 

Tarsi kas būtų pririšęs už kojos...“

„Nors esu kaunietis, šaknis 
įleidau Druskininkuose. Drus-
kininkų ligoninė – pirmoji ir 
vienintelė mano darbovietė“, 
– sako Druskininkų ligoninės 
Chirurgijos skyriaus vedėjas 
Vytautas Kvedaras, šiemet  mi-
nintis net du jubiliejus –  savo 
60-metį ir 35-erių metų darbo 
Druskininkų ligoninėje sukaktį. 
Po medicinos studijų atvykęs 
dirbti į Druskininkus šiandien 
jau visoje Lietuvoje žinomas 
chirurgas tokio savo sprendi-
mo sako niekada nesigailėjęs. 
O ir žmonės juo pasitiki. Ne tik 
kaip puikiu chirurgu – nuo 2007 
metų V. Kvedaras ir Druskinin-
kų savivaldybės tarybos narys. 
Tiesa, duoti interviu V. Kvedarą  
teko įkalbinėti ilgokai – sako ne-
mėgstantis apie save šnekėti.

– Kodėl pasirinkote chirurgo 
specialybę? Koks žmogus gali 

būti chirurgu?
– Kažkada man atrodė, kad 

chirurgo darbas paprastesnis, 
negu, tarkime, terapeuto. Bet 
gyvenimas pasisuko taip, kad 
tapau chirurgu. Ir tikrai niekada 
nesigailėjau, kad taip įvyko. Šis 
darbas reikalauja nemažai iššū-
kių – žmonės, su kuriais kaskart 
susiduriame, yra skirtingi, kie-
kviena liga, kiekviena operaci-
ja pateikia įvairių netikėtumų, iš-
moko naujų dalykų. 

Man atrodo, kad chirurgas turi 
pasižymėti gera orientacija, grei-
ta reakcija. Reikia ir geros fizinės 
formos, stiprių nervų. Turi būti 
pasiruošęs viskam – juk būna ir 
tokių ekstremalių situacijų, kaip, 
pavyzdžiui, masyvus kraujavi-
mas iš skrandžio opos ar širdies 
sužalojimai. Kartą teko užsiūti 
širdies žaizdą, tokie dalykai rei-
kalauja ypatingo susikaupimo ir 
kruopštumo. 

Paradoksalu, bet labai svarbu 
žinoti ir kada neoperuoti. Nors 
kai kuriuose situacijose operaci-
ja būtų paprastesnis variantas, ne 
visuomet ji yra būtina. Juk bet ko-
kia operacija žmogui sukelia di-
delį stresą. Manau, kad sugebė-
jimas atskirti, kada reikia operuoti 
ir kada nereikia, yra labai svarbus 
chirurgo darbe.

Be abejo, kad chirurgui labai 
svarbi ir žmogiškoji pusė. Gydy-
tojas turi būti supratingas. Nebū-
tinai plepus ar itin komunikabilus 
– jis turi būti tiesiog žmogiškas. 
Gydytojo palaikymas ir rūpestis 
sergančiam žmogui, esu tikras, 
yra būtinas ir svarbus. 

 
– Kaip keitėsi chirurgo dar-

bas per 35-erius metus? Pasta-
raisiais metais įranga tobulėjo, 
modernėjo. Bet svarbiausios, 
ko gero, vis tiek lieka chirurgo 
rankos?

– Ne visai taip. Yra toks posakis, 
kad chirurgas operuoja ne ranko-
mis, o galva... Manau, kad tai la-
bai teisinga mintis. Chirurgija yra 
labai konservatyvi medicinos sri-
tis, bet per 35-erius metus, kai aš 
dirbu chirurgu, padarė labai dide-
lę pažangą ir žengė daug žings-
nių į priekį. Pirmiausia atsirado 
naujų medžiagų, siūlų, modernių 
siuvimo aparatų. Minimaliai inva-
zinė operacijų atlikimo metodika 
padarė savotišką revoliuciją chi-
rurgijoje. Dabar didelę dalį žino-
mų operacijų galima atlikti, ne-
darant didelio pjūvio, per mažas 
skylutes. Atsiradusios naujos dia-
gnostinės technologijos, lazeris, 
ultragarsinis peilis atvėrė naujas 
galimybes. Per tuos metus būta 
labai daug technologinių pasikei-
timų, ir mes, chirurgai,  stengia-
mės žengti koja 
kojon su jais. 7 psl.

Po medicinos studijų atvykęs dirbti į Druskininkus šiandien jau visoje Lietuvoje žinomas chirurgas V. Kvedaras tokio savo sprendimo sako niekada nesigailėjęs/Laimos Rekevičie-
nės nuotrauka
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Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Su Druskininkuose apsilankiusia LR Kultūros ministre Liana Ruokyte-
Jonsson aptarti druskininkiečiams svarbūs projektai

Spalio 7 dieną Druskininkuo-
se lankėsi LR Kultūros minis-
trė Liana Ruokytė-Jonsson. 
Ministrė dalyvavo iškilminga-
me XVIII Poetinio Druskininkų 
rudens baigiamajame renginy-
je, taip pat lankėsi Druskinin-
kų Jaunimo užimtumo centre, 
Viečiūnų bendruomenės cen-
tre, žiemos ir pramogų kom-
plekse „Snow Arena“, Druski-
ninkų savivaldybėje. Jaunimo 
užimtumo centre ministrė ap-
žiūrėjo erdves ir susipažino su 
jaunimui organizuojamomis 
veiklomis, apžiūrėjo didžią-
ją renginių salę, kurioje šiuo 
metu organizuojama dauguma 
renginių. Viečiūnų bendruo-
menės centre ministrei buvo 
papasakota apie bendruo-
menės veiklas, parodytos er-
dvės, kuriose vyksta renginiai 
ir šventės.

Ministrė L. Ruokytė-Jonsson 
akcentavo, kad jai labai patiko 
visos aplankytos erdvės, tačiau 
jos yra per mažos didelio masto 
kultūriniams renginiams. 

LR Kultūros ministrė L. Ruo-

kytė-Jonsson vizito metu susiti-
ko su Druskininkų savivaldybės 
meru Ričardu Malinausku, mero 
pavaduotoju Linu Urmanavičiu-
mi, administracijos direktore Vil-
ma Jurgelevičiene, administraci-
jos specialistais, kultūros srities 
atstovais, LR Seimo nariu Zeno-
nu Streikumi.

Susitikimo metu meras R. Mali-
nauskas pristatė Druskininkuose 
įgyvendintus ir planuojamus įgy-
vendinti projektus, kalbėjo apie 
miesto infrastruktūrą, vietinės 
rinkliavos surinkimą ir panaudo-
jimą, pasidžiaugė turistų srau-
tų didėjimu. Ministrei buvo pa-
pasakota apie kultūrinius miesto 
renginius, festivalius, šventes. L. 
Ruokytė-Jonsson domėjosi, kiek 
Druskininkų savivaldybė skiria 
biudžeto lėšų kultūros sričiai.

Su LR Kultūros ministre aptar-
ti druskininkiečiams svarbūs pro-
jektai: Menų kalvės įrengimas, li-
kusios Leipalingio dvaro dalies 
rekonstrukcija – ant sienų rasta 
ypač vertingų senovinių freskų ir 
tikimasi, kad jų išsaugojimui bus 
skirtas finansavimas.

Susitikimo metu meras R. Ma-
linauskas ministrę supažindino 
su Druskininkų bendruomenei 
ir Lietuvos kultūriniam turizmui 
svarbaus objekto – Druskininkų 
kultūros centro – projektu.

„Prieš pradėdami projektavimo 
darbus, išanalizavome ir Lietu-
vos, ir užsienio pavyzdžius. No-
rime, kad Druskininkų kultūros 
centras būtų modernus, daugia-
funkcis, atitiktų aukščiausius ko-
kybės reikalavimus. Į šį projektą 
žiūrime labai atsakingai, dėl vis-
ko tariamės su itin didelę patir-
tį panašių projektų įgyvendinime 
turinčiais užsienio ekspertais. 
Norime Druskininkuose organi-
zuoti aukščiausius standartus 
atitinkančius renginius, priimti 
geriausius šalies ir užsienio atli-
kėjus. Tai padėtų stiprinti ir Drus-
kininkų, ir Lietuvos kultūrinį įvaiz-
dį“, – sakė R. Malinauskas.

Meras pažymėjo, kad daug dė-
mesio skiriama Kultūros centro 
projekto rengimui. Planuojama, 
kad projektavimo darbai bus baig-
ti jau šiais metais. Projektavimas 
yra labai svarbus viso projekto 

įgyvendinimo etapas, todėl su-
sitikimai su projektuotojais ir už-
sienio ekspertais organizuojami 
reguliariai. „Nuo projekto parengi-
mo  priklauso tolesnių darbų ko-
kybė, todėl šis etapas labai atsa-
kingas, reikia suderinti labai daug 
iš pirmo žvilgsnio galbūt nepaste-
bimų, bet labai reikšmingų spren-
dinių“, – pabrėžė R. Malinauskas.

LR Kultūros ministrė L. Ruoky-
tė-Jonsson akcentavo, kad šiuo 
metu LR Kultūros ministerija vyk-
do LR Finansų ministerijos reko-
mendacijas, jog pirmiausia finan-
savimas turi būti skiriamas jau 
pradėtiems projektams. Ministrė 
teigė, kad ateityje planuojama di-
delį dėmesį skirti turistiniams re-
gionams, kurie ypatingai svarbūs 
kultūriniam turizmui, kultūrinių 
paslaugų teikimui. Bus dedamos 
pastangos, kad Vyriausybės in-
vesticijų programos lėšos būtų 
skiriamos kurortiniams regio-
nams, jų kultūrinio turizmo vysty-
mui. „Tai, kad jūs taip atsakingai 
dirbate su Druskininkų kultūros 
centro projektu, yra labai sveikin-
tina. Tai rodo, kad druskininkie-

čiams jis yra reikalingas“,  – susi-
tikimo metu sakė ministrė. 

Merui  pristačius Kultūros cen-
tro sprendinius, ministrė pažy-
mėjo, kad labai panašūs spren-
diniai įgyvendinti Vroclavo 
(Lenkija) kultūros centre. Minėtą 
kultūros centrą projektavo tie pa-
tys ekspertai, kurie konsultuoja 
Druskininkų kultūros centro pro-
jektuotojus.

Druskininkų savivaldybės vado-
vai ir LR Kultūros ministrė L. Ruo-
kytė-Jonsson aptarė Kultūros 
centrui reikalingas investicijas.

Susitikimo metu ministrė su Sa-
vivaldybės vadovais kalbėjo apie 
užsienio investicijas. Meras ak-
centavo, kad visiems investuo-
tojams – ir Lietuvos, ir užsienio 
– Druskininkuose visada yra atvi-
ros durys.

Neseniai organizuoto vizito Ki-
nijoje metu ministrė dalyvavo 
dvišaliuose susitikimuose, ben-
dravo su Wanghu miesto meru, 
susitikimuose buvo pristatyti ir 
Druskininkai, kalbėta apie gali-
mybes Kinijos miestams bendra-
darbiauti su Druskininkų kurortu.  

Jaunimo užimtumo centre ministrė apžiūrėjo erdves, kuriose vyksta jaunimo veiklos ir savivaldybės bendruomenei skirti kultūriniai ren-
giniai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Viečiūnų bendruomenės centre ministrei buvo papasakota apie bendruomenės vykdomas veiklas, parodytos erdvės, kuriose vyksta 
renginiai ir šventės/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Susitikimo metu meras R. Malinauskas ministrei pristatė ir Druskininkų bendruomenei, 
ir Lietuvos kultūriniam turizmui svarbaus objekto – Druskininkų kultūros centro – projek-
tą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Vizito metu LR Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson apsilankė žiemos ir pramogų 
komplekse „Snow Arena“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją/Dianos Sinkevičiū-
tės nuotraukos

Pagerbti Druskininkų savivaldybės mokyklų mokytojai
Minint Tarptautinę mokyto-

jų dieną, Jaunimo užimtumo 
centre pasveikinti Druskinin-
kų savivaldybės ugdymo įs-
taigų pedagogai.  Gausų būrį 
esamų ir buvusių mokytojų 
pasveikino Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Mali-
nauskas: „Gerbiama švietimo 
bendruomene, Mokytojų die-
na yra šventė, mums visiems 
leidžianti prisiminti savo vai-
kystės ir jaunystės mokyto-
jus bei įvertinti mokytojų dar-
bo svarbą. Ačiū Jums už indėlį 
į jaunosios kartos ugdymą, 
ačiū visiems už kasdienį akty-
vų dalyvavimą bendruomenės 
gyvenime.  Linkiu, kad mūsų 
švietimo bendruomenė būtų 
susitelkusi ir draugiška.“ 

„Ačiū, Mokytojau“, – tokiais žo-
džiais savo sveikinimą pradė-
jęs mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius linkėjo, kad padė-
kos mokytojams būtų sakomos 
ne tik jų profesinės šventės pro-
ga, bet kiekvieną dieną. „Ir aš, 
ir jūs – visi turime savo geriau-
sią mokytoją. Linkiu, kad profe-
sine prasme pasiektumėte dar 
aukštesnį lygį, negu jūsų moky-
tojo autoritetas“, – linkėjo L. Ur-
manavičius.

Mokytojus pasveikino ir Švieti-
mo skyriaus vedėjas Jevgrafijus 
Samuchovas. LR Seimo narys 
Zenonas Streikus, sveikindamas 
mokytojus, visoms mokykloms 
įteikė simbolines dovanas ir Vy-
dūno raštus. 

Tarptautinės mokytojų dienos 
proga už indėlį, siekiant koky-
biškesnių ugdymo(si) veiklų, re-
zultatų, dalijimąsi gerąja patir-
timi Druskininkų savivaldybės 
mero R. Malinausko padėkomis 
pagerbti šie Druskininkų savi-
valdybės švietimo įstaigų peda-
gogai: Druskininkų lopšelio-dar-
želio „Bitutė“ vyresnioji auklėtoja 
Zita Bingelienė ir vyresnioji spe-
cialioji pedagogė Duvilija Kašė-
taitė; Druskininkų lopšelio-darže-
lio „Žibutė“ specialioji pedagogė 
metodininkė Natalja Bulotienė, 
neformaliojo ugdymo mokyto-
ja Edita Kibirkštytė; Druskininkų 
„Atgimimo“ mokyklos anglų kal-
bos mokytoja metodininkė Aida 
Balčiūnienė, vyresnioji sociali-
nė pedagogė Agnė Gaidamavi-
čienė, kūno kultūros mokytojas 
Povilas Žarnauskas; Druskinin-
kų „Saulės“ pagrindinės moky-
klos lietuvių kalbos mokytoja me-
todininkė Renata Jaskelevičienė, 
pradinio ugdymo mokytoja me-
todininkė Aušra Keturkienė, di-
rektoriaus pavaduotoja Gražina 
Naujalienė; Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijos anglų kalbos mokyto-
ja metodininkė Gitana Stukienė, 
anglų kalbos mokytoja metodi-

ninkė Lina Šerkšnaitė, biologijos 
mokytoja metodininkė Daiva Va-
siljevienė; Druskininkų savival-
dybės Viečiūnų progimnazijos 
pradinio ugdymo mokytoja Dai-
va Mačionienė; Ikimokyklinio ug-
dymo skyriaus „Linelis“ auklėtoja 
Jurgita Naruckienė; Druskininkų 
savivaldybės Leipalingio progim-
nazijos priešmokyklinio ugdymo 
pedagogė Roma Masionienė, 
pradinio ugdymo vyresnioji mo-
kytoja Ramutė Šumskienė; Drus-
kininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos dailės mokytoja meto-
dininkė Eglė Maračinskaitė, dai-
lės mokytoja metodininkė Onutė 
Zakarienė; Druskininkų švietimo 
centro muzikos vyresnioji moky-
toja Nijolė Navickienė; Druskinin-
kų sporto centro rankinio sporto 
šakos trenerė Danguolė Sukan-
kaitė.

Meras Ričardas Malinauskas 
70-ojo jubiliejaus proga įteikė pa-
dėkas Druskininkų M. K. Čiurlio-
nio meno mokyklos buvusiam 
muzikos vyresniajam mokyto-
jui Algimantui Likerauskui, buvu-
siam muzikos mokytojui Pranui 
Liudgerdui Miliauskui bei muzi-
kos mokytojai metodininkei Ol-
gai Skairienei; Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijos buvusiai matematikos 
mokytojai metodininkei Emai Mi-
lutienei; tuometės Druskininkų 
2-osios vidurinės mokyklos buvu-
siai geografijos mokytojai Emili-
jai Opienei; Druskininkų lopšelio-
darželio „Bitutė“ meninio ugdymo 
pedagogei Virginijai Šedienei. 
90-ojo jubiliejaus proga Savival-
dybės vadovas pasveikino ir bu-
vusią Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos pradinių klasių mokyto-
ją, mokytojų senjorų klubo „Bičiu-
liai“ narę Juzę Savilionienę.

Mokytojams koncertinę progra-
mą dovanojo druskininkietis Jus-
tas Tertelis.
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R. Paksas. Tikros demokratijos nereikia ginti nei šautuvais, 
nei guminėmis lazdomis 

Taip jau sutapo, kad po refe-
rendumo Katalonijoje, kurio 
skiriamasis bruožas buvo nie-
kuo nepaaiškinamas smurtas 
prieš taikius piliečius, iškart 
kitą dieną prasidėjo eilinė Eu-
ropos Parlamento sesija. 

Įvykiai Ispanijoje, sutikite, ne-
kasdieniai. Todėl daugelis par-
lamentarų tikėjosi, kad totalus 
smurtas ir situacija Katalonijoje 
taps pirmųjų debatų tema. Taip 
neatsitiko. 

Šiek tiek patikslinant darbo-
tvarkę, parlamentarai pirmadie-
nį buvo informuoti, kad apie situ-
aciją dėl Katalonijos referendumo 
bus diskutuojama trečiadienį po-
piet. Atvirai pasakius, mane toks 
požiūris šokiravo. Negalima dvi 

dienas kalbėti apie trečiaeilius 
dalykus, diskusijas apie demo-
kratiją ir diktatūrą atidedant vė-
lesniam laikui. 

Manau, kad ir mes Europos Par-
lamente, ir Europos Komisija, ir 
Vadovų taryba pirmiausia turė-
jo pasisakyti demokratijos klausi-
mu. Pradedant nuo to, kaip mes 
ją suprantame. 

Aš dar pirmadienį kreipiausi į 
Europos Vadovų Tarybos pirmi-
ninką Donaldą Tuską, kviesda-
mas kuo greičiau sušaukti ne-
eilinę Europos Vadovų Tarybą 
būtent dėl įvykių Katalonijoje ir Is-
panijos veiksmų prieš šio regiono 
žmones.

Nuotraukos iš Katalonijos vi-
sam pasauliui parodė kitokį negu 
iki šiol buvo įprasta demokratijos 
vaizdą. 

Tikros demokratijos nereikia 
ginti nei šautuvais, nei guminėmis 
lazdomis. Tokie veiksmai vienoje 
iš Europos valstybių akivaizdžiai 
prieštarauja pamatiniams Euro-
pos Sąjungos principams, žodžio 
ir susirinkimų laisvei.

Išdrįsiu paklausti: kuo tai ski-
riasi nuo 1956 metų Vengrijoje, 
nuo 1968 metų Čekoslovakijoje, 
nuo 1988 metų Lietuvoje ir 1989 
metų Gruzijoje, kai policija ir ka-
riuomenė bananais, kastuvėliais 
ir tankais „auklėjo“ demokratijos, 
laisvės ir nepriklausomybės sie-

kiančias tautas? 
Kai kurie politikos apžvalginin-

kai, net ministrai sako, kad šių 
dalykų negalima lyginti. Lietuva 
ir Gruzija tada buvo okupuotos. 
Kaip argumentas prieš referen-
dumą pateikiami žemaičiai, Vilni-
jos kraštas. Neva, kas būtų, jeigu 
žemaičiai šiandien panorėtų atsi-
skirti nuo Lietuvos? 

Aš pats esu žemaitis, bet nieka-
da nepuoselėjau tokių idėjų. Ma-
nau, kad ir Žemaitijoje šiandien 
nėra galvojančių apie atsiskyri-
mą. Šiuo atveju nereikėtų lyginti 
nepalyginamų dalykų. 

Skirtingai nuo Lietuvos regi-
onų, katalonams, kaip beje, ir 
baskams, yra įstatymais suteik-
ta tam tikra autonomija. Bėda ta, 
kad pastaraisiais metais realiais 
veiksmais ji buvo siaurinama. Is-
panijos vyriausybė atmetė bet ko-
kias dialogo ir derybų dėl jos sti-
prinimo galimybes, todėl šiandien 
rezultatas yra toks. 

Tauta nori būti pakankamai sa-
varankiška, o tautų apsisprendi-
mo galimybė tarptautinės teisės 
sampratoje dar nėra panaikinta. 
Žinoma, kai kurie su dvasiomis 
bendraujantys teisėjai visuomet 
sakys, kad vienu atveju ta apsis-
prendimo teisė yra gerai ir yra tei-
sėta, o kitu ji drasko valstybes, jų 
teritorinį vientisumą. 

Taip pat buvo galima argumen-

tuoti ir 1990 metais, kai Lietu-
va atsiskyrė nuo Sovietų sąjun-
gos. Panašiai būtų galima kalbėti 
ir apie Kosovo atsiskyrimą nuo 
Serbijos. Bėda ta, kad pastarai-
siais metais tautų savarankišku-
mas ir teisė į savo valstybę gali 
būti pripažįstama tik po didžiulių 
aukų, kaip būtent Kosovo atveju. 
Negi tokių aukų prireiks ir Ispani-
joje, kad katalonams būtų suteik-
ta teisė į valstybę? 

Negi norima, kad katalonai pa-
sektų baskų ETA pavyzdžiu ir 
imtųsi ne taikiai iškeltomis ran-
komis, bet ginklu ir teroro aktais 
kovoti už savo nepriklausomybę ir 
suverenumą? Vargu, ar kam nors 
iš protingai mąstančių politikų to 
iš tiesų reikia. 

Akivaizdu, kad artimiausiu metu 
Europos Sąjungai teks išgyventi 
valstybių ir tautų siekio vis labiau 
savarankiškai spręsti savo rei-
kalus protrūkį. Lenkija, Vengrija, 
Čekija tokį siekį demonstruoja vis 
dažniau. Kartais tą daro ir Austri-
ja. Didžioji Britanija jį jau pade-
monstravo „Brexit‘u“. 

Kuo daugiau bus noro federa-
lizuoti Europos Sąjungą, tuo la-
biau stiprės valstybių norai būti 
vis labiau savarankiškomis. Ta-
čiau nepaisant šito, Europos Są-
junga nuosekliai stumiama būtent 
į federalizaciją. Pasiūlymai dėl 
vieningos euro zonos, vieno Eu-

ropos Sąjungos vadovo, vieno fi-
nansų ministro. 

Tačiau negalima sukurti stiprios 
federacijos iš ekonomiškai ir po-
litiškai silpnų valstybių, kokiomis 
šiandien yra daugelis ES narių. 

Stiprios ES pagrindu gali būti tik 
stiprios ir savarankiškos valsty-
bės. Lietuvos politikų, kurie iš tie-
sų galvoja apie stiprios Lietuvos 
ateitį stiprioje Europos Sąjungo-
je, laukia nemenki iššūkiai. Jei-
gu nenusvers kita šiandien šalį 
valdančių pozicija – beatodairiš-
kai pritarti globalizacijai ir ją įtvir-
tinantiems Europos Sąjungos val-
dančiųjų projektams. 

Parengta bendradarbiaujant 
su EP frakcija „Laisvės ir 
tiesioginės demokratijos 

Europa“

Užsakymo Nr.: MDR-125-001

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos

„Laisvės ir tiesioginės demokratijos
Europa“ vicepirmininkas

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio darbininkai malkas ruošia 
modernia malkų skaldykle

Viena iš Druskininkų savivaldy-
bės paslaugų ūkio funkcijų – ne-
atlygintinai aprūpinti Druskininkų 
savivaldybėje gyvenančias so-
cialiai remtinas šeimas bei įvai-
rias nevyriausybines organiza-
cijas, pavyzdžiui, bendruomenių 
namus, kietuoju kuru – malkomis. 
Kaip sakė šio centro direktorė Bi-
rutė Jonušauskienė, vien tik per 
2016 metus šiai funkcijai įgyven-
dinti buvo paruošta ir pristatyta 
kūrenimui 402,5 m3 malkų. Liku-
sios nepanaudotos  malkos par-
duodamos miesto gyventojams. 
Malkai tinkama mediena gauna-
ma, tvarkant Druskininkų savival-
dybės teritorijoje esančius par-
kus, miesto erdvių  želdinius. 

Visa mediena kruopščiai sandė-
liuojama ir tvarkoma įstaigai pri-
klausančioje teritorijoje Viečiū-
nuose. Kasmet malkų poreikis 
auga,  ir paslaugų ūkio darbinin-
kai vos spėja paruošti reikiamą 
kiekį kuro. Juolab, kad šiais me-
tais, nuo birželio 30 dienos pasi-
baigus Viešųjų darbų programai, 
pagal kurią Paslaugų ūkyje buvo 
galima laikiniems darbams įdar-

binti bedarbius, o nuo liepos 1 
dienos prasidėjus Užimtumo di-
dinimo programai, malkų ruošėjų 
liko visai nedaug.  

Druskininkų savivaldybės pas-
laugų ūkio direktorė R. Jonušaus-
kienė, įvertinusi susidariusią si-
tuaciją, kreipėsi į Druskininkų 
savivaldybės administracijos va-
dovus, prašydama papildomai 
skirti asignavimų moderniai mal-
kų skaldyklei įsigyti. Apsvarsčius 
argumentus, finansavimas buvo 
skirtas, ir jau rugsėjo pabaigo-
je Paslaugų ūkio darbininkai ga-
lėjo džiaugtis inovatyvia malkų 
skaldykle, kurią naudojant, mal-
kų ruoša tapo daug lengvesnė ir 
spartesnė. 

Druskininkų savivaldybės pas-
laugų ūkio darbuotojai nuoširdžiai 
dėkoja merui Ričardui Malinaus-
kui bei  administracijos direktorei  
Vilmai Jurgelevičienei už suras-
tą galimybę aprūpinti šiuolaikiš-
komis ir efektyviomis  darbo prie-
monėmis.

Druskininkų savivaldybės 
paslaugų ūkio informacija

Paslaugų ūkio darbininkai gali džiaugtis inovatyvia malkų skaldykle. Ją naudojant, malkų ruoša tapo daug lengvesnė ir spartes-
nė/Laimos Rekevičienės nuotrauka

DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRAS kviečia Druskininkų savivaldybės gyventojus dalyvauti šiose 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programose:

1. Želdinių dizainas ir ekologinė žemdirbystė;
2. Mokslinio tyrimo metodų praktinis taikymas pasaulio pažinimo pamokose;
3. Vaizdinės bei garso medžiagos montavimo, redagavimo pradmenys, naudojant „Windows fil-

mų montažinė“;
4. Kaip bendrauti su vaiku (tėvų ir vaikų emocinio intelekto vystymas);
5. Pagrindiniai šilko ir vitražo kūrimo principai bei jų pritaikymo galimybės;
6. Anglų kalbos gebėjimų (A2) ugdymas savivaldybės bendruomenei.
Mokymai vyks: 2017 m. spalio-lapkričio-gruodžio mėn. (40 akademinių valandų);
Mokymų vieta: Švietimo centras (M. K. Čiurlionio g. 80)
Registracija ir išsamesnė informacija iki 2017-10-20 tel.: 8 (313) 51178 arba el. p.: snieguole@dscen-

tras.lt
Finansavimo šaltiniai: Druskininkų savivaldybė ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija.
Skubėkite, nes dalyvių skaičius yra ribotas! 
Visi, išklausę mokymų kursą, gaus oficialius sertifikatus!
Mokymų organizatorius – Druskininkų švietimo centras
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Vietos savivaldos dieną Savivaldybėje 
lankėsi moksleiviai 

„Kiek daugiausiai žmonių tel-
pa posėdžių salėje? Kas yra ro-
doma per šį didelį ekraną? Kokie 
čia apdovanojimai? Ką darote su 
šiais dokumentais? Iš kokių šalių 
čia yra buvę svečių?“,   – tokius 
ir daugybę kitų klausimų uždavė 
Vietos savivaldos dieną į Savival-
dybę atvykę Viečiūnų progimna-
zijos, „Saulės“ pagrindinės ir „At-
gimimo“ mokyklų mokinukai.  

Pažintinės ekskursijos metu jau-
nieji druskininkiečiai pamatė, kur 
vyksta pasitarimai Druskininkams 
svarbiais klausimais, apžiūrėjo 
Savivaldybės vadovų kabinetus, 
archyvą, Savivaldybės tarnauto-
jų kabinetus, o įdomiausia ma-

žiesiems pasirodė galimybė apsi-
lankyti mero Ričardo Malinausko 
darbo kabinete ir galimybė pasė-
dėti savivaldybės vadovo kėdėje 
– prie jos išsirikiavo nemaža eilė 
norinčiųjų.  Mokiniams kėdė pasi-
rodė labai patogi. 

Viečiūnų progimnazijos ketvirto-
kai, paklausti, kaip jie įsivaizduoja 
mero darbą, sakė, kad darbas yra 
įdomus, bet nelengvas. „Reikia 
prižiūrėti miestą, reikia važiuoti į 
kitas šalis, spręsti gyventojų pro-
blemas“,  – choru vardijo mažieji. 

Gausus būrys „Atgimimo“ mo-
kyklos ketvirtokų turėjo daugybę 
klausimų Savivaldybės adminis-
tracijos specialistams. 

Mokiniai apsilankė ir Druskinin-
kų savivaldybės mero pavaduoto-
jo Lino Urmanavičiaus kabinete. Į 
Savivaldybės administracijos di-
rektorės Vilmos Jurgelevičienės 
kabinetą atėję mokiniai pateko į 
pasitarimą. Mokiniai uždavė klau-
simų, juos domino kabineto aplin-
ka, o V. Jurgelevičienė mažuosius 
pavaišino saldainiais. 

Vyresniesiems „Saulės“ pagrin-
dinės mokyklos mokiniams mero 
pavaduotojas L. Urmanavičius 
papasakojo apie tai, kas yra sa-
vivalda, kokios jos funkcijos, kas 
sudaro Druskininkų savivaldybę. 
Labiausiai moksleivius sudomino 
planuojami įgyvendinti projektai.  

Vietos savivaldos dieną į Savivaldybę atvykę Viečiūnų progimnazijos, „Saulės“ pagrindinės ir „Atgimimo“ mokyklų mokinukai už-
davė daugybę klausimų apie savivaldą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Naujausi Lietuvos darbo bir-
žos duomenys rodo, kad nedar-
bo rodikliai Druskininkų savival-
dybėje gerėja ir išlieka mažiausi 
Alytaus apskrityje. Spalio 5 die-
nos duomenimis, registruotas ne-
darbas Druskininkų savivaldybėje  
yra 7,0 procento ir yra mažesnis 
negu visoje šalyje registruotas 
nedarbas – naujausiais duome-
nimis, Lietuvoje registruotas ne-
darbas siekia 7,4 procento. Pra-
ėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 
Druskininkų savivaldybėje regis-
truotas nedarbas siekė 9,1 pro-
cento.  Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojo Lino Urmana-
vičiaus teigimu, toks pastebimas 
teigiamas pokytis rodo, kad visos 
institucijos – savivalda, darbo bir-
ža, verslas – efektyviai bendradar-
biauja tarpusavyje. Vicemeras taip 
pat pasidžiaugė, kad verslas akty-
viai kuria naujas darbo vietas, taip 

mažindamas nedarbą ir tuo pačiu 
skatindamas turistų srautų didėji-
mą. „Žinoma, nedarbo klausimas 
nėra išsprendžiamas per vieną 
dieną, tačiau yra sukurta ilgalaikių 
programų, skirtų mažinti nedarbo 
lygį bei integruoti  žmones į darbo 
rinką. Labai daug dėmesio skiria-
me jaunimo nedarbo mažinimui, 
šiais metais įgyvendinome Jauni-
mo verslumo ugdymo ir integraci-
jos į darbo rinką programą – da-
rome viską, kad nedarbo rodikliai 
mažėtų“,  – sakė L. Urmanavčius.

Alytaus apskrityje didžiausias 
registruotas nedarbas ir toliau iš-
lieka Lazdijų rajono savivaldybė-
je – 13,9 procento. Alytaus rajono 
savivaldybėje registruotas nedar-
bas siekia 10,6 procento, Alytaus 
miesto savivaldybėje – 8,4 pro-
cento. Varėnos rajono savivaldy-
bėje registruotas nedarbas siekia 
7,9 procento.

Druskininkų savivaldybėje 
registruotas nedarbas ir 
toliau išlieka mažiausias 

Alytaus apskrityje

Kūno kultūros ir sporto departa-
mentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės Druskininkų asocia-
cijai laisvalaikio ir sporto klubas 
„Planas“ vaikų mokymui plauk-
ti projektui jau antri metai sky-
rė finansavimą. Šiais metai vai-
kučių mokymui plaukti gauta 10 
051 Eur. Druskininkų savivaldy-
bė ir Lazdijų rajono savivaldybė 
įsipareigojo prisidėti prie projek-
to vykdymo, apmokėdamos pe-
dagogams dalį darbo užmokes-
čio, mokinių vežiojimą į plaukimo 
užsiėmimus. Iš viso Druskinin-
kų sveikatinimo ir poilsio centre 
AQUA mokomi plaukti 204 vaikai, 
kurie suskirstyti į 17 grupių ir turės 
374 valandas plaukimo pamokų.

Jau nuo rugsėjo 11 dienos mo-
kinukai lanko plaukimo užsiėmi-
mus, kurie vyks iki metų pabaigos. 
Juos plaukti moko 6 kūno kultū-

ros mokytojai. Projekto tikslas kuo 
daugiau savivaldybės mokinių iš-
mokyti plaukti, saugiai elgtis van-
denyje ir prie vandens, o taip pat 
skatinti savivaldybės vaikų fizinį 
aktyvumą, stiprinti sveikatą ir ge-
rinti jų fizinį pasiruošimą, padėti iš-
siugdyti gyvybiškai svarbius plau-
kimo įgūdžius, suteikti saugaus 
elgesio vandenyje ir prie vandens 
žinių, sudaryti sąlygas mokytis 
plaukti įvairių socialinių sluoksnių 
ir sportinių gabumų vaikams.

Visi projekte dalyvaujantys vai-
kai įgis plaukimo įgūdžių 22 val. 
trukmės programoje, kuriai pa-
sibaigus ir įvertinus rezultatus, 
jiems bus išduodami pasiekimų 
pažymėjimai.

Išskirtine galimybe išmokti sau-
giai elgtis vandenyje bei prie van-
dens džiaugiasi ir patys vaikai, ir 
jų tėveliai.

Centre AQUA – nemokamos 
plaukimo pamokos 

mokiniams

Mokiniai turi  išskirtinę galimybę išmokti saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens/Dia-
nos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Druskininkuose lankėsi NATO Pajėgų Integravimo Vieneto delegacija
Praėjusį ketvirtadienį Druskinin-

kuose lankėsi ir su Savivaldybės 
vadovais susitiko NATO Pajėgų In-
tegravimo Vieneto (NPIV) delega-
cija. Delegacija taip pat apsilankė 
Karių reabilitacijos centre, Druski-
ninkų „Ryto“ gimnazijoje, „Grand 
SPA Lietuva“, centre AQUA. Dele-
gaciją sudarė devyni NATO štabo 
kariai, du kariai iš Priešakinių pajė-
gų bataliono, du kariai iš JAV CKB 
komandos ir Druskininkų karių re-
abilitacijos centro, KASP kuopos, 
Šaulių sąjungos vadai. Jų vizito 
tikslas – supažindinti druskininkie-
čių bendruomenę su NATO Pajė-
gų Integravimo Vieneto Lietuvoje 
uždaviniais ir funkcijomis, susipa-
žinti su Lietuvos savivaldos siste-
ma, daugiau sužinoti apie Druski-
ninkus. Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas sve-
čiams išsamiai pristatė Druski-
ninkų kurorto istoriją, raidą, pa-
pasakojo apie įgyvendintus ir 
planuojamus įgyvendinti projektus.

NATO Pajėgų Integravimo Vie-
neto vadas pulkininkas J. S. Lar-
senas buvo sužavėtas kurorte 

sukurtos infrastruktūros ir negai-
lėjo gražių žodžių Druskininkams.  
Pulkininkas J. S. Larsenas do-
mėjosi planuojamais įgyvendin-

ti projektais, gyventojų skaičiumi 
mieste ir kaimiškosiose teritorijo-
se, kitomis aktualijomis. „Pagrin-
dinis mūsų tikslas – užtikrinti tai-

ką ir saugumą Lietuvoje, kurti čia 
saugią, stabilią aplinką ir žmonių 
gerovę. Labai džiaugiamės, kad 
Lietuvos visuomenė mus palaiko, 

bendrauja ir bendradarbiauja“, – 
susitikime sakė pulkininkas J. S. 
Larsenas.

Meras R. Malinauskas pabrė-
žė, kad tokie susitikimai yra labai 
reikšmingi ir reikalingi, nes visuo-
menė nori žinoti apie didžiausio 
ir stipriausio karinio gynybinio al-
janso NATO veiklą.

NATO Pajėgų Integravimo Vie-
neto Lietuvoje Štabo karininkas 
Mjr. Marius Geležiūnas kalbėjo 
apie NATO svarbą, NATO Pajėgų 
Integravimo Vieneto įkūrimą Lie-
tuvoje, apie šio štabo tikslus, už-
davinius ir naudą Lietuvai.

Susitikimo pabaigoje Pulkinin-
kas J. S. Larsenas merui R. Ma-
linauskui įteikė unikalią, išskir-
tinę dovaną, simbolizuojančią 
saugumo ir taikos užtikrinimo 
siekį – Gedimino pilies paveiks-
lą, kuriame išvardinti NATO Pa-
jėgų Integravimo Vieneto pa-
grindiniai uždaviniai. Tokių 
paveikslų pasaulyje yra tik 500. 
Meras R. Malinauskas svečiui 
taip pat įteikė simbolines Drus-
kininkų dovanėles. 

Spalio 18 dieną bus įjungtos perspėjimo sirenos
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 nacionalinį radiją ir televiziją, o taip pat ir per gyventojų 

perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklus, sistemą (GPIS) trumpai-
siais pranešimais į mobiliuosius telefonus.

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

Vadovaujantis Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų atran-
kos konkurso organizavimo nuos-
tatais, 2017 m. šešioms Druski-
ninkų savivaldybėje veikiančioms 
nevyriausybinėms organizaci-
joms finansuoti iš valstybės ir sa-
vivaldybės biudžetų skirta 37530 
eurų. Nuostatuose numatytas 
paslaugas neįgaliesiems 2017 
metais sėkmingai teikia:

1. VšĮ Vilniaus ir Alytaus aklųjų 
centras 24 regėjimo neįgalią tu-
rintiems asmenims teikia asme-
ninio asistento pagalbos paslau-
gas.

2. LPS „Bočiai“ Druskininkų 
miesto bendrija 46 neįgaliesiems 
teikia užimtumo įvairiuose amatų 
ir meninių gebėjimų lavinimo bū-
reliuose, kolektyvuose, klubuose 
paslaugas.

3. LSKD „Guboja“ Druskininkų 
skyrius 10 neįgaliųjų teikia me-
ninių gebėjimų lavinimo būre-
liuose, kolektyvuose, klubuose 
paslaugas.

4. SIŽGB „Druskininkų vil-
tis“ darbo dienomis 38 sutriku-
sio intelekto neįgaliesiems (iš jų 
7 vaikams) tekia dienos užimtu-
mo paslaugas (apima kasdienės 

veiklos įgūdžių palaikymą, atkū-
rimą, ugdymą, mokymą sveikai 
gyventi, apsitarnauti, orientuo-
tis ir judėti aplinkoje bei naudotis 
techninės pagalbos priemonė-
mis, saviraiškos ir kita) ir meninių 
gebėjimų lavinimo būreliuose, 
kolektyvuose, klubuose paslau-
gas bei 42 jų šeimos nariams tei-
kia pagalbos neįgaliųjų šeimos 
nariams paslaugas.

5. Druskininkų savivaldybės ne-
įgaliųjų draugija 32 neįgaliesiems 
teikia asmeninio asistento pagal-
bą ir meninių gebėjimų lavinimo 
būreliuose, kolektyvuose, klubuo-
se paslaugas.

6. Druskininkų šeimos para-
mos centras 22 neįgaliesiems tei-
kia asmeninio asistento ir meninių 
gebėjimų lavinimo būreliuose, ko-
lektyvuose, klubuose paslaugas.

Neįgaliesiems arba juos globo-
jantiems asmenims, pageidau-
jantiems gauti minėtų nevyriau-
sybinių organizacijų teikiamas 
paslaugas, išsami informuoja tei-
kiama Druskininkų savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos skyriuje (Vasario 16-osios g. 
7, Druskininkai), 106 kab., telefo-
nu (8 313) 55744 arba el. p.: bro-
ne.petrikiene@druskininkai.lt

Druskininkuose lankėsi ir su Savivaldybės vadovais susitiko NATO Pajėgų Integravimo Vieneto (NPIV) delegacija/Dianos Sinkevičiū-
tės nuotrauka

Sėkmingai vykdoma socialinės 
reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 
projektinė veikla

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Druskininkų savivaldybės nevyriausybinės organizacijos aktyviai dalyvauja socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektinėje veikloje/Dianos Sinke-
vičiūtės nuotrauka

Druskininkų sporto centras kviečia komandas registruotis į Druskininkų 
savivaldybės 2017/2018 m.  krepšinio čempionatą.

Registracija vyks iki 2017 m.  lapkričio  6 d. Išsamesnė informacija 
telefonu:  +370 640 39373

Antrajame Konstitucijos egzamino etape – ir 
druskininkiečiai

Praėjusį antradienį, spalio 3 
dieną, jau 11 metus iš eilės Lie-
tuvos piliečiai buvo kviečiami 
laikyti Konstitucijos egzaminą. 
Egzamino nugalėtojai paaiškės 
spalio 12 dieną surengtame an-
trajame Konstitucijos egzami-
no etape. 

Druskininkų savivaldybės gy-
ventojams pirmasis Konstituci-
jos egzamino etapas organizuo-
tas Druskininkų švietimo centre. 
Dauguma Konstitucijos egzami-
ne dalyvavusių druskininkiečių 
– švietimo įstaigų atstovai. Iš 19 
Konstitucijos egzamine dalyvavu-
sių druskininkiečių 3 pateko į an-
trą etapą – „Ryto“ gimnazijos is-
torijos mokytojas, Druskininkų 
savivaldybės tarybos narys Juo-
zas Dailydė ir Druskininkų vaikų 
lopšelio darželio „Žibutė“ darbuo-
tojai – direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui Juozas Vitkauskas bei logo-

pedė Danutė Bakanauskaitė.
„Atgimimo“ mokykloje Konstitu-

cijos egzamine dalyvavo 55 mo-
kiniai, besimokantys 6-10 kla-
sėse. Gausiausiai dalyvavo 6a 
klasės mokiniai. Į antrąjį Konsti-
tucijos egzamino etapą, surinkusi 
28 taškus, pateko 8b klasės moki-
nė mokinė Gabija Januškaitė.

„Ryto“ gimnazijoje Konstitucijos 
egzamine dalyvavo 59 visų gim-
nazijos klasių gimnazistai. Į antrąjį 
turą pateko 4a klasės mokinės Mil-
da Janeikaitė, Gabrielė Žūkaitė ir 
2a klasės mokinys Lukas Orliukas.

Viečiūnų progimnazijoje sureng-
tame pirmajame Lietuvos Konsti-
tucijos egzamino etape dalyvavo 
51 pirmų-ketvirtų klasių mokinys 
ir 13 mokinių, besimokančių penk-
tose-aštuntose klasėse. Į antrąjį 
etapą pateko penktokė Sigita Ja-
neikaitė, teisingai atsakiusi į 30 
testo klausimų.

Kitose mokyklose mokinių, pa-
tekusiųjų į antrąjį Konstitucijos 
egzamino etapą, nėra, tačiau yra 
sektinų pavyzdžių: „Saulės“ pa-
grindinėje mokykloje geriausiai 
pasirodė 6b klasės mokinė Ga-
brielė Balionytė, iš viso šioje mo-
kykloje Konstitucijos egzamine 
dalyvavo 17 penktų-dešimtų kla-
sių mokinių; Leipalingio progim-
nazijoje Konstitucijos egzamine 
dalyvavo 16 aštuntos klasės mo-
kinių, geriausiai egzamine sekėsi 
penktokei Gustei Suraučiūtei.

Šiemet Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai – 25-eri. Šia proga 
mokyklose buvo rengiamas ir pie-
šinių „Konstitucija, Tavo gimtadie-
nį švenčiu!“ konkursas. Atrinkti 
geriausi piešiniai išsiųsti organi-
zatoriams.

Druskininkų Švietimo centro 
informacija

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25-ečio proga mokyklose buvo rengiamas ir piešinių „Konstitucija, Tavo gimtadienį švenčiu!“ kon-
kursas. Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotraukoje – šios mokyklos mokinių Urtės Glavinskaitės ir Atėnės Vilūnaitės piešiniai „Myliu 
tave, Lietuva“ ir „Džiaugiuosi, kad gyvenu čia“.
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Chirurgas V. Kvedaras: „Druskininkai  ir čia gyvenantys žmonės įtraukia, 
jų palikti negali. Tarsi kas būtų pririšęs už kojos...“atkelta iš 1 psl.

Galiu pasidžiaugti, kad mūsų 
skyriaus kolektyvas yra inovaty-
vus, žingeidus, domisi naujovėmis. 
Smagu, kad vieni pirmųjų šaly-
je 1995 m. pradėjome Druskinin-
kų ligoninėje atlikti laparoskopines 
operacijas. Įsisavinome tokių ope-
racijų metodikas galbūt anksčiau, 
negu Universitetinės ligoninės.  

Šiais laikais chirurgija pasida-
rė mažiau agresyvi nei anksčiau, 
labiau draugiška ligoniui. Deja, 
to negalima pasakyti apie pačią 
sveikatos sistemą, kurioje, ma-
nau, toliau vyksta mediko ir pa-
ciento priešpriešos didėjimas. 
Deja, prie to prisideda ir žinias-
klaida. O juk  sėkmingam gydy-
mui reikia, kad to siektų abu kar-
tu – ir gydytojas, ir pacientas. 
Gydymo procese jie abu vieno-
dai svarbūs. 

– Ar prisimenate pirmą-
ją savo savarankiškai atliktą 
operaciją?

– Pirmąją operaciją – nedidelio 
odos augliuko pašalinimą – atli-
kau tuometėje Kauno trečiojoje 
klinikinėje ligoninėje, besimoky-
damas internatūroje. Ši operaci-
ja išliko atminty. Po to, žinoma, 
buvo dar daug pirmųjų operaci-
jų – pirmoji tulžies, pirmoji skran-
džio ir dar daug įvairių. Niekada 
nepamiršiu, kai teko susiūti peiliu 
sužalotą širdį. Ne kiekvienam chi-
rurgui tenka tai patirti. 

– Ar niekada nebuvo kilusi 
mintis Druskininkus iškeisti į 
didmiesčius ar net užsienį? Juk 
puikaus chirurgo vardas užtar-
nautas, kompetencija  neabejo-
tina. Turėtumėte daugiau gali-
mybių save realizuoti.

– O ar Druskininkų žmonėms 
nereikia geros pagalbos? Tiesą 
sakant, 35-erius metus atidaviau 
Druskininkams, įpratau prie šio 
miesto.

Kai dirbti Druskininkų, nedidelio 
miestelio ligoninėje, turi būti uni-
versalus – reikia labai daug žino-
ti ir sugebėti. 

Buvo laikas, kai teko atlikinėti 
urologines, traumatologines ope-
racijas. Dabar medicina pasisuko 
į siauresnę specializaciją. Dabar 
mano profilis – bendroji ir pilvo er-
tmės chirurgija. 

Bet vertinu tai kaip teigiamą da-
lyką, nes kuo daugiau supranti 
apie savo profesiją, kuo labiau gi-
liniesi, tuo įdomesnė tampa viena 
ar kita sritis, kurioje dirbi. 

– Kas buvo Jūsų mokytojas, 
autoritetas, turėjęs didžiausią 
įtaką būsimam darbui?

– Teko laimė dirbti Druskininkų 
ligoninės Chirurgijos skyriuje, kai 
jam vadovavo šviesios atminties 
gydytojas Antanas Lenkutis. Ke-
letą metų teko su juo konsultuo-
tis, klausti patarimų, iš jo mokytis. 

Vėliau teko kelti kvalifikaciją ir už-
sienyje. Pirmoji išvyka akiračio iš-
plėtimui buvo į Lenkiją, Bialystoko 
Medicinos akademiją. Po to staža-
vausi Krokuvos universitete, vėliau 
išvažiavau ir į Vakarų Vokietiją. Dar 
vėliau teko nemažai važinėti į Da-
niją, Angliją, Kroatiją, Norvegiją. 
Ypač vertinga stažuotė buvo visa-
me pasaulyje garsioje Mayo klini-
koje, Jungtinėse Amerikos valstijo-
se. Mokytis teko ir pačiam – labai 
norėjau tobulintis, įgyti naujų žinių.

– Jau daugybę metų vado-
vaujate Chirurgijos skyriui. 

Kaip sekasi suburti kolekty-
vą? Juk chirurgija – komandi-
nis darbas. 

– Visada smagu girdėti kolegas 
iš kitų miestų ar šalių sakant, kad 
Druskininkų ligoninėje aukštas chi-
rurgijos lygis. Negaliu to paneigti. 
Iš tiesų, džiaugiuosi ir didžiuojuosi 
savo kolektyvu. Čia dirba tikrai kva-
lifikuoti chirurgai, traumatologai, 
atliekamos sąnario keitimo, artros-
kopijos  operacijos, platus laparos-
kopinių,  skubių operacijų spektras.  

Reikia pažymėti, kad operacinė-
je dirba ne tik chirurgas, bet ir dar 
4-5 žmonių, o kartais ir daugiau, 
komanda. Neužtenka chirurgui 
gerai išoperuoti ligonį. Svarbus ir 
anesteziologo darbas, poopera-
cinė slauga. Komandos susiklau-
symas yra privalomas ir svarbus, 
norint pasiekti geriausio rezultato. 

Didžiuojuosi, kad Chirurgijos 
skyriuje beveik nėra kadrų kaitos 
– šiuo metu dirba 45 darbuotojai. 
Manau, kad mūsų skyrius galė-
tų būti puikus komandinio darbo 
pavyzdys. 

Čia dirba 7 gydytojai, atvažiuo-
ja rezidentas – druskininkietis V. 
Vengrauskas. Jis jau dabar sava-
rankiškai, nors ir prižiūrimas mo-
kytojų, operuoja klubo bei kelio są-
narius. Puiki pamaina!

O arčiausiai ligonio būna slaugy-
tojos, tik jų darbas dažnai neįver-
tinamas. Krūviai labai dideli, dar-
bas nelengvas, o atlygis menkas. 
Todėl būtent slaugytojos dažnai 
emigruoja ten, kur jų darbas labiau 
gerbiamas ir vertinamas. 

– Kiek per dieną atliekate 
operacijų?

–  Stengiuosi per dieną atlik-
ti vieną planinę operaciją. Bet vi-
sada būna nenumatytų dalykų.  
Mūsų skyriuje per parą buvo dau-
giausia išoperuota 10 pacientų. 
Bet tai – pavieniai atvejai.

Didžiausias trauminių ligo-
nių antplūdis prasideda vasaros 
metu, kai prasideda maudymosi ir 
poilsiavimo sezonas. 

– Gyvenate Druskininkuose. 
Ar spėjate pasimėgauti kuror-
to privalumais?

–  Kai gyveni Druskininkuose, 
nuolat sukiesi įprastu ritmu, kar-
tais tą supantį grožį nelabai pa-
stebi. Bet atokvėpio minutėmis 
tikrai spėju pasigrožėti savo mies-
tu, jo vystymusi. 

Pas mane atvyksta tikrai labai 
daug kolegų iš įvairiausių pasau-

lio vietų – Azijos, Jungtinių Ame-
rikos valstijų. Visi stebisi, kaip čia 
gražu. Štai amerikiečiai neatsi-
stebi, kad čia įvyko toks didelis in-
vesticijų šuolis nuo 2000-ųjų. Ir 
man tai daro įspūdį.

Žinoma, labai vertinu didžiuo-
sius Druskininkų traukos objektus 
– centrą AQUA, Lynų kelią, „Snow 
Areną“, SPA centrus. Džiaugiuo-
si, kaip ir dauguma druskininkie-
čių ir kurorto svečių, išpuoselė-
tais gėlynais, tyru oru, žaluma, 
parkais. 

– Pats esate Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos narys, tai-
gi, ko gero, jaučiatės prisidė-
jęs ir prie Druskininkų raidos, 
vystymosi, klestėjimo. 

– Tikrai nepervertinu savo reikš-
mingumo. Esu tik „viena dvide-
šimt penktoji Tarybos narių“. Ži-
noma, darbas, kuris atliktas, 
Druskininkų savivaldybei vado-
vaujant merui R. Malinauskui,  
daro  didelį įspūdį. Smagu jausti, 

kad esi tos komandos dalis, daly-
vavai ir dalyvauji Druskininkų plė-
tros procesuose. Man tikrai buvo 
labai malonu, kad žmonės mani-
mi pasitikėjo ir išrinko į Tarybą. 
Stengiuosi jų nenuvilti. 

Gera stebėti, kaip vystosi mies-
tas, gimsta ir įgyvendinamos nau-
jos idėjos. 

Esame kurortas, todėl išsiski-
riame iš kitų miestų. Tikrai būtų 
smagu, kad visa Lietuva imtų ir 
prisivytų tuos mūsų Druskinin-
kus. Tarkime, bendruomenišku-
mo atžvilgiu. Druskininkų krašte 
tiek bendruomenių, jose žmo-
nės kuria, planuoja, kartui leidžia 
laisvalaikį, o, prireikus, – kartu 
sprendžia iškilusias problemas, 
padeda vieni kitiems. Gera ži-
noti, kad vietiniai neįmerkia ūsų 
į, tarkime, alaus bokalą, o imasi 
prasmingos veiklos. Džiugina ir 
kaimiškų bendruomenių iniciaty-
vumas, verslumas.

Smagu matyti ir sutvarkytas mo-
kyklas, darželius, jų erdves. 

Pro savo buto langą matau vie-
nos mokyklos aikštyną – džiau-
giuosi, kad jis puikiai įrengtas, ten 
nuolat sportuoja vaikai. Tuomet ir 
pagalvoju: kaip gera jiems aug-
ti Druskininkuose, kai turi tokias 
sąlygas!

Ir tuo pačiu pasvarstau, kad jei-
gu ne Druskininkai, gal manęs jau 
seniai nebūtų Lietuvoje. O šitas 
miestas kažkuo tarsi įtraukia. Ne-
galiu jo taip imti ir palikti, tarsi kas 
būtų pririšęs už kojos...

–  Kolegos jubiliejaus  ir darbo 
ligoninėje 35-ečio proga Jums 
padovanojo išskirtinę dovaną 
– paauksuotą skalpelį... 

– Taip, skalpelis vis dėlto yra 
pagrindinis chirurgo įrankis. 
Šiais laikais chirurgo arsena-
le yra ir daugiau priemonių, ku-
riomis galima operuoti – lazeris, 
elektra, ultragarsas. 

Druskininkų ligoninėje yra mo-
dernus trečios ultragarsinio skal-
pelio generacijos aparatas, kurį 
plačiai ir sėkmingai naudojame. 
Beje, prie pirmojo  ultragarsinio 
skalpelio pirkimo  prisidėjo dau-
gelis miesto verslininkų, Savi-
valdybės meras R. Malinauskas.  
Nuo to laiko praėjo gal 12 metų. 
Bet tai jau visai kita istorija.  

– Kuo užsiimate laisvalaikiu?
– Vasarą gyvenu kaime, netoli 

Kapčiamiesčio, kartais į skubiąją 
pagalbą tenka lėkti iš ten.

O pomėgis daugybę metų ne-
sikeičia – žvejoju. Norvegijoje, 
Švedijoje. Žvejoju ir Lietuvoje. 
Nemune – meknes, karšius, ša-
palus. Skanesnė, tiesa, ta žuvis, 
kurią sužvejoju laukiniuose Nor-
vegijos vandenyse. Ją galima 
ir kepti, ir virti, ir sūdyti, ir rūky-
ti.  Žvejyba – puikus būdas atsi-
palaiduoti, bent trumpam atitrūk-
ti nuo darbo, rūpesčių, „perkrauti 
vidinį kompiuterį“...

– Koks jausmas apėmė, kai ir 
dukra Eglė pasirinko medici-
nos studijas?

–  Nors šeimoje, iš kurios aš ki-
lęs, buvau pirmasis medikas, na-
tūralu, kad vis dėlto vaikai ima 
pavyzdį iš savo tėvų. Šeimoje, 
kurioje gimė Eglė, buvome du gy-
dytojai, todėl, augdama tokioje 
aplinkoje, ji susižavėjo šia specia-
lybe. Ir pasirinko medicinos studi-
jas, motyvuodama, kad bus labai 
įdomu mokytis. Ir tapo anestezio-
loge-reanimatologe. 

Tiesa, gyvenimas įveda savo 
korekcijų. Ir dažnai ne veltui. 
Eglės šeimoje auga dvi dukrytės, 
o ji dirba kiek ramesnį, tačiau ne 
mažiau svarbų ir atsakingą admi-
nistracinį darbą – yra Druskinin-
kų pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktoriaus pavaduotoja. 
Aš dėl to džiaugiuosi. Ir šioje sri-
tyje yra ką nuveikti

–  Kokių turite planų ateičiai?
– Planai susiję su darbu? Nese-

niai su ligoninės direktoriumi V. 
Meižiu buvome išvykę į  kursus 
Londone, susipažinome su laze-
rinį kojų venų ligų gydymo meto-
do privalumais ir galimybėmis. 
Kai tik bus palankesnė  situaci-
ja, tikiuosi, įdiegsime šią opera-
vimo metodiką  ir mūsų ligoninė-
je, kad druskininkiečių kojos būtų 
dar gražesnės ir sveikesnės.

Kalbino Laima 
Rekevičienė

Kolegos jubiliejaus  ir darbo ligoninėje 35-ečio proga V. Kvedarui padovanojo išskirtinę dovaną – paauksuotą skalpelį/Laimos Rekevi-
čienės nuotrauka

V. Kvedaras džiaugiasi, kad dukra Eglė taip pat pasirinko gydytojos kelią/Laimos Reke-
vičienės nuotrauka
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Projektas „Būk saugus kelyje“

Išanalizavęs  visuomenės 
sveikatos stebėsenos rodi-
klius ir išskyręs prioritetines 
sveikatos problemas, Druski-
ninkų savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuras įgyven-
dino projektą „Būk saugus 
kelyje“. Šio projekto tikslas – 
formuoti saugaus eismo kul-
tūrą Druskininkų savivaldybė-
je. Projektas finansuojamas 
Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos lė-
šomis.   

Projektas pradėtas įgyvendin-
ti gegužės 14 d. Šeimos šven-
tės Viečiūnuose metu. Bendruo-
menės nariams buvo suteikiama 
aktuali informacija apie saugų 
elgesį kelyje, dalinami atšvai-
tai. Pasitelkus Lietuvos policijos 
simbolį – šuniuką Amsį, vykdy-
ti praktiniai mokymai, kurių metu 
vaikai buvo mokomi saugaus 
eismo taisyklių.

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras kar-
tu su Valstybės sienos apsau-
gos tarnybos Varėnos rinktine 
liepos 6 d. organizavo dviračių 
žygį, skirtą paminėti Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dieną – 
tai buvo ir viena iš projekto „Būk 
saugus kelyje“ veiklų. 

Dviračių žygio pradžioje da-
lyviai atliko apšilimo mankš-
tą, o vėliau įveikė 42 km trasą, 
kuri nusidriekė per Švendubrės 
kaimą, Raigardo slėnį, Lateže-
rio kontrolės postą, Švendubrės 
mišką. 

Rugpjūčio 22 d. surengta akci-
ja „Atšvaitą turiu – matomas ke-

lyje esu“. Siekiant užtikrinti gy-
ventojų saugumą, buvo dalinami 
atšvaitai Druskininkų miesto er-
dvėse bei priminta, kaip svarbu 
su savimi turėti atšvaitą ir pa-
tiems rūpintis savo saugumu, 
ypač tamsiu paros metu.

Rugsėjo 27-ąją Druskininkų 
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
priešmokyklinio ugdymo moki-
niai ir pirmokai bei Druskininkų 
„Atgimimo“ mokyklos pirmokai 
dalyvavo saugaus eismo pamo-
koje, kurią vedė VĮ „Alytaus re-
giono keliai“ Kelių priežiūros ir 
saugaus eismo skyriaus inžinie-
rė Neringa Makaveckienė kartu 
su Alytaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Druskinin-
kų policijos komisariato Veiklos 
skyriaus vyriausiuoju tyrėju Ed-
garu Suchaneku.

Pamokos metu buvo rodoma 
vaizdinė medžiaga „Saugaus 
eismo pamokos visiems“, kurių 
metu pradinių klasių mokiniams 
buvo primintos pagrindinės sau-
gaus elgesio kelyje taisyklės. 
Pamokėlių personažas Zebriu-
kas vaizdinėje medžiagoje mokė 
vaikus saugiai pereiti gatvę už-
miestyje ir mieste, kai įrengta 
pėsčiųjų perėja ir kai jos nėra, 
taip pat – šviesoforu reguliuo-
jamoje sankryžoje. Didelis dė-
mesys skirtas atšvaitų naudo-
jimui ir kelionėms užmiestyje, 
kur nėra įrengtų šaligatvių. Vi-
siems priminta, kad atšvaitą bū-
tina prisitvirtinti dešinėje pusė-
je, maždaug automobilio šviesų 
aukštyje, kadangi pats atšvaitas 
nešviečia, o atspindi šviesą.

Pamokėlės pabaigą vainika-

vo ir vaikus labiausiai nudžiugi-
no paruoštos dovanos – spalvin-
gos saugaus eismo knygutės ir 
atšvaitai.

Druskininkų savivaldybės Lei-
palingio ir Viečiūnų progimna-
zijos mokinius rugsėjo 28 d. 
aplankė Alytaus miesto teatro 
aktoriai, parodę edukacinį spek-
taklį „Atšvaitą deduosi pats“, 
kurį dovanojo VĮ „Alytaus regio-
no keliai“ ir Lietuvos automobi-
lių kelių direkcija prie Susisieki-
mo ministerijos. 

Aktoriai parengė programą, 
kurios metu virto mažaisiais eis-
mo dalyviais, nerūpestingai žai-
džiančiais šalia gatvės ir vi-
siškai nieko nenutuokiančiais 

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos pirmokams po saugaus eismo pamokos įteiktos dovanėlės – spalvingos saugaus eismo knygutės ir atšvaitai/Visuomenės sveikatos biuro archyvo nuotrauka

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokiniams įteiktos spalvingos saugaus 
eismo knygutės ir atšvaitai/Visuomenės sveikatos biuro archyvo nuotrauka

apie tykančius pavojus. Tik pa-
sirodžiusi panelė mokytoja su-
drausmina vaikus ir pamoko, 
kaip saugiai elgtis kelyje. Ak-
toriai kartu su mokiniais pasi-
kartojo, kaip saugiai kirsti ga-
tvės važiuojamąją dalį pėsčiųjų 
perėjoje ir šviesoforu reguliuoja-
mojoje sankryžoje, taip pat, kaip 
saugiai pereiti kelią užmiesty-
je, keliauti kelkraščiu, tvarkingai 
važiuoti automobilyje ir, žino-
ma, taisyklingai naudoti atšvai-
tus. Edukacija nepaliko abejin-
gų – mokiniai noriai atsakinėjo 
į aktorių užduotus klausimus ir 
visi kartu nuotaikingai skanda-
vo šūkį „Atšvaitą deduosi pats – 
nepamiršiu kad ir kas“. 

Pasibaigus programai, aktoriai 
atsisveikino su vaikais, linkėda-
mi saugių kelionių ir įteikė sim-
bolines saugaus eismo dovanė-
les.

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras dė-
koja VĮ „Alytaus regiono keliai“, 
Alytaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Druskinin-
kų policijos komisariatui bei Lie-
tuvos automobilių kelių direkci-
jai prie Susisiekimo ministerijos 
prisidėjusiems prie projekto įgy-
vendinimo. 

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija

VĮ „Alytaus regiono keliai“ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos Leipalingio progim-
nazijos pradinukams dovanojo spektaklį-edukaciją „Atšvaitą deduosi pats“/Visuomenės sveikatos biuro archyvo 
nuotrauka
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„SEL“ išimtis – kitoks 
koncertas Druskininkuose

Rudeniškos staigmenos „Saulės“
 pagrindinėje mokykloje

Jau įsibėgėjo mokslo metai, 
atnešę naujų minčių, įvairių 
veiklų ir naujovių. Vaikai susi-
tiko su per vasarą pasiilgtais 
draugais, mokytojais. Ir kaip 
smagu! – mus visus pasitiko 
atsinaujinusi mokyklos aplin-
ka, kuri kasdien džiugina tė-
velių ir mokinių akį ir širdį; čia 
pasiekiami geri ugdymosi re-
zultatai, kuriamos turtingos, 
įsimenančios, prasmingos, 
malonios gyvenimo mokyklo-
je patirtys.

Praėjus kelioms dienoms po su-
grįžimo į mokyklą, ir vaikai, ir mes 
buvome dar kartą maloniai nu-
stebinti. Kiekvienas mūsų kla-
sės mokinys gavo po atskirą nau-
ją suolą, kuriuo labai džiaugiasi, 
kurį prižiūrės, saugos ir tausos 
dar dvejus mokslo metus. Nori-
me padėkoti mokyklos direktorei 
Ramutei Siliūnienei ir mokyklos 

administracijai, kuri atkreipė dė-
mesį į naujų suolų būtinybę ir jais 
aprūpino mūsų klasę. Taip pat sa-
kome „Ačiū“ ir 3c klasės mokyto-
jai Ilvetai Eitmantienei, kuri nuo 
pat pirmųjų dienų šioje mokyklo-
je rūpinosi, kad klasėje būtų jau-
ku, saugu  ir gera. 

Esame labai patenkinti moky-
klos administracijos aktyvumu, 
įrengiant 3D technologijų klasę, 
kurioje jau  mokosi ir mūsų vai-
kai. Čia jie  atranda naujus for-
matus, stebi nematytus erdvinius 
reiškinius, mokosi juos atpažin-
ti. Džiugu, kad „Saulės“ moky-
kla dalyvauja respublikiniame 
projekte „Informatika pradinia-
me ugdyme“, kur savo informaci-
nį mąstymą ir skaitmeninį raštin-
gumą kartu su mokytoja ugdysis 
ir mūsų klasės vaikai. Ypač visus 
pradžiugino žinia, kad mokyklo-
je vyks „Robotikos“ būrelis. Jame 

vaikai galės išrasti naujus daly-
kus, svajoti ir kurti,  pasaulį regė-
ti ir visai kitaip! Esame tikri, kad 
tai bus įdomu ir naudinga visiems. 

Neseniai minėtos Mokytojų die-
nos proga norime pasveikinti 3c 
klasės  mokytoją Ilvetą, Druski-
ninkų „Saulės“ pagrindinės mo-
kyklos direktorę bei visą moky-
tojų bendruomenę su profesine 
švente. Linkime jiems kantrybės, 
kūrybiškumo ir įkvėpimo. Taip 
pat linkime šių dienų nelengvo-
je kasdienybėje išsaugoti profe-
sinį pašaukimą, pastebėti talento, 
atkaklumo daigus, padėti jiems 
stiebtis ir skleistis nuostabioje 
„Saulės“ mokyklos aplinkoje. 

Druskininkų „Saulės“ 
pagrindinės mokyklos 3c 

klasės tėveliai: Jolita 
Ivanauskienė, Diana 

Rinkevičienė ir tėvų komitetas

Grupė „SEL“, pastaruoju 
metu rengusi koncertus, ver-
tus plačiausio užmojo Lietu-
voje apdovanojimo, daro išim-
tį Druskininkams. „SEL“ ir jos 
siela Egidijus Dragūnas spa-
lio 21 d. klube „Aqua” dova-
noja netikėtą koncertą, skirtą 
nedideliam būriui ištikimiau-
sių gerbėjų.

Dvidešimt penkerių metų jubi-
liejų scenoje šiemet švenčiančios 
grupės „SEL“ vardas jau seniai 
asocijuojasi su didžiausiomis Lie-
tuvos arenomis arba įspūdingas 
minias renkančiais šou atvirose 
erdvėse. Jubiliejiniais metais ren-
giamus pasirodymus organizuoja 
apie šimto žmonių komanda, lie-
pos ir rugsėjo mėnesiais Klaipė-
doje bei Vilniuje koncertai vyko 
aštuonių aukštų namui prilygs-
tančioje roboto pavidalo scenoje, 
juose dalyvavo keliolikos tūkstan-
čių gerbėjų minios.

„Klubuose groju tikrai labai re-
tai. Šį kartą man patinka nedidelio 
koncerto idėja – surinkti vos kelis 
šimtus artimiausių fanų ir „patū-
sinti“ su jais taip, kad maža nepa-
sirodytų. Pasirodymą būtent šia-
me klube surengti noriu todėl, kad 
ši vieta yra ekskliuzyvinė ir labai 
stipri techniškai. Čia galima pada-
ryti tikrai gerą koncertą“, – sako 
E. Dragūnas.

Pasak atlikėjo, Druskininkai yra 
jo viena mėgstamiausių vietų Lie-
tuvoje. Nors E. Dragūnas gimė 
ir augo Vilniuje, tačiau turi dzū-

kiškas šaknis ir jaučiasi dzūku. 
„Druskininkai yra ta vieta, į kurią 
dažniausiai važiuoju, kai reikia 
tiesiog atsigauti. Čia gera būti”, – 
pasakoja „SEL“ grupės lyderis.

Koncerto organizatoriai išduo-
da, kad šįkart „SEL“ šou bus 
ypatingas ne 8 aukštų dydžio 
scena-robotu, o nuoširdumu. 
Daugiau nei dviejų valandų mu-
zikinė programa bus skirta vos 
penkiems šimtams ištikimiausių 
gerbėjų. Organizatoriai tikisi, jog 
atlikėjo ir klausytojų ryšys tą va-
karą bus kaip niekada artimas.

Tam, kad svečiai renginio metu 
jaustųsi patogiai, bus transfor-
muotos klubo erdvės, o žmo-
nės bus pasitikti raudonu kili-
mu. Organizatoriai taip pat žada 
ypatingą atmosferą kuriančias 
staigmenas, kurių kol kas neat-
skleidžia. Pasak jų, ilgas ir sun-
kus pasirengimo darbas vyksta 
jau kelis mėnesius, šlifuojamos 
net mažiausios smulkmenas, 
nes tikro šou įspūdis prasideda 
būtent nuo jų. Žinoma, didelis 
dėmesys skiriamas ir garso bei 
šviesų kokybei. 

Visai neseniai klube „Aqua” 
taip pat vyko aukštus techninius 
reikalavimus keliančių Lino Ado-
maičio, grupių „G&G Sindikatas“ 
ir „Naktinės personos“ pasiro-
dymai. Grupė „SEL“ pas tūks-
tančius gerbėjų vėl sugrįš jau šį 
gruodį – Kauno „Žalgirio“ areno-
je surengs įspūdingą 25 metų 
gimtadienį.

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

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

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Parduodame :
Gamtinį žvyrą, gamtinį smėlį, 

sijotą žvyrą.
Gamtinį juodžemį užpylimui, 

natūralias durpes kurias galima 
naudoti daržininkystėje.

Gabename įvairius birius kro-
vinius su savivarčiu.

Tel. 8 653 33299
Parduodame medų suneštą iš barkūno-facelijaus grikių. Kaina – 1 
kg/6 Eur. Didesnį kiekį galime pristatyti į namus. Tel. 8 618 01837

Perkame mišką. Gali būti su bendrasavininkiais. 
Atsiskaitome grynais. Tel. 8 644 55355

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

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas: Lietuva-
Čekija-Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

Priekabų ir tralų 
nuoma 

Druskininkuose. 
Tel. 8 618 53770
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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).

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus!

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

8 616 08020

Gerbiamasis treneri Aurimai Gudaiti,
Lazdijų r. Veisiejų Sigito Ge-

dos gimnazijos 2 klasės mo-
kinių, jų tėvelių vardu nuo-
širdžiai dėkojame Jums už 
kantrybę, draugiškumą, malo-
nų bendravimą, Druskininkų 
vandens parke suteiktus pa-
grindinius plaukimo įgūdžius, 
profesionalius patarimus, įgy-
tas saugaus elgesio prie van-
dens ir vandenyje žinias. 

Mokinių tėvų komitetas ir mo-
kytoja Jūratė Goborovienė

3 faktai apie DNB ir „Nordea“ bankų 
susijungimą

Spalio 1 dieną bankai DNB ir 
„Nordea“ sujungė savo veiklą 
Baltijos šalyse, sukurdami nau-
ją jungtinį banką „Luminor“. Pa-
teikiame tris svarbiausius faktus 
apie susijungimą, ypač aktualius 
esamiems ir naujiems šių bankų 
klientams.

Dar stipresni: „Luminor“ ban-
kas yra trečias pagal dydį Baltijos 
šalyse, DNB ir „Nordea“ bankai 
išlieka jo pagrindiniai akcininkai. 
Sujungus veiklą, naujasis bankas 
tapo dar stipresnis ir sieks būti 
pirmu banku vietos įmonėms ir fi-
nansiškai aktyviems žmonėms. 

Kol kas – jokių esminių poky-
čių: buvę DNB ir „Nordea“ klien-
tai ir naujajame banke gali naudo-
tis tomis pačiomis paslaugomis, 
kaip yra įpratę. Artimiausiu metu 
nesikeis nei sąskaitų numeriai, su-
tartys, mokėjimų kortelės, kodai, 
slaptažodžiai, nei kitos priemonės. 
Klientai ir toliau gali naudotis abie-
jų ankstesnių bankų elektroniniais 
sprendimais: interneto banku, mo-
biliąja programėle ir kt.  

Daugiau naujienų – netrukus: 
„Luminor“ pirmuosius naujus ban-
ko pasiūlymus sukurs per kelis arti-
miausius mėnesius. Gerai supras-
damas vietos rinką ir turėdamas 
stiprų akcininkų palaikymą, bankas 
sieks užtikrinti savo esamiems ir 
naujiems klientams patraukliausius 
pasiūlymus  ir geriausią aptarnavi-
mą. Bankas klientus atskirai infor-
muos apie laukiančias naujienas, 
jas taip pat galėsite rasti banko in-
terneto svetainėje: www.luminor.lt 

Užsakymo Nr.: MDR-125-002

BALDŲ GAMYBA: 
Nestandartiniai 

virtuvės komplektai,
spintos su slenkan-
čiomis sistemomis.  

UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550

Gardino g. 57

Jolanta Šikšnienė, 
„Atgimimo“ mokyklos pradinių 

klasių mokytoja 

Paskutinį rugsėjo penkta-
dienį „Atgimimo“ mokyklos 
stadione į 4-ąjį Solidarumo 
bėgimą „Gelbėkit vaikus“ su-
sirinko daugiau kaip 370 bėgi-
kų: priešmokyklinio ugdymo 
grupių vaikai, pirmųjų, antrų-
jų, trečiųjų ir ketvirtųjų klasių 
mokiniai, jų tėveliai, mokyto-
jos, mokyklos direktorė Danu-
tė Časienė, pavaduotoja Virgi-
nija Žėkaitė, „Gelbėkit vaikus“ 

Druskininkų skyriaus atsto-
vas Alvydas Zdančius. Moky-
klos direktorė prasmingos ir 
bei jaudinančios akcijos pro-
ga pasveikino pradinukus, jų 
tėvelius, mokytojas ir pasi-
džiaugė, kad mūsų mokykla 
prisijungė prie 4-ojo Solidaru-
mo bėgimo.

Prieš bėgimo pradžią mokiniai 
susipažino su šio bėgimo tema 
ir tikslu. Mokytojos skatino ieš-
koti rėmėjų: tėvelių, globėjų, šei-
mos, draugų, senelių, kurie sutik-
tų paaukoti jiems priimtiną sumą 
už kiekvieną nubėgtą kilometrą 

ar nuotolį. Mokyklos vestibiuly-
je prie specialiai paruošto sten-
do į aukų dėžutę bėgikai auko-
jo pinigus. Pasibaigus masiniam 
bėgimui, dėžutė buvo atidary-
ta ir suskaičiuota parama, ku-
ria mokykla parėmė pozityvio-
sios tėvystės mokymų rengimą 
Lietuvoje ir skurstančius Zambi-
jos vaikus. Bėgimo organizato-
riai paskelbė sumą – 300,08 Eur. 
Mokyklos bendruomenės nariai 
šią žinią palydėjo plojimais. Visi 
drauge užfiksavome nepakarto-
jamą akimirką ir laimingi sugrįžo-
me į klases.

„Atgimimo“ mokyklos stadione į 4-ąjį Solidarumo bėgimą „Gelbėkit vaikus“ susirinko jaunieji bėgikai/„Atgimimo“ mokyklos archyvo 
nuotrauka

Kilniam tikslui subūrė Solidarumo bėgimas
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Užuojautos

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Tomui Čiginskui 
dėl mylimos Mamytės mirties. 

Druskininkų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos kolektyvas

Netektis. O gal žvaigždė? 
Išsivedė brangiausią žmogų – MAMĄ 

Ir begalinis skausmas užklupo skaudžiai, netikėtai. 
Telydi Jus nuoširdi mūsų paguoda ir dvasios stiprybė.

Mirus mylimai Mamai Liucijai Čiginskienei, 
užjaučiame sūnų Tomą, dukrą Rasą ir anūkę Saulę. 

Liūdi Marijona Patapovienė su vaikais ir anūkais

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

Mes negalime užpildyti netekties, bet dalinamės Jūsų skausmu...

Alvyrą Amšiejienę dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai 
užjaučia Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė

Glauniausia pasakorė šiemet – 
druskininkietė Stasė Kvaraciejienė

Į Lietuvos pasakotojų kon-
kursą „Žodzis žodzį gena…“ 
paskutinį rugsėjo savaitga-
lį Druskininkų vandens parko 
konferencijų salėje susirinko 
tautosakos mylėtojai. Konkur-
se dalyvavo 33 pasakotojai iš 
įvairių Lietuvos regionų.

Konkurso komisijai pirminin-
kavo Lietuvos pasakotojų kon-
kurso „Žodzis žodzį gena 2017“ 
pirmininkė, humanitarinių moks-
lų daktarė, docentė, LLTI dai-
nyno skyriaus vyresnioji moks-
lo darbuotoja Bronė Stundžienė, 
komisijos nariai: LNKC direk-
toriaus pavaduotoja, etninės 
kultūros skyriaus vedėja Vida 
Šatkauskienė, LNKC papročių 
ir apeigų skyriaus vedėja Nijolė 
Marcinkevičienė, Varėnos kultū-
ros centro vyr. specialistė, etno-
grafė Lina Būdienė, Druskininkų 

„Atgimimo“ pagrindinės moky-
klos direktorės pavaduotoja ug-
dymui Virginija Žėkaitė.

I-osios vietos laimėtoja ka-
tegorijoje „Pateikėjas“ (vyres-
nio amžiaus žmonės, tradiciją 
perėmę natūraliai iš savo šei-
mos, bendruomenės) pripažin-
ta Vanda Mockevičienė; kon-
kurso „Glauniausias pasakorius 
2017“ laureate – druskininkie-
tė Stasė Kvaraciejienė, folkloro 
ansamblio „Stadalėlė“ narė; I-
osios vietos laimėtoja kategori-
joje „Folkloro ansamblių nariai“ 
išrinkta Zita Jokubynienė iš Ša-
kių raj., folkloro ansamblio „Ša-
kijos“ narė; I-osios vietos lai-
mėtoju kategorijoje „Asmenys, 
savarankiškai išmokę pasako-
ti šiuolaikinėje kultūros terpėje“ 
(iš pateikėjų, leidinių ir panašiai) 
tapo Zenonas Levickis.

Konkurso tikslas – gaivinti ir 
puoselėti etninės kultūros tradi-
ciją – pasakojamąją tautosaką, 
tarmes, išaiškinti, paskatinti ir 
pagerbti autentiškiausius, origi-
naliausius tautosakos pateikėjus 
ir atlikėjus. Konkurse dalyvau-
ja įvairių Lietuvos regionų pasa-
kotojai varžosi trijose kategorijo-
se, jie vertinami pagal pasirinktų 
kūrinių turinį ir meninę vertę, re-
pertuaro autentiškumą, pasakoji-
mo įtaigumą, natūralumą, išraiš-
kingumą, ryšį su publika, sceninę 
kultūrą. Laureatams įteikiami di-
plomai ir Druskininkų savivaldy-
bės įsteigtos premijos. Renginio 
organizatorius – Druskininkų kul-
tūros centras.

„Mano Druskininkai“ ir 
Druskininkų kultūros centro 

informacija

Folkloro ansamblio „Stadalėlė“ narė S. Kvaraciejienė (antra iš dešinės) tapo konkurso „Glauniausias paskorius 2017“ laureate/Ramu-
nės Žilienės nuotrauka

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė. 

Balti žemės sodai, žemės pievos plačios – 
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. 

(B. Brazdžionis)

Nuoširdžiai užjaučiame Rolandą Suchanką 
dėl mylimo tėvelio mirties.

Miceikų ir Pečiukonių šeimos

Tokia tauri ir mylinti širdis,
ir akys šviesiosios...

Ilgam gyvenimo kely pavargo.
Išėjo... Paliko Amžinybės brydę 

auksiniame rudens take.

Mylimos sesers  Monikos netekties skausmą tesumažina 
šviesus Jos prisiminimas ir nuoširdi mūsų užuojauta.  

Užjaučiame „Bočių“ pirmininkę Zitą Jančiauskienę 
dėl mylimos sesers mirties.

„Bočių“ bendrijos nariai

Negrįžtamai išeina artimieji, 
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely. 

Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti, 
pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...

Nuoširdžiai užjaučiame „Bočių“ pirmininkę 
Zitą Jančiauskienę dėl mylimos sesers Monikos mirties.

Druskininkų TAU klausytojai

Sau į kelią neėmiau aš nieko, 
viskas Jums, brangieji mano, lieka... 
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis, 

ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. 
(Just. Marcinkevičius)

Mirus buvusiai „Bočių“ kolektyvo narei Liucijai Čiginskienei, 
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius

„Bočių“ bendrijos nariai

Išlydėjus į Amžinybę mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Eduardą Suchanką ir artimuosius.

Namų bendrijos „Nemunas“ gyventojai

„Bočiai“ svečiavosi Latežeryje

Laima Radinienė

Rugsėjo pabaigoje Lietu-
vos asociacija „Gimnasti-
ka visiems“ pakvietė du Drus-
kininkų „Bočių“ kolektyvus 
dalyvauti VI-tajame LSMU fes-
tivalyje „Auksinis Amžius“, su-
rengtame Latežeryje.

Festivalio atidaryme po sugiedo-
to Lietuvos himno, „Bočių“ mote-
rų ansamblis „Druskelė“ dainavo 
nuotaikingas dainas apie Lietuvą, 
Druskininkus ir apie grybus. Suža-
vėjo ir L. Kaladienės vadovaujamo 
Šiaulių šokių kolektyvo „Šokis su 

skraistėmis“ pasirodymas“ – šokti 
vadovė išmokė ir mūsų „Bočių“ li-
nijinių šokių šokėjas.

Turėjome šiek tiek laisvo lai-
ko pasižvalgyti po rudeninį miš-
ką. Vėliau LAGV doc. Algės Dau-
noravičienės buvome pakviesti 
išmėginti fizinius pratimus, ku-
riuose persipynė kvėpavimo ir 
atsipalaidavimo technikos. Do-
centė supažindino su hormonine 
joga, taikoma pagerinti skydliau-
kės, antinksčių ir kitų hormoninių 
liaukų veiklą.

Vakare „Bočių“ linijinių šokių 
kolektyvas sušoko 4 šokius sma-

gioje vakaronėje, kurioje pasiro-
dė visų dalyvavusių miestų ko-
lektyvai. Pamatėme ir filmą, buvo 
išsamiai papasakota apie „Aukso 
amžiaus“ dalyvių kelionę į Slovė-
niją, pasirodymus Portorozėje 
surengtame tarptautiniame fes-
tivalyje „Gimnastika visiems“. 
Ypač išsiskyrė finalinis doc. A. 
Daunoravičienės sukurtas šo-
kis „Geltono kamuolio žavesys“. 
Prisišokę smagių šokių, prisira-
gavę skanių ir įdomių vaisių, su 
gausiomis dovanomis išvykome 
namo, įsitikinę, kad dabar tikrai 
mūsų AUKSO AMŽIUS.

Moterų vokalinis ansamblis „Druskelė“ dalyvavo Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“ festivalyje „Auksinis amžius“/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka
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2017.10.14 d.
Šeštadienis

2017.10.13 d.
Penktadienis

2017.10.15 d.
 Sekmadienis

2017.10.16 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 (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
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. 

Nematomas žmogus.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Didvyrių draugu-

žiai“. 
06:55  „Simpsonai“ (k.) 

07:55  „Bruto ir Neto“ (k.). 
08:25  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
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  PREMJERA „Miegančioji 

gražuolė“.
21:05  VAKARO KINO TEATRAS 

„Kapitonas Amerika. Pirmasis keršy-
tojas“.

23:30  „Kaip tapti žvaigžde Bro-
dvėjuje“.

01:20  „Rembo. Pirmasis kraujas 2“. 

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. 
12:35 KK2 (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal.
23:25 Sutartis su šėtonu.
01:20 Kai nesiseka, tai nesiseka (k).

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu“.
07.20 Moterų balsas. Dabar.
09.20 „Pražūtingi smaragdai“.
11.30 „Likimo melodija“.
12.35 „Albanas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Gyvenimo būdas. 
15.00 Patriotai. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Renovacija. Sužinok 

daugiau“. 
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Muzikinės kovos.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Delta“.
02.55 „Moterų daktaras“.
04.25 „Gluchariovas“.
06.00 „Kalnų ežerai“. 
06.50 „Gamtos magija“. 

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. 
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Kikboksininkas. Agresorius.
23:20 Nekviesta viešnia (k).
01:00 „Begėdis“.
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:40 Kikboksininkas. Agresorius (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
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. Tikrie-
ji savanos valdovai.

12:50 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Slėpiningi Amazonės miškai.

13:45 Agata Kristi. Mįslingos žmog-
žudystės. Kortas ant stalo.

15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dainuoju Lietuvą. 
23:00 Premjera. Mūza.
00:40 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtini Afrikos laukiniai gyvūnai. Tikrie-
ji savanos valdovai (k.).

01:35 Pasaulio dokumentika. Slėpi-
ningi Amazonės miškai (k.).

02:35 Klausimėlis.lt (k.).
03:05 Teisė žinoti (k.).
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apy-

braiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Sultenė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premje-

ra. Sukčiai iš prigimties. Kaip išgyventi.
12:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Neatrasti Kolumbijos kampeliai. 
Kolumbijos laukinė pakrantė.

13:45 Mis Marpl 5/1 s. Mėlynoji pe-
largonija.

15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Par-

tizanai. 
21:55 Premjera. Mano didelės sto-

ros graikiškos vestuvės 2.
23:30 Nematomas žmogus (k.).
01:20 Pasaulio dokumentika. Suk-

čiai iš prigimties. Kaip išgyventi (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Neat-

rasti Kolumbijos kampeliai. Čoko. Ko-
lumbijos laukinė pakrantė (k.).

03:05 Savaitė (k.).
04:05 Dainuoju Lietuvą (k.).

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 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
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 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Laukinė Australija“.
08.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys“.
08.30 Kaimo akademija“.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Geriausios nardymo vietos“. 
10.35 „Ekovizija“.
10.45 Viskas apie kavą. 
10.50 „Inspektorius Luisas. Virš gė-

rio ir blogio“.
12.55 „Moterų daktaras“.
14.55 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Kelionės“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“ .
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“. Va-

saros turas“.
00.00 „Inspektorius Luisas. Virš gė-

rio ir blogio“.
02.00 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Kelionės“.
02.50 „24/7“.
03.35 „Inspektorius Luisas. Virš gė-

rio ir blogio“.
05.05 „MMA „King of the Cage“. Va-

saros turas“.
05.45 „24/7“. 

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ (k.).
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  „Velnias su trimis aukso 

plaukais“. 
12:40  PREMJERA „Robinzono Kru-

zo sala“.
14:25  „Nevykėlio dienoraštis. Šu-

niškos dienos“.
16:15  „Ekstrasensų mūšis“.
18:00  „INOprogresas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  „UNICEF šou „Už kiekvieną 

vaiką“. Tiesioginė transliacija. 
23:00  „Saugus prieglobstis“.
01:20  „Auklės“ (k.) 

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

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

07:55  „Legendinės legendos“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
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“.
03:40  „Ponas Jangas“. 

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

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

nis 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 Pabėgimas iš Žemės planetos.
11:55 Mano draugas delfinas.
14:15 „Vaikai šėlsta“. 
14:45 „Pričiupom!“. 
15:15 Šokių aikštelės dievai.
17:30 Bus visko. 

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 Viskis, tango, fokstrotas.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:40 „Visa menanti“.
02:25 57 keleivis (k). 

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

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

saros turas.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.30 „Inspektorius Luisas. Liūdesys“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vera. Tamsusis angelas“.
01.00 „Merdoko paslaptys“.
02.50 „Likimo melodija“.
04.25 „Vera. Tamsusis angelas“.
05.55 „Kalnų ežerai“. 
06.45 „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.
15.55 Viskas apie kavą. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.52 Rubrika.
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 Dramblių karalius. 
11:40 „Pragaro katytė“. 
12:40 „Žvaigždės kelias.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:40 „Kas žudikas?“. 
15:55 Blogiausias Lietuvos vai-

ruotojas. 
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos ry-

tas – Neptūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Kietasis 

būrys.
00:20 AŠTRUS KINAS Pjūklas 3.
02:30 „Begėdis“ (k).
03:20 Muzikinė kaukė (k). 

06:30 Galiūnų čempionų 
lygos etapas Olandijoje (k). 
2017 m. 

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnų čempionų lygos eta-

pas Serbijoje. 2017 m. 
10:00 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
10:30 Sibirinio tigro paieškos. 
11:40 „Pragaro katytė“. 
12:40 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
13:40 Sveikinimai. 
16:00 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Žalgiris – 

Šiauliai. Tiesioginė transliacija
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:50 Anapus nežinomybės. 
22:50 „Kortų namelis“.
00:00 Kietasis būrys (k).
01:55 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 

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

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

nis 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 „Ogis ir tarakonai“.
10:10 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai.
11:50 PREMJERA Mano draugas 

delfinas 2.
14:00 „Vaikai šėlsta“. 
14:30 Kongas.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. 
22:10 PREMJERA Tarp žvaigždžių.
01:30 57 keleivis.
03:05 Galvok kaip vyras 2 (k).

18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Legendos su-

sivienija.
21:20 Rezerviniai farai.
23:30 PREMJERA Galvok kaip vy-

ras 2.
01:30 Džekas Ryčeris. Nesidairyk 

atgal (k). 

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  „Kelias į Eldoradą“.
13:15  „Greitis 2. Laivo užgrobimas“.
15:45  „Simpsonai“.
16:15  „Ekstrasensų mūšis“.
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „X Faktorius“. 
22:00  VAKARO KINO TEATRAS 

„Nevaldoma grėsmė“.
00:00  „Diana“. 
02:05  „Laiškai Sofijai“. 



2017 m. spalio 12 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 12513

2017.10.18 d.
Trečiadienis

2017.10.19 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 (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Profesoriaus Vytauto Lands-

bergio 85-mečiui. Laisvės džiazas. 
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Premjera. Šiandien prieš 100 

metų. Dokumentinė apybraiža, skirta 
Stokholmo

lietuvių konferencijos šimtmečiui.
21:30 Auksinis protas. 
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 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Laisvės džiazas (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

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 (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
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 detalės“. 
22:30 Berlynas 1936-aisiais.
00:15 Premjera. Detektyvas Mon-

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

nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

08:25  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
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  „Gero vakaro šou“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikinglotto“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Rembo. Pirmasis kraujas 3“.
00:35  „CSI kriminalistai“.
01:30  „24 valandos. Palikimas“.
02:25  „Paskutinis žmogus Žemėje“.
02:50  „Rouzvudas“.
03:40  „Ponas Jangas“. 

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

08:25  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
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  „Farai“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Kažkas skolinto“.
00:50  „CSI kriminalistai“.
01:40  „24 valandos. Palikimas“.
02:35  „Paskutinis žmogus Žemėje“.
03:00  „Rouzvudas“.
03:50  „Ponas Jangas“. 

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. PREM-

JERA Slėgis.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 „Visa menanti“.
02:00 Įspėjantis pranešimas (k). 

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. 

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. 
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
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 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas“.
05.45 „Albanas“.

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
07.20 Nuoga tiesa. 
09.20 „Baudėjas“.
11.30 „Likimo melodija“.
12.35 „Albanas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Muzikinės kovos.
15.55 Viskas apie kavą. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
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. Nemė-

jos liūtai“.
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. 
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
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 Sąmokslo  teorija.
23:45 300. Imperijos gimimas (k).
01:45 „Begėdis“.
02:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:20 Farai (k). 
03:45 Sibirinio tigro paieškos (k). 

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.

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

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 Pragaro pasiuntinys.
22:55 Sąmokslo  teorija (k).
01:30 „Begėdis“.
02:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:05 „Kriminalistikos istorija“. 
03:50 Farai (k). 
04:15 „Pragaro katytė“ (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 Skerdikas.
23:20 Pragaro pasiuntinys (k).
01:10 „Begėdis“.
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k). 
03:35 Savaitės kriminalai (k). 
04:00 „Kriminalistikos istorija“.

2017.10.17 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 (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Modernus serialas. Premjera. 

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

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

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

08:25  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
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  „Prieš srovę“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Žala“.
00:45  „CSI kriminalistai“.
01:35  „24 valandos. Palikimas“.
02:30  „Paskutinis žmogus Žemėje“.
02:55  „Rouzvudas“.
03:45  „Ponas Jangas“. 

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 Nuo... Iki... (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 

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. 
21:00 300. Imperijos gimimas.
23:05 Pjūklas 3 (k).
01:10 „Kortų namelis“ (k).
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:55 Farai (k). 
03:20 Dramblių karalius (k). 
04:10 „Žvaigždės kelias (k).

02.40 „Delta“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas “.
05.45 „Albanas“.

17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 PREMJERA Kitu kampu. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Įspėjan-

tis pranešimas.
01:20 „Visa menanti“.
02:05 Viskis, tango, fokstrotas (k).

12:35 KK2 (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 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Rizikin-

ga erzinti diedukus.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:40 „Visa menanti“.
02:25 Alchemija. VDU karta. 
02:55 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“

Renginiai
Spalio 12 d. 18 val. Kino vakaras. Šarūno Barto filmas „Šerkšnas“. Bilieto kai-

na 5 Eur (Druskininkų vandens parko II a. konferencijų salė)

Spalio 13 d. 16 val. Kūrybinės dirbtuvėlės vaikams „Rudens spalvos“ (Druski-
ninkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Spalio 18 d. 17 val. Paskaita „Kasdieniai įpročiai - geros savijautos pagrin-
das“. Lektorė Giedrė Arlauskė (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Spalio 18 d. 18 val. Kino seansas. A. Žiurausko filmas „Kaip susigrąžinti ją per 
7 dienas“ (N-13). Bilieto kaina 4 Eur (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Vei-
siejų g. 17)

Spalio 19 d. 17 val.  Aido Jurkšto knygos „Lietuvos švyturių istorija“ pristaty-
mas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Parodos
Alės Kalėdienės kūrybos darbų paroda AKVA AREAL (Druskininkų savivaldy-

bės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus I-III 
kl. mokinių  tapybos darbų paroda (mokytoja A. Kalėdienė) (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

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

Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Paroda „Va-
sario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Adomo Varno (1879-1979) kūryba Drus-
kininkų miesto muziejaus rinkinyje (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlio-
nio g. 59)

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

MB „Mileipas“ kokybiškai pjauna 
medieną profesionaliu gateriu. 

- Galime pjauti ir Jums reikiamo-
je vietoje. 

- Statome rąstinius namus.
- Obliuojame, frezuojame rąstus iš 

savo ir užsakovo medienos. 
- Prekiaujame statybine mediena. 

Tel. 8 659 32055

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus
Renkama nauja grupė lapkričio mėn.
Teirautis tel.: 8 315 78403, 
8 652 77109, 8 685 00083

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 300 kv. m įvairaus dydžio patalpas (2 aukštas) Baravykų g. 6 
ir 100 kv. m garažas (4 m aukščio), tinka mašinų remontui ir kitai veiklai. 
Tel. 8 612 12197

 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.

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

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

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

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

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

Parduodame pušines malkas (neskaldytas). 
Atvežame. Tel. 8 675 85497

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

Projektuojame ir gaminame naujus virtuvės 
komplektus ir įvairių spalvų bei dydžių virtuvės 
spinteles. Tel. 8 600 79606

Atlieku apdailos dabrus: dažymas, laminato klojimas, 
gipso montavimas. Tel.  8 627 57085

Atliekame statybos ir apdailos darbus. 
Tel. 8 601 52590

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

4 kambarių 76 kv. m butas 1,5 aukšte iš 
4 Ateities g. Tel. 8 698 25691

Sodo sklypas Viečiūnuose, sodų ben-
drojoje „Rūta“ (atlikti geodeziniai mata-
vimai, įvesta elektra. Tel. 8 682 34688

Nestandartinis garažas Nera-
vų g. su rūsiu. Kaina – 3600 Eur.  
Tel. 8 616 77026

Garažas Baltašiškėje, garažų b-joje „Ši-
las“. Tel. 8 618 53916

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų 
kaime. Šalia asfaltuoto kelio, netoli elek-
tra. Kaina – 9650 Eur. Arba keičiu į miš-
ką. Tel. 8 682 48474

Parduodami automobiliai ir jų dalys

 „VW Passat“ 1991 m., 1,8 L benzinas, 
TA. Tel. 8 647 33100

„Opel Vectra“ 2001 m., 2,2 L dyzelinas, 
TA. Tel. 8 647 33100

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

Universalios padangos R14 su lie-
tais ratlankiais. Kaina – 100 Eur.  
Tel. 8 616 36528

„VW Passat B“ 1995 m., 1,9 L dyze-
linas, TA iki 2018 m. Kaina – 500 Eur.  
Tel. 8 654 26270

„Audi A6“ 1996 m., 2,5 L dyzelinas, TA 
iki 2018 m., draudimas. Kaina – 800 Eur. 
Tel. 8 610 27952

2 padangos R17/225/45 už 35 Eur; 2 
priekiniai „Žiguli“ cilindriukai už 18 Eur. 
Tel. 8 693 95898

Naudotos žieminės padangos.  
Tel. 8 698 04436

„Renault Megane Scenic“ 2001 
m., 1,6 L benzinas, TA iki 2018.07.  
Tel. 8 616 78916

Padangos R15/185/65 su diskais 
po 10 Eur (2 vnt., likutis 4-5 mm).  
Tel. 8 602 34212

Parduoda mišką ir medieną

Drebulinės malkos. Tel. 8 648 92746

Parduodama gyvuliai, pieno,  
mėsos produktai

Mėsiniai avinukai. Tel. 8 686 95998

Mėsinės naminės kiaulės.  
Tel. 8 601 22865

Paršiukai (7 sav.) ir mėsinis bekonas. 
Tel. 8 656 68604

Romanovo veislės avys ir įvairaus am-
žiaus avinai. Kaina: gyvo svorio – 1 
kg/1,80 Eur, mėsa – 1 kg/4,50 Eur.  
Tel. 8 622 83325

Parduodami įvairūs daiktai

Vaikiška lovytė su kokoso čiužinuku už 
25 Eur; baldakimo stovas  už 10 Eur; 
užuolaidėlės su apsauga gėlėms už 10 
Eur. Tel. 8 645 75156

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario 33,6 kv. m butas Veisiejų g. 
7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina – 30000 Eur. 
Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431

1 kambario 36 kv. m butas su bal-
dais ir buitine technika, 4 aukšte iš 
5 Gardino g. 36. Kaina – 17000 Eur.  
Tel. 8 687 68577

1 kambario 20 kv. m butas Viečiūnuose, 
bendrabutyje su baldais ir buitine tech-
nika (su atskiru dušu, tualetu ir virtuve). 
Tel. 8 686 53999

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 Vy-
tauto g. 9 aukšte iš 9. Kaina – 57000 
Eur. Tel.  8 606 04614

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

2 kambarių butas bendrabutyje Druski-
ninkuose, 2 a iš 5, su baldais ir buitine 
technika, po remonto. Tel. 8 671 59773

2 kambarių 54 kv. m tvarkingas butas, 
1 aukšte iš 3, 2 balkonai, rūsys, Nera-
vų g. (ne bendrabutis). Kaina – 45 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 matavimai, 
miesto komunikacijos – vandentiekis, 
kanalizacija, el. pastotė) M. K. Čiurlionio 
g. 120. Tel. 8 602 10802

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

Parduodu gerai įrengtą garažą Ligoni-
nės g. 6. Tel. 8 614 76626

2 besiribojantys namų valdos sklypai 
Didžiasalyje, bendras plotas – 30 a. At-
vesta elektra, 300 m iki ežero. Kaina už 
abu – 9500 Eur. Tel. 8 610 60926

Garažas Druskininkų miesto centre, Li-
goninės g. 8, pušyne prie Jaunimo užim-
tumo centro. Tel. 8 671 45555

9 a namų valdos sklypas Pylimo g. 68, 
prie buvusio geležinkelio, vidury pu-
šyno. Sklypas yra kraštinis, lygus, be 
duobių, medžių ar krūmų, netoliese yra 
elektros pastotė. Vieta graži, rami, ge-
ras privažiavimas. Kaina – 16800 Eur. 
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 sklypą Snai-
gupės kaime prie upelio (yra 2 tvenki-
niai). Tel. 8 682 87568

Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų b-jo-
je „Migla“. Tel. 8 601 48912

Namas Leipalingyje Seirijų g. 17 a že-
mės sklype su ūkiniu pastatu ir kitais 
statiniais. Name įvestas vandentiekis, 
įrengta pirtelė. Kaina – 40000 Eur arba 
sodybą keičiu į 1 kambario butą Druski-
ninkuose. Tel. 8 610 78955

Dujų balionas su reduktoriumi ir žarna už 
20 Eur; keturgyslis kabelis (8 kv., 20x28 
m) po 2 Eur/1 m; 19 kv. m naudotų gelto-
nos spalvos apdailos lentelių (saidingas) 
–  po 1 Eur/1 kv. m; sukomplektuotas 
akvariumas už 30 Eur; 4 kaitviečių elek-
trinė viryklė už 100 Eur. Tel. 8 675 61036

Geros būklės maitinimo kėdutė-trans-
formeris, pasidaro kaip stalas ir kėdė. 
Kaina – 15 Eur. Tel. 8 645 75156

Minkštas kampas su patalynės dėže. 
Tel. 8 699 20509

Medžio apdirbimo staklės už 200 Eur; 
elektrinė plytelė už 30 Eur; 3 dienos 
šviesos šviestuvai po 10 Eur;  sulčių 
spaudimo aparatas už 100 Eur; dušo 
padas už 20 Eur; 9 įvairaus diametro 
metaliniai vamzdžiai 9. Tel. 8 621 21430

Puikios būklės pilvo preso ir juosmens 
treniruoklis „AB Prince Pro“ už 41 Eur; 
elektrinis virdulys su garantija „Standart 
F-716“ už 7 Eur; puikios būklės plaukų 
džiovintuvas „Alesia“ (su 4 antgaliais) už 
14 Eur 2 elektrinės plaukų garbanojimo 
žnyplės už 3 ir 5 Eur. Tel. 8 612 29462

Komoda, sekcija-indauja, sofa, išsklei-
džiamas pietų stalas, kėdės, kavos sta-
liukas, televizoriaus komoda, skrynia. 
Tel. 8 612 09648

Dviračiai: sudedama „Best“ už 75 Eur; 
2 kalnų (salotinis ir oranžinis) „Bitwin“, 
26 colių stori ratai po 170 Eur; vyriškas 
„Giant, (XL dydis) už 180 Eur; mobilusis 
telefonas „Samsung Giorgio Armani“ už 
45 Eur; mobilusis telefonas „HTC One 
M9“ už 155 Eur. Tel. 8 602 34212

Kėdės, dviejų durų spinta (aukštis 214 
cm), staliukas gėlėms, vilnonis kili-
mas (1,5x2,40 cm) už 50 Eur;  namų 
darbo lino  siūlas (560 gr.) už 16 Eur.  
Tel. 8 600 38695

Svetainės komplektas, fotelis, krėslai, 
pakabinamas veidrodis, komoda-sekre-
teras, staliukas gėlėms, krištolinis švies-
tuvas. Tel. 8 606 28422

2 kaitviečių įmontuojama elektrinė vi-
ryklė „Siemens“, dulkių siurblys „Sam-
sung“, komoda su veidrodžiu, virtuvinis 
stalas, skrynia, 2 pakabinamos spinte-
lės. Tel. 8 604 87277

Svogūnai, bulvės, morkos.  
Tel. 8 698 87609

Pianinas. Tel. 8 682 73956

Masažinė vonia (mažai naudota).  
Tel. 8 620 55799

Bulvės. Kaina – 1 kg/0,2 Eur.  
Tel. 8 620 37469

Naudotos plytos (500 vnt.).  
Tel. 8 670 13518

Išskleidžiamas minkštas kampas 
(margas veliūras, su patalynės dėže, 
270x160) už 235 Eur; sviesto mušimo 
statinaitė už 15 Eur; kineskopinis plokš-
čiaekranis televizorius „Samsung“ (51 
cm įstrižainė) už 22 Eur; radio tiuneris 
„Technic“ už 16 Eur; sieninis TV laikiklis 
už 7 Eur. Tel. 8 626 20523

Pigiai įvairūs seni paveikslai, tepalinis 
radiatorius, elektrinis gyvatukas, dulkių 
siurblys, kavos malimo mašinėlė, ter-
mosas, bulvių tarkavimo mašina, ame-
rikietiški stalo įrankiai, juodo karakulio 
paltukas, odinis paltas (48-50 dydis), 
moteriški kailiniai ilgaauliai batai (37-38 
dydis). Tel. 8 680 10515

Geros būklės garso stiprintuvas „Pione-
er“ ir tiuneris. Tel. 8 665 20807

Klevo spalvos (1x0,62 m) staliukas už 60 
Eur; televizoriaus staliukas (0,8x0,45 m) 
su spintele už 80 Eur; didelis nedygus 
daugiakamienis kaktusas už 50 Eur.  
Tel. 8 651 11713

Spinta (245x88,5x56) už 40 Eur; naudo-
tas gartraukis už 30 Eur. Tel. 8 675 18337

Naujas šuns narvas transportavimui 
už 75 Eur; akmenys; belaidis telefonas 
„Panasonic“ už 30 Eur; lazdynų sodinu-
kai po 2 Eur/1 vnt., gelinių nagų lempa.  
Tel. 8 696 64583

2 dujų balionai po 17 Eur; 2 bakai metali-
niai (200 L) po 7 Eur; 2 plastikinės talpos 
(200 L) po 17 Eur; labai geras lauko tua-
letas už 150 Eur. Tel. 8 616 57845

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). 

Šildymo katilas „Žvakė“.  
Tel. 8 682 48474

Pašarinės bulvės ir moliūgai.  
Tel. 8 648 92746

Nugaros masažuoklis už 50 Eur; skai-
tmeninis nuotraukų rėmelis už 10 Eur. 
Tel. 8 673 02280

2 medinės statinės, plastikinė sta-
tinė, cinkuota metalinė statinė, me-
diniai stalai, stalas-knyga, dujinė vi-
ryklė su balionu, senoviniai: spinta, 
6 kėdės, radijas, įvairūs stiklainiai.  
Tel. 8 616 22124

Pigiai 6 mėnesių ožkytė be ragų.  
Tel. 8 620 71127

Elipsinis treniruoklis, blokai ir panelės, 
kokliai krosniai, ąžuolinis parketas.  
Tel. 8 682 98506

Mažai naudota vaikiška vaikštynė, 2 
dalių vežimėlis „Marita“, 3 žieminiai 
kombinezonai (80-90 cm ūgiui), pro-
ginė suknelė (2-3 m.) vystymo lenta.  
Tel. 8 677 27320

4 baltos vakarų Škotijos terjerų veislės 
kalytės (2 mėn.). Kaina – 1 vnt./300 Eur. 
Tel. 8 682 33477

Televizorius „Philips“ (51 cm įstrižainė) 
už 22 Eur; radio tiuneris „Technic“ už 
19 Eur; laisvų rankų įranga už 19 Eur.  
Tel. 8 654 87148

Kineskopinis televizorius „Philips“ (37 
cm įstrižainė) už 20 Eur; televizorius 
„Philips“ (51 cm įstrižainė) už 20 Eur; 
pakabinamas pusiau apvalus vonios 
veidrodis 90x42 cm už 12 Eur; TV prie-
dėlis „Etellbox“ už 22 Eur; naudoti me-
džio drožlių skydai ir DVP plokštės; durų 
varsčios. Tel. 8 686 43600

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns būda, 
lauko baldai, lauko tualetas, malkinė-
sandėliukas, pačius „Žvakė“, pavėsi-
nė iš kreivuolių, akmenys, „Via Sat“ 
antena su 1 galvute, lauko supynės.  
Tel. 8 623 53348, 8 656 38881

Mažai naudotas kalnų slidžių kom-
plektas (batai 43-44 dydžio, lazdos, 
šalmas), dviračių laikiklis ant kablio.  
Tel. 8 677 66757

Rugiai, avižos, kviečiai, pašarinės bul-
vės. Tel. 8 650 25245

Modemas su garantija. Tel. 8 601 88119

Dujinis metalo pjoviklis su vežimėliu pro-
pano-butano ir deguonies balionams, 
trifazis (tarybinis) suvirinimo aparatas, 
gelžbetoninės perdangos plokštės 1,5x6 
m (6 vnt.), kūginė trifazė malkų skaldy-
klė, pigiai naujos plastikinės lauko durys 
1x2,05 m, naujas skysto kuro katilas.  
Tel. 8 612 92239

Griaunamo namo plastikiniai langai, du-
rys, garažo vartai, metalinis šiltnamis su 
stiklais. Tel. 8 659 59991

Naujas mini šaldytuvas „Electrolux“ už 
150 Eur,  kineskopinis televizorius „Tos-
hiba“ su priedėliu, pultu ir lauko antena 
už 60 Eur, medinės buto durys už 50 
Eur. Tel. 8 620 62635

Universalus vaikiškas dviratis (2-4 m. 
mergaitei) už 40 Eur; nauja krikšto su-
knelė (4-7 m. mergaitei) už 30 Eur; 2 lo-
vos po 7 Eur; naujas vaikiškas tualetas 
už 10 Eur; televizorius „Tauras“ už 30 
Eur; elektrinis rankų džiovintuvas už 15 
Eur. Tel. 8 603 94991

2 lovatiesės, pigiai vilnonis kilimas, 
veidrodis-knyga su stalčiais, kiliminiai 
takai, įvairios knygos.  
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Nuoma

Išnuomojamas butas Gardino gatvėje. 
Tel. 8 605 45603

Išnuomojamas 1 kambarys name Balta-
šiškėje (be patogumų). Tel. 8 (313) 56576

Nebrangiai išnuomoju 1 kambario 
butą bendrabutyje Druskininkuose.  
Tel. 8 671 59773

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

Išnuomojamas 1 kambario 33 kv. m bu-
tas Neravų g. 29. Tel. 8 676 33844

Išnuomojamas 2 kambarių butas Svei-
katos g. 18, 1 aukšte. Tel. 8 617 56054

Išnuomojamas 20 kv. m kambarį 2 nuosa-
vo namo aukšte. Kaina – 1 mėn./ 80 Eur + 
mokestis už elektrą. Tel. 8 675 61036

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

Išnuomoju namą ilgam laikui.  
Tel. 8 629 31428

Išsinuomočiau 2-3 kambarių butą ilgam 
laikui miesto centre. Tel. 8 628 75156

Išnuomojamas 3 kambarių renovuotas, 
apšiltintas butas Šiltnamių g. su baldais 
ir buitine technika (2 balkonai, vonia ir 
tualetas atskirai, virtuvė, svetainė, 2 
miegamieji ir skalbimo kambariukas), 
nuomininkams be gyvūnų, ilgam Laikui. 
Kaina – 1 mėn./300 Eur + komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 601 84344

Išsinuomočiau garažą ilgam laikui, su 
elektra, nebrangiai. Tel. 8 602 34212

Išnuomoju 1 kambarį su atskiru įėjimu 
(moteriai). Tel. 8 (313) 51375

Išnuomoju garažą prie Eglės sanatori-
jos ilgam laikui. Tel. 8 601 75300

Pensininkas išsinuomotų 1 kamba-
rį Druskininkuose ar priemiestyje.  
Tel. 8 655 52851

Išnuomojamas 1 kambarys 2 kambarių 
bute miesto centre, Taikos g., moteriai ar 
merginai. Tel. 8 616 48116

Išnuomoju 1 kambarį su atskiru įėjimu 
moteriai. Tel.: 8 607 39180, 8 (313) 51372

Išsinuomočiau (metams) butą Druski-
ninkuose. Tel. 8 618 33889

Perka

Pirkčiau sofą-lovą ir nedidelę 2 durų 
spintą. Tel. 8 611 32291

Keičia

2 a mūrinį namą 20 a sklype Nera-
vuose į 2-3 kambarių butą Druskinin-
kuose (pageidautina naujos statybos) 
su priemoka. Galimi kiti variantai.  
Tel. 8 612 92239

Ieško darbo

Vyras ieško darbo (arba papildomo dar-
bo. Tel. 8 675 80375

37 m. vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 663 53521

KITI

Reikalinga mergina ar moteris prižiūrėti 
3,5 m vaiką. Tel.  8 687 50549

Gal atsilieptų mergina, kuriai padovano-
jau kompiuterį. Reikia jame likusių nuo-
traukų. Tel.  8 675 61036

Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti se-
nelius, padėti namų ruošoje. Intymaus 
nesiūlyti. Tel. 8 671 50790

Reikalingas specialistas, galintis sure-
montuoti krosnį. Tel. 8 615 69718

Gal kuri gydymo įstaiga galėtų pado-
vanoti arba pigiai parduoti masažo sta-
lą neįgaliajam (kad  reguliuotųsi stalo 
aukštis). Tel. 8 600 38695

Dovanoju įvairius batus (38-39 dydis). 
Tel. 8 680 10515

Pamestas vestuvinis žiedas. Radusiam 
atsilyginsime. Tel. 8 605 92520

Leipalingyje, Veisiejų g. gale pamestas 
žalias Maximos krepšys su moteriškais 
rūbais. Radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 609 
68416

Priimsiu gyventi moterį (be nuomos mo-
kesčio), kuri galėtų gyventi kartu ir palai-
kyti draugiją senolei. Tel. 8 612 60882
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Viešojoje bibliotekoje – 
menininkės Alės Kalėdienės 

paroda „Akva Areal“

Laima Rekevičienė

Druskininkų viešojoje bibli-
otekoje šeštadienį atidary-
ta druskininkietės meninin-
kės Alės Kalėdienės unikalia 
technika sukurtų darbų paro-
da intriguojančiu pavadinimu 
„Akva Areal“. Iki tol bibliote-
kos erdves dažnai puošdavo 
M. K. Čiurlionio meno moky-
kloje dirbančios A. Kalėdienės 
mokinių kūriniai, o šį kartą žiū-
rovams pristatoma pačios mo-
kytojos sukurtų kūrybinių ieš-
kojimų ekspozicija. 

Parodos atidarymo dieną auto-
rę sveikino jos artimieji, kolegos, 
bičiuliai, Druskininkų garbės pi-
lietis, menininkas Adelbertas Ne-
dzelskis. 

„Tai, ką matote parodos eks-
pozicijoje, visiškai skiriasi nuo 
pradinio sumanymo. Kūrybinio 
proceso metu viskas kardina-
liai pasikeitė, – pasakojo A. Ka-
lėdienė, pridurdama, jog, pra-
dėjusi kurti paveikslus naujajai 
personalinei parodai, net pa-
slaptingą tirpalą išrado. – Nau-
dodama šį „išradimą“, sukūriau 
liejinius ant akvarelinio popie-
riaus... Aišku, čia yra ir akvare-
lės, ir kitų technikų.“

Parodos autorei norisi, jog kie-
kvienas, žiūrėdamas į jos dar-
bus – abstrakčias kompozicijas –
atrastų sau ką nors savą, artimą 
širdžiai. 

Paklausta, kuri dailės techni-
ka jai artimiausia, A. Kalėdie-
nė sako norinti išmėginti kuo 
skirtingesnius žanrus. Pavyz-

džiui, pleneruose ji renkasi alie-
jinę tapybą. Būdama diplomuo-
ta drabužių modeliuotoja, kuria 
ir rūbus, stebina išradingais 
skiautiniais, taikomosios dai-
lės kūriniais. A. Kalėdienė dirba 
M. K. Čiurlionio meno mokyklo-
je, išmėgina save, su mokiniais 
kurdama  animaciją. „Ir šį kar-
tą, rengiant parodą bibliotekoje, 
norėjosi dvimatėje plokštumoje 
perteikti 3D įspūdį“, – sakė me-
nininkė.  

A. Kalėdienės gyvenimo drau-
gas Gediminas Mažintas parodos 
atidarymo dieną sakė, jog Alė yra 
tokia talentinga menininkė, kad 
viskas, ko ji besiimtų, pavyksta to-
bulai. Ar tai būtų aliejinė tapyba, 
ar juvelyrika, ar skulptūra... 

„Buvome įsitikinę, kad auto-
rę pažįstame. Ne kartą parodo-
se matėme labai subtilų spal-
vų,  formos pajautimą, gebėjimą 
iš atraižėlių padaryti stebuklin-
gai gražius darbus. O šį kartą ji 
pateikė didelę staigmeną – pa-
rodė, kad turi dar didelį poten-
cialią, okeaną neišnaudotų gali-
mybių. Į jos darbus galima ilgai 
žiūrėti, gėrėtis trapiu piešiniu, 
įdomia kompozicija“, – sakė me-
notyrininkas, Druskininkų gar-
bės pilietis A. Nedzelskis. 

„Trapi moteris, bet, kaip kalvis 
sakau, – daro geležinius darbus“, 
- originaliai autorę pasveikino tau-
todailininkas Juozas Kavaliaus-
kas. Ir įteikė paties nukaldintą me-
talinę gėlę. 

O naująją A. Kalėdienės paro-
dą galima apžiūrėti Viešojoje bi-
bliotekoje. 

Druskininkų bibliotekos erdves sušildė druskininkietės menininkės A. Kalėdienės paro-
da „Akva Areal“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Rudens dūzgesys Viečiūnuose

Lietus ir darganotas rudens oras 
šiemet Viečiūnų bendruomenę ir 
svečius iš kitų seniūnijos vietovių 
subūrė Viečiūnų bendruomenės 
centre. Jaukioje rudens šventė-
je, pavadintoje „Rudens dūzgesys 
Viečiūnuose“, netrūko linksmybių 
ir geros nuotaikos. 

Visi džiaugėsi išradingai prista-
tytais rudens gėrybių kiemeliais, 
amatų dirbtuvėmis. Bendruome-
nės centro prieigose visų dėme-
sį traukė originalus „Obuolys mil-
žinas“. Šis eksponatas Viečiūnų 
miestelį puoš, ir šventei pasibai-
gus.

Koncerte dalyvavo Viečiū-
nų progimnazijos mokiniai, gerą 
nuotaiką kūrė Laisvalaikio salės 
meno kolektyvai, atlikėja Simona, 
bendruomenę šokiui kvietė kape-
la „Sadūnai“. Renginį, kurį organi-
zavo Viečiūnų seniūnija, Viečiūnų 
laisvalaikio salė ir Viečiūnų ben-
druomenė „Versmė“, vedė Mar-
cinkonių humoro klubo aktorius 
Jonas Bajorūnas.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Šventės akimirkas užfiksavo Laima Rekevičienė


