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Laimutė Butkevičienė: „K. Dineikos sveikatingumo 
parke sportuokime bet kokiu oru“

Druskininkų gydykloje gydomojo masažo specialiste dirbanti L. Butkevičienė džiaugiasi, turėdama galimybes derinti šį darbą su savanoriškomis sveikatinimo iniciatyvomis K. Dinei-
kos sveikatingumo parke/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkai patrauklūs ne tik 
kurorto ir sveikatinimo paslau-
gomis, bet ir galimybėmis, ku-
riomis verta pasinaudoti, įgy-
vendinant sveikatinimo, sporto 
ir sveikos gyvensenos iniciaty-
vas. Druskininkų sveikatinimo 
ir poilsio centre AQUA, Drus-
kininkų gydykloje gydomo-
jo masažo specialiste dirbanti 
Laima Butkevičienė džiaugia-
si, turėdama galimybių derin-
ti šį darbą su savanoriškomis 
sveikatinimo iniciatyvomis. 
L. Butkevičienės veikla K. Di-
neikos sveikatingumo par-
ke glaudžiai siejasi su Karo-
lio Dineikos, buvusio tuomečio 
Druskininkų gydomosios fizi-
nės kultūros ir klimato terapi-
jos parko įkūrėjo, idėjomis.

Daugelis druskininkiečių pa-
žįsta L. Butkevičienę ne tik kaip 
sveikuolę, bet ir kaip sveikatini-
mo iniciatyvų K. Dineikos sveika-
tingumo parke puoselėtoją pagal 
projektus „Judėk pats ir išjudink 
savo miestą“, „Judėk linksmai“.

„Džiaugiuosi, kad turiu galimy-
bę puoselėti K. Dineikos idėjas 
– esu dėkinga Gydyklos admi-
nistracijai, kad galiu derinti mė-
giamą darbą gydyklose ir sava-
norišką veiklą parke su aktyviais 
senjorais. Esu dėkinga visiems, 
kurie vysto ir propaguoja K. Di-
neikos parke sveikatinimo idėjas, 

iniciatyviam sveikos gyvensenos 
idėjų skleidėjui Jonui Burokui ir 
kitiems entuziastams. Dėl pasta-
ruoju metu aktyviai plėtojamų vei-
klų, K. Dineikos sveikatingumo 
parku domisi sveikos gyvense-
nos entuziastai iš Italijos, Prancū-
zijos, Ispanijos, Lenkijos, Ukrai-
nos, Izraelio, Jungtinių Amerikos 
valstijų. O rugsėjį, kai Druskinin-
kuose viešėjo vokiečių fotome-
nininkė iš Julia Baier, man teko 
dalyvauti fotosesijoje – demons-
travau fizinio aktyvumo pratimus 
po kaskadomis K. Dineikos svei-
katingumo parke. Ši fotomeni-
ninkė keliauja po įvairias pasau-
lio vietas, kuriose tiria žmogaus 
ir vandens santykį, o jį dokumen-
tuodama papildo ilgalaikio projek-
to „Vandens svarba“. Jos kūryba 
pristatoma įvairiuose tarptauti-
niuose pleneruose, todėl tikima-
si, kad jos sukurtos nuotraukos 
taip pat pasitarnaus Druskinin-
kų ir K. Dineikos sveikatingumo 
parko populiarinimui. Prieš metus 
pradėjau vykdyti ir individualią, fi-
zinės gerovės užtikrinimo, vei-
klą, vedu mokamus užsiėmimus. 
Daug patirties pasisėmiau ir įvai-
riose, su sveika gyvensena susi-
jusiose tarptautinėse stažuotėse 
Ispanijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, 
Izraelyje. Tikiuosi, kad įgytas ži-
nias turėsiu galimybę bendruo-
menei perteikti ir paskaitų, kurias 

planuoju rengti, metu.“
Prieš šešerius metus iš Alytaus į 

Druskininkus persikėlusi L. Butke-
vičienė jau pelnė ne tik gerus ma-
sažo lankytojų atsiliepimus, bet ir 
įtvirtino save, kaip sveikatinimo, 
sveikos gyvensenos, fizinio akty-
vumo, saviugdos trenerę. Kodėl 
alytiškė pasirinko gyvenimą ir dar-
bą Druskininkuose? „Čia yra mano 
giminės šaknys: Grūte išlikę sene-
lių namai, sodyba, kurioje leisda-
vau vaikystės vasaras ir grįždavau 
namo, kaip iš geriausio kurorto. 
Druskininkus pasirinkau, nes šia-
me mieste mačiau perspektyvą 
savo, kaip fizinio aktyvumo trene-
rės veiklai, tobulėjimui. 

Druskininkuose radau ne tik 
trokštamos saviraiškos ir veiklos 
terpę, bet ir tinkamas sąlygas bei 
aplinką, atitinkančias ir mano vai-
kų – Augusto, Atėnės, Adrijaus – 
poreikius. Tad lūkesčiai, su kuriais 
siejau Druskininkus, išsipildė.“

– Turite finansų vadybininkės 
išsilavinimą, bet neseniai pra-
dėjote studijuoti sporto trene-
rės specialybę. Kas paskatino 
keisti veiklos sritį?

– Sveika gyvensena domėjausi 
nuo paauglystės, juolab, kad sveiko 
gyvenimo nuostatos dar iš vaikys-
tės buvo diegiamos man ir šeimo-
je. Tėtis buvo aktyvus sportininkas, 
žaidė futbolo rinktinėje, mėgo ledo 

ritulį. Gyvenome prie Dailidės eže-
rėlio, kuriame ir grūdindavomės, 
maudydavomės kone iki pirmųjų 
šalnų. Beje, tėtis turėjo daugumą 
K. Dineikos knygų, jas labai verti-
no, skaitė, vadovavosi jomis, pats 
ruošdamasis treniruotėms. Tomis 
knygomis domėjausi ir aš: „Gydo-
moji fizinė kultūra“ (1961 m.), „Mo-
ters grožis. Sveikata“ (1975 m.) ir 
kitomis. O kai pati tapau mama, la-
bai rūpinausi, kad visi mano vaikai 
augtų sveiki. Pati darydavau jiems 
masažus, mankštindavau ant dide-
lių gimnastikos kamuolių, grūdinau 
– atlikdavau aptrynimus rankšluos-
čiu po džiakuzi procedūrų. Daug 
skaitydavau motinos ir vaiko vado-
vų, kitą šios srities literatūrą. Savo 
žiniomis esu pasidalinusi ir viena-
me iš žurnalų, skirtų mamoms, ku-
riame 2010-ųjų gruodį buvo publi-
kuotas straipsnis „Kitoks gimdymo 
būdas“, parengtas kartu su Kau-
no medicinos universiteto dr. Tomu 
Biržiečiu.

Džiaugiuosi, kad rekonstruo-
tame K. Dineikos sveikatingu-
mo parke šiandien galiu užsiimti 
savo mėgiama sveikatinimo vei-
kla. Noriu šioje srityje tobulėti, to-
dėl šiemet įstojau į Lietuvos edu-
kologijos universitetą, Sporto ir 
sveikatos fakultetą. 

Sieksiu įgyti spor-
to trenerės specia-
lybę. 5 psl.
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Pasirašyta amatų centro „Menų kalvė“ statybos rangos sutartis
Praėjusią savaitę Druskininkų 

savivaldybės administracijos 
direktorė Vilma Jurgelevičie-
nė pasirašė statybos rangos 
sutartį su konkursą laimėju-
sia ir Druskininkų amatų cen-
trą „Menų kalvė“ įrengsiančia 
uždarąja bendrove „Kortas“. 
Amatų centrą „Menų kalvė“ 
planuojama įrengti, rekonstra-
vus kurorto centre esantį ap-
leistą buvusios pirties pas-
tatą (M. K. Čiurlionio g. 27). 
Rekonstrukcijos metu numa-
toma apšiltinti pastato fasadą, 
įgyvendinti patalpų funkcinio 
zonavimo sprendinius, įreng-
tos erdvės, kuriose bus galima 
eksponuoti meno kūrinius. 

Bus įrengtos galerijos ir 
meno dirbtuvės fotografijos, 
vitražo, tapybos, juvelyrikos, 
floristikos, tekstilės, karpinių, 
kalvystės, keramikos, medžio 
apdirbimo meistrams. Be jo-
kios abejonės, amatų centras, 
kaip ir visi naujai pastatyti ar 
renovuoti pastatai Druskinin-
kuose, bus pritaikytas judė-
jimo negalią turintiems žmo-
nėms.

Šiuolaikiškas ir modernus 
amatų centras „Menų kalvė“ ne-
abejotinai taps dar vienu Druski-
ninkų traukos tašku, kultūros ži-
diniu, kuriame vyks edukacijos, 
pažintinės ekskursijos, veiks  
atviros dirbtuvės, kurios leis vi-
siems norintiesiems iš arti pasi-
žiūrėti į menininkų ir tautodaili-
ninkų veiklą. Amatų centre taip 
pat bus įrengta galerija, kitos 
ekspozicijų erdvės bei  būtinos 
patalpos.

Novatoriško amatų centro idė-

ją meras Ričardas Malinauskas 
ne kartą aptarė susitikimuose su 
Druskininkų krašto menininkais 
ir tautodailininkais, kurie pritarė 
projektui, išsakė savo  vizijas ir 
lūkesčius. „Neabejoju, kad atsi-
ras labai daug norinčiųjų pasi-
žiūrėti, kaip dirba mūsų krašto 
auksarankiai tautodailininkai ir 
menininkai bei pasimokyti iš jų. 
Šis centras taip pat padės su-
kurti naujas darbo vietas, plėtoti 
smulkųjį ir vidutinį verslą. Iki šiol 
namuose ar mažose dirbtuvėlė-

se darbavęsi menininkai turės 
jų kūrybai pritaikytas erdves“,  
– apie projektą kalba meras R. 
Malinauskas.

Amatų centras, po vienu sto-
gu suvienysiantis skirtingų kū-
rybinių sričių atstovus, padės 
padidinti Druskininkų kurorte 
teikiamų aktyvaus laisvalaikio 
paslaugų spektrą: menininkai ir 
tautodailininkai galės rengti par-
odas ir plenerus, parodomąsias 
programas, renginius. Vaikai ir 
jaunimas kultūrinį paveldą galės 
pažinti ne iš vadovėlių ar moky-
tojų pasakojimų, o gyvai stebė-
dami menininkų ir tautodailinin-
kų darbą, patys dalyvaudami 
kūrybos procese.

Savivaldybės mero pavaduo-

tojas Linas Urmanavičius teigė, 
kad Druskininkuose kultūrai ir 
menui skiriamas didelis dėme-
sys: „Džiaugiuosi, kad kitų metų 
rudenį turėsime tokį išskirtinį 
objektą, kuris praturtins Druski-
ninkų kultūrinį gyvenimą. Neabe-
joju, kad „Menų kalvėje“ įdomios 
veiklos ras ir bendruomenė, ir 
miesto svečiai.“ 

Planuojama, kad projektas 
„Amatų centro „Menų kalvė“ 
Druskininkuose įkūrimas“ bus 
baigtas 2018 metų rudenį.

Projektas finansuojamas Euro-
pos regioninės plėtros fondo lė-
šomis (283 504 Eur), Druskinin-
kų savivaldybės biudžeto lėšomis 
(512 115,43 Eur), Valstybės biu-
džeto lėšomis (25 015 Eur).

Amatų centras „Menų kalvė bus dar vienu Druskininkų traukos tašku, kultūros židi-
niu, kuriame vyks edukacijos, pažintinės ekskursijos, veiks  atviros dirbtuvės, kurios 
leis visiems norintiesiems iš arti pasižiūrėti į menininkų ir tautodailininkų veiklą/Dia-
nos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkuose – Lietuvos kurortų asociacijos dešimtmečiui skirta 
tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

Penktadienį Druskininkuo-
se, Sveikatinimo ir poilsio cen-
tro AQUA konferencijų salė-
je organizuota Lietuvos kurortų 
asociacijos dešimtmečiui skir-
ta mokslinė-praktinė konferen-
cija „Kurortų veiklos iššūkiai ir 
perspektyvos“. Renginyje da-
lyvavo Lietuvos savivaldybių 
asociacijos prezidentas, Drus-
kininkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas, LR Seimo 
nariai, kurortų merai, Lietuvos 
kurortų asociacijos nariai, turiz-
mo srities atstovai, kiti svečiai. 
Prieš konferenciją buvo sušauk-
tas neeilinis Lietuvos kurortų 
asociacijos narių suvažiavimas, 
jame buvo svarstomas naujo na-
rio priėmimo į asociaciją klausi-
mas. Dešimtmečio proga Lietu-
vos kurortų asociacija pasipildė 
dar vienu nariu – Kauno rajono 
savivaldybe.

Pirmojoje konferencijos dalyje 
aptarta kurortų vaidmuo žmonių 
sveikatai ir gerovei. LR Ūkio sri-
ties ministerijos turizmo politikos 
skyriaus vyr. specialistė Kristina 
Bavejan kalbėjo apie šalies ku-

rortus Lietuvos sveikatos turizmo 
kontekste. Europos kurortų aso-
ciacijos ESPA garbės generalinis 
sekretorius, „Quality in Helth Pre-
vention e.V“ valdybos narys Jo-

achim Lieber skaitė pranešimą 
„Kurortų vaidmuo Europoje“. Apie 
sveikatos turizmo dabartinę situ-
aciją ir ateities perspektyvas kal-
bėjo Europos kelionių komisijos 

(ETC)  tiriamųjų projektų vadovė 
Lyublena Dimova.

Atstovė PSO Sveikiems regio-
nams Lietuvoje prof. habil. dr. Ire-
na Misevičienė skaitė pranešimą 

„Ar Europos sveikatos politika pa-
lanki kurortų veiklos plėtros pers-
pektyvoms ir ar ja vadovaujamasi 
Lietuvoje?“.

Po pietų konferencijoje buvo 
kalbama apie natūralių gamti-
nių išteklių naudojimą sveikatini-
mui kurortuose. „Quality in Helth 
Prevention e.V“ generalinis direk-
torius dr. Kurt von Storch skai-
tė pranešimą „Kokybės aspektai 
mineralinio vandens naudojimui 
sveikatai ir ESPA sertifikavimui“.

Druskininkų gydyklos vadovas 
Kęstutis Ramanauskas apžvel-
gė mokslinius tyrimus kurortologi-
joje ir teisinį šios srities reguliavi-
mą Lietuvoje. Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto doc. Lina 
Varžaitytė kalbės apie natūra-
lių gamtinių išteklių panaudojimo 
žmogaus sveikatai Lietuvos ku-
rortuose iššūkius, o reabilitacijos 
centro UPA vidaus ligų gydyto-
ja dr. Giedrė Taletavičienė skaitė 
pranešimą „Balneoterapijos pro-
cedūrų taikymas Lietuvos kuror-
tuose: iššūkiai ir naujas požiūris“. 
Surengta diskusija apie kurortų 
plėtros perspektyvines kryptis.

Lietuvos kurortų asociacijos dešimtmečiui skirtoje mokslinėje-praktinėje dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, 
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, LR Seimo nariai, kurortų merai, Lietuvos kurortų asociacijos nariai, turiz-
mo srities atstovai, kiti svečiai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Aptarta švietimo įstaigų maitinimo kontrolės programa
Praėjusį ketvirtadienį Druski-

ninkų savivaldybėje aptarti vieno 
iš sveikatos programos finansuo-
jamų projektų „Vaikų, lankan-
čių švietimo įstaigas, maitinimo 
kontrolės programa Druskinin-
kų savivaldybėje 2017 metais“ 
tarpiniai kontrolės vykdymo re-
zultatai. Taip pat aptarta teisės 
aktų reikalavimų įgyvendinimas 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 
bendrojo ugdymo mokyklų mais-
to ruošimo skyriuose. Pasitarime 
dalyvavęs Druskininkų savival-
dybės mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius pabrėžė, kad vai-
kų maitinimo kokybės užtikrini-
mui skiriamas didelis dėmesys: 
„Labai svarbu, kad vaikams tie-
kiami patiekalai būtų sveiki ir ko-
kybiški. Be jokios abejonės, taip 

pat labai svarbu ugdyti mitybos 
kultūrą, didinti ir darbuotojų, ir 
tėvų švietimą taisyklingos ir svei-
kos mitybos klausimais“. 

Siekiant įvertinti Druskininkų sa-
vivaldybės švietimo įstaigas lan-
kančių vaikų maitinimo kokybę, 
visus metus yra atliekami pie-
tų davinio ir konkretaus patieka-
lo kaloringumo tyrimai, kuriais nu-
statomas skirtumas tarp teorinio 
ir tikrojo patiekalo kaloringumo.

Siekiant nustatyti, ar gamintojai 
laikosi naujų teisės aktų reikalavi-
mų, atliekami laboratoriniai drus-
kos kiekio tyrimai atskiruose pie-
tų daviniuose.

„Švietimo įstaigose patiekalų 
pavyzdžiai imami, neįspėjus nei 
maitintojų, nei švietimo įstaigos 
administracijos, maisto dalinimo 

metu. Tyrimui mėginiai vežami į 
Nacionalinį maisto ir veterinarijos 
rizikos vertinimo institutą“,  – apie 
tyrimus kalbėjo pasitarime daly-
vavusi Druskininkų savivaldybės 
Asmens ir visuomenės sveikatos 
skyriaus vedėja-savivaldybės gy-
dytoja Evelina Raulušaitienė.

Pasitarime taip pat dalyvavo 
mero patarėja Irena Lynikienė, 
Švietimo skyriaus vedėjas Jev-
grafijus Samuchovas, Valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tar-
nybos Druskininkų valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkė-valstybinė veterinarijos 
inspektorė Vaida Hellin Cuesta, 
Druskininkų valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos vyriausio-
ji specialistė-maisto produktų ins-
pektorė Inga Žilevičienė.

Druskininkų savivaldybėje vaikų maitinimo kokybės užtikrinimui skiriamas didelis 
dėmesys/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Dėl absurdiško teismo reikalavimo nugriauti pusę sodybos meras 
R. Malinauskas kreipsis į Aukščiausiąjį Teismą  

„Mano Druskininkai“ jau ne 
kartą rašė apie konservatorių 
ir liberalų keliamus dirbtinius 
skandalus, į kuriuos įtraukia-
mas Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas ir 
jo artimieji. Vienas tokių skan-
dalų susijęs su 2013 metais 
mero R. Malinausko iš močiu-
tės paveldėta sodyba Latežerio 
kaime. Kol sodybos nepaveldė-
jo meras R. Malinauskas, sody-
ba niekam neužkliuvo, o nuo 
2013 metų buvo užsukta teisi-
nių procesų karuselė. 

Spalio 17 dieną Druskininkų sa-
vivaldybės meras R. Malinaus-
kas Vilniuje, BNS spaudos konfe-
rencijų salėje, surengė spaudos 
konferenciją, kurioje buvo kal-
bėta apie precedento Lietuvoje 
neturintį ir su teisine logika pra-
silenkiantį Kauno apygardos teis-
mo sprendimą – nugriauti dalį 
Latežeryje esančios, šiuo metu 
merui R. Malinauskui priklau-
sančios, sodybos. Konferencijo-
je dalyvavo ir teisinę situacijos 
pusę pristatė advokatų kontoros 
JUREX advokatė. Nugriauti pusę 
namo – toks absurdiškas spren-
dimas, kurio neįmanoma įgyven-
dinti, tikriausiai pirmas Lietuvos 
teismų istorijoje. 

Spaudos konferencijoje R. Ma-
linauskas pristatė visus doku-
mentus ir nuotraukas, kurie įrodo 
2008 metais ant senųjų pasta-
to pamatų rekonstruotos sody-
bos ir sodybą juosiančios 1960 
metais pastatytos tvoros atnau-
jinimo darbų teisėtumą, taip pat 
pateikė gamtosaugos specialis-
tų išvadas, kurios įrodo, kad Ra-
tnyčios upės krantas yra veikia-
mas erozijos, dėl to upės vaga, 
laikui bėgant, artėja prie pastatų. 
Būtent dėl šios priežasties pava-
sarį upės krantai buvo sutvirtinti 
akmenimis. 

Tačiau Kauno apygardos teis-
mas, priimdamas sprendimą, į mi-
nėtus faktus neatsižvelgė. 

Tam, kad būtų sąžiningai ir atsa-
kingai įvertinti visi su Latežeryje 
esančia sodyba susiję faktai, R. 
Malinauskas kreipsis į Aukščiau-
siąjį Teismą.

„Mano Druskininkai“ susisiekė 
su meru R. Malinausku ir papra-
šė pakomentuoti susidariusią si-
tuaciją. 

„Tikrai ginsiu savo interesus. 
Suprantu ir tikiuosi, kad ir drus-
kininkiečiai supranta, jog puola-
mas dėl Latežerio sodybos esu 
tik todėl, kad nuo 2013 metų, mi-
rus močiutei, sodyba atiteko man, 
merui Ričardui Malinauskui. Ta-
čiau teisinėje valstybėje visiems 
įstatymai turi būti taikomi be dvi-
gubų standartų – vienodai. Todėl 
tikiuosi, kad Aukščiausiasis Teis-
mas išsamiai įvertins visus pa-
teiktus dokumentus, ekspertų iš-
vadas ir kitą informaciją“, – sakė 
R. Malinauskas.  

Apie konferenciją antradienį, 
spalio 17 d. rašė ir portalas: lry-
tas.lt publikacijoje „R. Malinaus-
kas atkaklus: iš močiutės pa-
veldėtos sodybos negriaus, o 
sprendimą – skųs“:

„Sodyba, kurią prieš mažiau 
nei penkerius metus paveldėjo 
Ričardas Malinauskas iš savo 
močiutės, kurią ji rekonstravo tu-
rėdama visus leidimus, gali būti 
sunaikinta visa, jei jos savinin-
kas įgyvendins teismo sprendi-
mą. Teisininkų teigimu, teismui 
priėmus sprendimą, kad pasta-
tas turi būti dalinai griaunamas, 
suteikiant visuomenei galimybę 
prieiti prie upės 5 metrų atstu-
mu, susidarė kurioziška situaci-
ja, nes įgyvendinus jį – būtų su-
naikintas visas statinys, o ne tik 
dalis, kurią nurodė griauti teis-
mas. Maža to, teismo nutartyje 
nėra nurodyti terminai, per ku-
riuos statinio konstrukcijos turi 
būti panaikintos, nekalbant jau 
apie tai, kad tokiam sprendimui 
įgyvendinti reikalingas specia-
lus leidimas apie kurį net nekal-

bama nutartyje. „Teismo nutartis 
sukūrė dviprasmišką situaciją, 
kuomet statinio savininkas, le-
galiai paveldėjęs statinį, yra pri-
verstas jį griauti dėl besikeičian-
čių gamtinių sąlygų, nepaisant 
to, kad jis pastatytas tinkamoje 
vietoje, buvusio statinio ribose“, 
– sako R. Malinauskui atstovau-
janti advokatų kontoros JUREX 
advokatė, vadovaujančioji par-
tnerė Jurgita Judickienė. Anot 
jos, viešąjį interesą ginančios 
Kauno apygardos prokuratūros 
inicijuotas teisminis ginčas yra 
beprecedentis Lietuvoje ir for-
muoja teismų praktiką, kad net 
jei statinys yra atstatytas buvu-
sio pastato vietoje, jis vis vien 
gali būti pripažintas neteisė-
ta statyba, nors iki šiol ši, viena 
esminių atstatomų pastatų taisy-
klių, buvo gerbiama.

„Susidariusi situacija yra pa-
radoksali, nes norint įgyvendinti 
minėtą nutartį R. Malinauskas tu-
rėtų ne tik pažeisti esmines pas-
tato konstrukcijas, bet ir padaryti 
tai pažeidžiant įstatymus“, – sako 
J. Judickienė. R. Malinausko tei-
gimu, sodybą iš močiutės pavel-
dėjęs jis tapo pirmuoju Lietuvos 

gyventoju, kuris turėdamas le-
galų statinį yra priverstas jį nu-
griauti dėl natūralių gamtos reiš-
kinių. „Aš iki šiol negaliu suprasti 
kaip Lietuvos žmogus gali būti 
apkaltintas kažką pažeidęs kai 
jam priklausantis nekilnojamo 
turto objektas turėjo ne tik visus 
būtinus leidimus ar projektus, 
bet ir jame esantys statiniai, to-
kie kaip tvora, vandens gręžinys 
buvo pripažinti tinkamais naudo-
ti“, – sako jis. Pasak jo, jam sun-
ku vertinti kam galėjo užkliūti mi-
nėta sodyba, bet akivaizdu, kad, 
tiek ikiteisminiam tyrimui, tiek pa-
čiam teismo procesui nėra ir ne-
buvo jokio pagrindo. „Dauguma 
Latežerio kaimo sodybų remia-
si į upės krantą. Mano paveldėta 
sodyba stovi toje pačioje vietoje 
kaip ir ankstesnis pastatas, o tai 
patvirtina visos orto foto nuotrau-
kos bei visi privalomi dokumen-
tai statiniui. Kitu atveju jis nebū-
tų net galėjęs būti įregistruotas. 
Minėta upė keičia vagą, tai pri-
pažįsta ir patys gamtos specia-
listai, o aš šiandien tikrai nesu-
prantu kaip tą priėjimą prie upės 
turiu užtikrinti savo sąskaita, kai 
upės vaga nėra pastovi, nekal-

bant jau apie tai, kad turiu ardyti 
nešančias statinio konstrukcijas, 
lemsiančias viso legalaus stati-
nio sunaikinimą“, – sako R. Ma-
linauskas. Jo teigimu, labiausiai 
stebina tai, kad upės vaga nie-
kada nebuvo pastovi, kito visuo-
met, o tai, kad su krantų erozija 
susiduria kitos sodybos, geriau-
siai įrodo sutvirtinti upės kran-
tai, kitose sodybvietėse, tuo tar-
pu teismas net nenagrinėjo šių 
aplinkybių. „Maža to, toks krantų 
tvirtinimas buvo leidžiamas. Aiš-
kiai reglamentuotas Aplinkos Mi-
nisterijos dokumentuose ir galio-
jo tol kol aš nesutvarkiau kranto 
šiemet, remiantis juo. Tada jis 
buvo panaikintas. Su erozija bū-
davo kovojama pačių savinin-
kų sąskaita, kurie net nepradeda 
bylinėtis su valstybe dėl to, kad 
upės vaga braunasi į jų valdas. 
Tad tokia teismo nutartis bepre-
cedentė, nekalbant jau apie vie-
šąjį interesą, kuriuo bandoma ją 
dengti“, – sako R. Malinauskas. 
Anot advokatės, minėta nutar-
tis prasilenkia su viešojo intere-
so gynimu ir priežastimi, dėl ko 
sumažėjo galimybės visuome-
nei patekti prie vandens telki-
nio. R. Malinausko teigimu, šis 
Teismo sprendimas kartu atve-
ria milžiniškas teisinės sistemos 
spragas, nes bet kuris kitas, re-
miantis viešojo intereso gynimu, 
gali ramiai teismuose užtampyti 
bet kurį, turintį namą prie bet ko-
kio vandens telkinio, kurio vaga 
ar ribos nėra pastovios. J. Ju-
dickienė teigia, kad kyla pagrįs-
tas klausimas ar viešasis intere-
sas yra ginamas tinkamai: „Deja, 
bet visuomenės teisė patekti prie 
vandens telkinį neturėtų būti da-
roma privačios nuosavybės sąs-
kaita.“ Jos teigimu, atsižvelgiant 
į aplinkybes, bus teikiamas ka-
sacinis skundas Lietuvos Aukš-
čiausiam Teismui.“ 

lrytas.lt, 2017-10-17

Meras R. Malinauskas Vilniuje, BNS spaudos konferencijų salėje, surengė spaudos 
konferenciją/ Tomo Bauro nuotrauka („Lietuvos rytas“)

Druskininkų savivaldybės atstovai dalyvavo tradicinėje „Auksinės 
krivūlės“ apdovanojimų ceremonijoje

Minint Lietuvos vietos savival-
dos dieną, penktadienį sostinė-
je „Auksinės krivūlės“ apdovano-
jimais už ryškiausias iniciatyvas 
ir darbus pagerbtos Lietuvos sa-
vivaldybės. Dvyliktus metus ren-
giamų „Auksinės krivūlės“ ap-
dovanojimų metu visų 14 šalies 
ministerijų, Europos Komisijos at-
stovybės Lietuvoje bei Lietuvos 
verslo konfederacijos vadovai pa-
skelbė savo įsteigtų nominaci-
jų laureatus bei įteikė joms apdo-
vanojimus. Šventiniame renginyje 
dalyvavo ir Druskininkų savival-
dybės vadovai, Tarybos nariai, 
administracijos specialistai.

„Auksinės krivūlės riterio“ ap-
dovanojimus, kurie suteikiami už 
ypatingus nuopelnus Lietuvos sa-
vivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui, 
šiemet LSA prezidentas Ričardas 
Malinauskas įteikė net keturiems 
asmenims – Alytaus rajono savi-
valdybės tarybos nariui Vydui Ba-
ravykui, Klaipėdos miesto savi-
valdybės tarybos nariui Vytautui 
Čepui, Panevėžio rajono savival-
dybės Švietimo, kultūros ir spor-
to skyriaus vedėjui Algirdui Kęs-
tučiui Rimkui bei Tauragės rajono 
Mažonų seniūnijos seniūnui Jonui 
Samoškai.

Editos Mildažytės vedamo ap-

dovanojimų vakaro svečiams 
koncertavo Petro Tadaro diriguo-
jamas Kauno Bigbendas, Marius 
Jampolskis, Bjelle, Egidijus Sipa-
vičius ir Povilas Meškėla, kurie 
atlikto įvairius Lietuvos šimtme-
čio laikotarpius atspindinčius kū-
rinius.

Druskininkų savivaldybė yra 
pelniusi keturis prestižinius ap-
dovanojimus. Pirmoji „Auksinė 
krivūlė“ Druskininkų savivaldy-
bei įteikta 2005 metais – Vidaus 
reikalų ministerija Druskininkus 
apdovanojo nominacijoje „Už 
modernų valdymą“. 2010 me-
tais LR Sveikatos apsaugos mi-
nisterija Druskininkų savivaldy-
bei skyrė „Auksinę krivūlę“ „Už 
pasiekimus sveikatinimo srityje, 
kuriant ir plėtojant modernų ku-
rortą“. 2011 metais LR Švietimo 
ir mokslo ministerija Druskinin-
kų savivaldybei „Auksinių krivū-
lių“ apdovanojimuose skyrė no-
minaciją „Šviesiausias miestas“, 
o 2014 metais „Auksinę krivū-
lę“ Druskininkų savivaldybei sky-
rė Europos komisijos atstovybė 
. Nominacija „Stipri bendruome-
nė – stipri Europa“ savivaldybei 
įteikta už skirtingų amžių grupių 
bendruomenės narių subūrimą 
po vienu stogu.

Šventiniame renginyje dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, administracijos specialistai/Dianos Sin-
kevičiūtės nuotrauka
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Buvusios „Nemuno“ sanatorijos darbuotojai sutarė vėl susitikti po 
dvejų metų

Praėjusį sekmadienį 90 iš 
500 tuometės sanatorijos „Ne-
munas“ darbuotojų drauge 
su savo antrosiomis pusėmis 
smagiai atšventė buvusių ben-
dradarbių susitikimą sanato-
rijos „Belorus“ salėje. Prieš 
šventinį renginį nemuniečiai 
susitiko Druskininkų Švč. Mer-
gelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčioje – šv. Mišias laikė 
kun. klebonas Kęstutis Mise-
vičius, prisiminti jau Amžiny-
bėn išėjusieji kolegos, pasi-
melsta už gyvųjų sveikatą. Po 
mišių susitikimo dalyviai nu-
sifotografavo prie bažnyčios, 
vėliau prie buvusios darbovie-
tės pastato ir akmens su užra-
šu „Nemunas“.

Tuometės „Nemuno“ sanato-
rijos ilgamečiai darbuotojai, ku-
riems dabar 50-90 ir daugiau 
metų, džiaugiasi vėl atradę vie-
ni kitų draugystę ir bendrumą po 
to, kai teko išsiskirstyti, sanatori-
jai nutraukus veiklą. 

Kai pasakojo susitikimą inicija-
vusi buvusios sanatorijos „Ne-
munas“ kultūrinių renginių orga-
nizatorė Regina Kriaučiūnienė, 
nuo 1973-ųjų, daugiau nei dvi-
dešimtį metų, dirbusi šiose par-
eigose, surasti buvusius kolegas 
nebuvo lengva. 

Jai padėjo dar ir išsaugoti už-
rašai su kai kurių buvusių ben-
dradarbių „laidinių“ telefonų nu-
meriais: „Abejojau, kad pavyks 
susisiekti ir sukviesti tokį didelį 
būrį buvusių bendradarbių, juo-
lab, kad ne visi iš jų tebegyvena 
Druskininkuose. Gal keturiolika 

žmonių radau telefonu, o pas-
kui žinia pasklido, susitikus vie-
niems kitus mieste, gatvėje ar 
turguje. Juk pažįstame vieni ki-
tus ir labinamės. 

Buvau sutarusi net su viena tur-
gaus darbuotoja Danute – ji ma-
loniai sutiko padėti, paprašyta 
pagalbos perduoti mums rūpimą 
informaciją, kontaktus. Mintis su-
rengti susitikimą jau seniai kirbė-
jo. Su buvusiu sanatorijos „Ne-
munas“ vyriausiuoju gydytoju 
Algirdu Deščeru vis susitikdavo-
me... laidojimo biure, – tai vieną 

pažįstamą išlydėdami amžinojo 
poilsio, tai kitą... O kartą Algirdas 
ir sako – kada gi mes visi susi-
tiksime kokioje nors linksmesnė-
je aplinkoje? 

Toks nuoširdus troškimas susi-
eiti ir pabūti drauge yra natūralus 
– juk, kai dirbome, mes visi, ne-
paisant profesijos, tuomet užim-
tų pareigų, amžiaus buvome la-
bai bendruomeniški; kolektyve 
nebuvo jokios atskirties; gydy-
tojas tu, ar valytoja – visus vie-
nijo šiltas, žmogiškas ryšys ir 
bendri sanatorijos rūpesčiai bei 

džiaugsmai. Kartu dirbome, kar-
tu šventėme. 

Susitikimo pradžioje tylos mi-
nute pagerbėme išėjusius am-
žinojo poilsio. Kiekvienas pa-
pasakojome apie save, daug 
kalbėjomės. Džiaugiamės, kad 
drauge buvo ir Seimo narys Ze-
nonas Streikus su žmona Danu-
te – juk jo darbo karjera taip pat 
prasidėjo „Nemune“. 

Dėkoju visiems, kurie atsiliepė 
ir atėjo į susitikimą. Už pagalbą, 
organizuojant susitikimą, širdin-
gai visi dėkojame Audronei Sma-

liukienei, Virginijai Zuzevičienei, 
Eugenijai Koroliovai, Vilijai Dau-
norienei, Žibutei Paliutienei.“

Tai buvo pirmasis buvusių ben-
dradarbių susitikimas, tačiau, ko 
gero, ne paskutinis. Kaip paaiškė-
jo iš darbuotojų išsaugotų doku-
mentų, 1969-aisiais spalio 1 die-
ną „Nemunas“ priėmė pirmuosius 
poilsiautojus, todėl 2019 rudenį – 
sanatorijos įkūrimo 50-ečio proga 
– buvę nemuniečiai žada vėl su-
siburti. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Buvusios sanatorijos „Nemunas“ darbuotojai po šv. Mišių Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje/Antano Jocevičiaus nuotrauka

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Praūžęs vėjas nulaužė 
šimtmečius skaičiavusį 

ąžuolą

Informuojame, kad praėjusią sa-
vaitę smarkiai praūžęs vėjas  nu-
laužė Druskininkuose, Kuror-
to g. 3 augusį šimtametį ąžuolą, 
žmonių dar vadintą J. Pilsudskio 
ąžuolu. Jau anksčiau medis buvo 
degęs, kaip spėjama,– nuo žai-
bo iškrovos, ir maždaug keturių 
metrų aukštyje perplyšęs per ka-
mieninį išsišakojimą. Ąžuolas nuo 
audros buvo nukentėjęs šių metų 
birželį. Nors buvo stengiamasi vi-
somis išgalėmis ąžuolą išsaugo-
ti, tačiau šimtametis medis stichi-
jų neatlaikė.

Planuojama, kad iš nulaužto 

ąžuolo medienos bus pagamin-
tas suoliukas. Taip pat surinktos 
ąžuolo gilės, iš kurių bus bando-
ma išauginti ąžuoliukus.

Šimtametis ąžuolas žmonių va-
dintas Pilsudskio ąžuolu, nes už 
keliolikos metrų nuo jo stovėjo 
Lenkijos maršalui ir politikui Ju-
zefui Pilsudskiui pastatyta vila. 
1929-1930 metais maršalas atos-
togavo šioje viloje. Po jo mirties 
čia buvo įsteigtas Pilsudskio mu-
ziejus. Iki mūsų dienų J. Pilsuds-
kio vila, vėliau tapusi muzieju-
mi, neišliko. Pastatas nugriautas 
1965 m.

Šimtametis ąžuolas stichijų neatlaikė/Agnės Baranauskaitės nuotrauka

Pradedamas rekonstruoti „Atgimimo“ 
mokyklos sporto aikštynas

Druskininkų savivaldybė siekia  
maksimaliai išnaudoti visas gali-
mybes pritraukti kuo daugiau in-
vesticijų, padedančių atnaujinti inf-
rastruktūrą. Todėl, kai vasarą LR 
Švietimo ministerija kreipėsi į Sa-
vivaldybę dėl galimybės šiais me-
tais pradėti įgyvendinti projektą, 
taip įsisavinant Valstybės investi-
cijų programos lėšas, Druskininkų 
savivaldybės specialistai nedvejo-
dami sutiko. Nors metų pradžioje 
šis projektas nebuvo planuotas, 
tačiau Investicijų ir turto valdy-
mo skyriaus specialistai operaty-
viai parengė Valstybės investicijų 
2017-2019 metų švietimo įstaigų 
sporto aikštynų atnaujinimo pro-
gramai skirtą investicinį projektą 
dėl Druskininkų „Atgimimo“ moky-
klos sporto aikštyno atnaujinimo, 
buvo įvykdyti viešieji pirkimai ir pa-
sirašyta darbų atlikimo sutartis.

Projektas finansuojamas Valsty-
bės investicijų programos ir Druski-
ninkų savivaldybės biudžeto lėšo-
mis. Projekto vertė – 322 393 eurai. 
Švietimo ir mokslo ministerija sky-
rė 232 tūkst. eurų, likusios lėšos – 
Druskininkų savivaldybės biudžeto.

Aikštyno projektavimas ir dalis 
darbų už 190 000 eurų bus atlik-
ta dar šiais metais, atsižvelgiant 
į oro sąlygas, likę darbai bus už-
baigti pavasarį.

Druskininkų „Atgimimo“ sporto 
aikštynas pradėtas eksploatuoti 
1972 metais. Per 45-erius metus 
sporto aikštyne buvo atliekami ei-
namieji priežiūros ir kosmetinio 

remonto darbai, tokie kaip žolės 
priežiūra ar metalinių konstrukci-
jų perdažymas.

Įgyvendinant projektą, numatoma 
iš pagrindų atnaujinti futbolo aikštę 
įrengiant dirbtinės žolės dangą su 
užpildu, sumontuoti futbolo aikšte-
lės lietaus nuotekų nuvedimo siste-
mą, įrengti kamuolių gaudyklę.

Įgyvendinus projektą, bus suda-
rytos palankesnės sąlygos spor-
tuoti ne tik mokyklos mokiniams, 
bet ir visai bendruomenei, nes 
„Atgimimo“ mokyklos stadionas 
yra miesto centre, juo naudojasi ir 
aplinkinių namų gyventojai, kuror-
to svečiai, sportininkai.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jurge-
levičienė džiaugėsi, kad, įgyven-
dinus minėtą projektą, pagerės 

ugdymo aplinka ir kokybė: „Šalia 
mieste esančių mokyklų stadio-
nai jau yra sutvarkyti, todėl labai 
džiugu, kad, įgyvendinus šį pro-
jektą, ir „Atgimimo“ mokykla tu-
rės modernų, šiuolaikišką, mūsų 
gamtos sąlygoms pritaikytą stadi-
oną su dirbtinės žolės danga“, – 
sakė V. Jurgelevičienė.

Primename, kad šalia Druski-
ninkų savivaldybės švietimo įs-
taigų esantys sporto aikštynai 
ir stadionai yra atnaujinti ir nuo-
lat prižiūrimi: įrengtos lauko tre-
niruoklių aikštelės, įrengti futbo-
lo aikštynai su dirbtine danga, 
šalia „Saulės“ mokyklos įrengtas 
universalus sporto aikštynas su 
dirbtinės dangos futbolo aikštele, 
krepšinio aikštele, bėgimo takais, 
200 vietų tribūnomis. 

Įgyvendinus projektą, bus sudarytos palankesnės sąlygos sportuoti ne tik mokyklos mo-
kiniams, bet ir visai bendruomenei, nes „Atgimimo“ mokyklos stadionas yra miesto cen-
tre, juo naudojasi ir aplinkinių namų gyventojai, kurorto svečiai, sportininkai/Tomo Vala-
vičiaus nuotrauka
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Laimutė Butkevičienė: „K. Dineikos sveikatingumo parke sportuokime 
bet kokiu oru“atkelta iš 1 psl.

– Kuo Jums patrauklios psi-
chofizinės treniruotės pagrin-
dus sukūrusio Karolio Dinei-
kos idėjos, metodika?

– Vienas iš pagrindinių K. Dinei-
kos metodikos bruožų yra tas, kad 
jo pratimai tinka visiems, nes yra 
suskirstyti pagal tam tikrus, trijų 
rūšių fizinių krūvių tipus, o fizinė 
kultūra yra derinama su kitais gy-
dymo būdais. K. Dineikos filoso-
fija akcentuoja ypatingą žmogaus 
ir gamtos sąlyčio reikšmę sveika-
tai. Dabar daugelis, gyvendami 
„asfalto džiunglėse“, jaučiame po-
traukį natūraliai gamtai, pasiilgs-
tame buvimo gamtoje ir jaučiame, 
kaip gamta mus atgaivina, gydo 
ar sustiprina. K. Dineikos pratimai 
yra paprasti ir prieinami visiems – 
tai tarsi elementorius, kuris perei-
na iš kartos į kartą, o pastaruoju 
metu yra vis aktualesnis.

– Kaip manote, kodėl?
– Toks laikmetis, kai, daugelis 

iš mūsų, skubėdami, įnikę į dar-
bus, patiriame emocinę, psicho-
loginę įtampą. Šiuolaikinio žmo-
gaus gyvenimas pernelyg stipriai 
stimuliuoja už mąstymą ir proble-
mų sprendimą atsakingą smege-
nų dalį, vadinamąją prefrontalinę 
žievę. Kai ji perkraunama, dau-
gelis neretai jaučiamės taip, lyg 
viską matytume pro rūką. O gry-
name ore, gamtoje prefrontalinė 
smegenų dalis gali pailsėti. Gam-
ta, miškas, parkai padeda visa-
vertiškai, džiaugsmingai išgy-
venti žmogui dabarties momentą. 
Nebūtinai sportuoti: vien jau tie-
siog buvimas gamtoje padeda 
normalizuotis mūsų smegenų 
struktūroms, sumažinti juntamą 
stresą. Būdami gamtoje, pavyz-
džiui, galime panardinti žvilgsnį 
į medžio lapiją ir keletą minučių 
joje „maudytis“, žvilgsniu atskir-
ti šakas nuo kamieno, lapus nuo 
šakelės. Šis dvasinę, psichologi-
nę atgaivą teikiantis pratimas gali 
praversti, priimant gyvenimiškus 
sprendimus, nes padeda įžvelg-
ti ne tik „kliūtis“ – šakeles, lapus, 
bet ir paleisti žvilgsnį į tolį, – pa-
matyti „perspektyvą“.

– Kodėl gryname ore naudin-
ga sportuoti bet kokiu oru?

– Sportuoti gryname ore daug 
kas nesiryžta dėl žinių stokos. 
Nepatartina sportuoti žmonėms, 
kurie turi sveikatos sutrikimų, – 
kraujotakos ar kvėpavimo takų 
ligų. Rekomenduojama pasitarti 
su savo gydytoju. Jeigu žmogus 
nebuvo fiziškai aktyvus, pradė-
ti sportuoti lauke, esant itin že-
mai temperatūrai, nepatartina. 
O užsigrūdinusieji gali sportuo-
ti šaltu metų laiku, kai lauke 10 
ar net 15 laipsnių šalčio. Beje, 
šaltuoju metų laiku medžiuose 
būna išlikę daugiau fitocitų, nau-
dingų žmogaus organizmui. Šal-
tuoju metu reikėtų ryšėti šaliką; 
mūvėti kepurę, kumštines pirš-
tines, naudoti riebius kremus ar 
vazeliną, kad nebūtų nušalimų. 
Pridursiu, kad medvilninis audi-
nys, suprakaitavus, lieka šlapias 
ir drėgnas, neišgarina prakaito, 
todėl rekomenduoju vilkėti poli-
propileno drabužius, kurie suge-
ria prakaitą, nelaiko drėgmės, 
yra neperšlampami ir neperpu-
čiami, ir svarbiausia, nevaržo ju-
desių. Esant žemai temperatūrai 
reikėtų kvėpuoti pro nosį, o ne 
pro burną. Vis dėlto reikėtų at-
minti, kad mišri mankšta šaltuo-

ju metų laiku padidina tikimybę 
peršalti, todėl, pavyzdžiui, ke-
letos minučių bėgimas ir po jo 
sekantis ėjimas turėtų būti toly-
gaus krūvio.

Kūnas žmogui yra it apsaugan-
tis vokas, todėl kiekvienas pri-
valome juo rūpintis. Ilgų valandų 
prie automobilio vairo, rašomojo 
stalo „kaina“ – ydinga laikysena. 
Kai laikysena netaisyklinga, ne-
tinkamai išsidėsto ir ją formuo-
jantys kaulai, raumenys, o sąna-
riams ir raiščiams tenka kur kas 
didesnis krūvis. Netinkama lai-
kysena ilgainiui keičia ir vidaus 
organų padėtį, galiausiai gali 
turėti įtakos net jų funkcijoms. 
Ydingą laikyseną formuoja, pa-
vyzdžiui, ir tarp peties ir ka-
klo nuolat, darbo dienos metu, 
„įspraustas“ mobilusis telefonas 
ir atlenkti riešai; įtempta plašta-
ka, „kietai“ suėmus kompiuterio 
pelę. Daugelio, dirbančiųjų kom-
piuteriais, žmonių pečiai sulenk-
ti, galva palenkta į priekį, krūtinė 
įdubusi, viršutinė nugaros da-
lis išgaubta, apatinė – išlinkusi, 
uodegikauliui tenka visas kūno 
svoris. Ima kamuoti skausmai, 
galiausiai tam tikros ligos. Todėl 
primenu, kad ir laikysenai for-
muojantis, ir skeletui traukiantis, 
kuo dažniau turime pasitempti, 
tam yra skirti vadinamieji tempi-
mo pratimai.

Pradėjus sportuoti gryname ore, 
miegas taps gilesnis, sustiprinsi-
te širdį, pagerės kraujotaka, me-
džiagų apykaita. Sportuojant gry-
name ore mažesnė tikimybė, kad 
dėl fizinio krūvio padidės kraujos-
pūdis: medžiai sulaiko drėgmę ir 
suteikia vėsą. 

Reguliarūs pratimai gryname 
ore sumažina didelio choleste-
rolio lygio, debeto, insulto riziką, 
kai kurių vėžinių susirgimų rizi-
ką. Gryname ore, ypač miške, pa-
sportavus, endorfinų koncentraci-
ja organizme gali būti net 5 kartus 
didesnė nei sportuojant uždaroje 
patalpoje. Ne veltui jie dar vadi-
nami džiaugsmo arba laimės hor-
monais: juk nuotaika priklauso ir 
nuo besigaminančių organizme 
endorfinų kiekio. Norint, kad pa-
gerėtų nuotaika, reikia organiz-
mui sudaryti sąlygas gaminti di-
desnį kiekį endorfinų. Yra būdas 

– sportuoti gryname ore. 
Druskininkai neatsiejami nuo 

pušynų, o medžiai juk yra oro fil-
trai! Brandi pušis pagamina apie 
7 litrus deguonies per dieną: kur 
kas daugiau, nei reikia žmogui 
kasdien, tai yra, 0,5 litro. Medžių 
gaminamas deguonis išsiskiria 
tuo, kad yra prisotintas neigiamų 
jonų. O šie padidina kraujagyslių 
elastingumą bei leidžia audiniams 
geriau pasisavinti deguonį.

Naudodamasis unikalia K. Di-
neikos metodika pagrįstomis tre-
niruotėmis, žmogus tarsi iš naujo 
atranda save. Aš savo užsiėmi-
muose derinu patirtį, kuri remia-
si ne tik K. Dineikos sukurtomis 
psichofizinėmis treniruotėmis, 
bet ir jogos, ir taiči, ir meditaci-
jos, fitnio elementais, kvėpavi-
mo pratimais. Nuo birželio iki at-
vėstant orams, jau antrus metus 
vedžiau kvėpavimo jonizacijos 
paviljone ir hidroterapijos užsiė-
mimus, mokydama teisingai, be 
žalos organizmui derinti kvėpa-
vimą su šalto vandens terapija – 
maudymusi kaskadose. Mankšta 
gamtoje gerina smegenų darbą, 
padeda sutelkti dėmesį, aštrina 
intelektą, stiprina atmintį ir grąži-
na emocinę pusiausvyrą.

Mankštų metu vis paprašau 
žmonių atkreipti dėmesį į gam-
tos garsus, paukščių čiulbėji-
mą, upelio čiurlenimą. Tai pra-
timai, kurie padeda žmogui 
„į jungti“ visus pojūčius. Justi 
buvimą dabarties momente. Tai 
ypatingas džiaugsmas. Mankš-
tinsitės vos 30 minučių, o suak-
tyvėjusios organizmo funkcijos 
išliks visą parą.

– Kokie užsiėmimai bendruo-
menei K. Dineikos sveikatingu-
mo parke rengiami šiuo metų 
laiku?

– K. Dineikos sveikatingumo 
parke įvairių trenerių vedami už-
siėmimai pagal minėtus projektus 
organizuojami kasdien nuo 10 va-
landos, išskyrus sekmadienius. 
Mano vedamų treniruočių diena 
yra pirmadienis, nuo 10 valandos. 
Mankštos entuziastai gali ateiti į 
sąnarių lankstumo bei koordina-
cijos didinimo mankštą; taip pat 
mankštą su guminėmis pasiprie-
šinimo juostomis, – ji skirta lanks-

tumui ir raumenų korsetui tvirtinti, 
stiprinti; vedu meditacinio bėgimo 
užsiėmimus. Kviečiu prisijungti ir 
druskininkiečius, ir kurorto sve-
čius: įvairaus amžiaus ir fizinio 
pasirengimo žmonės gali mankš-
tintis drauge. Vaikams organizuo-
ju nedidelius žygius sąlytyje su 
gamta: įvairiais vystymosi eta-
pais, vaikams labai svarbu paju-
dėti „per kliūtis“, todėl žygių metu 
jie turi tokių užduočių kaip, pavyz-

džiui, peršokti per upelį, perlįsti 
per šakas ir panašių. Lipti, šokti, 
šliaužti, ropoti, tempti – tai geriau-
sia mankšta besivystančiam vai-
ko organizmui.

Pildykime savo sveikatos rezer-
vus aktyviu poilsiu: juk čia, Drus-
kininkuose, turime tokią ypatingą 
privilegiją puoselėti mums gam-
tos teikiamas galias!

Parengė Ramunė Žilienė

L. Butkevičienė (antroje eilėje, viduryje) įsitikinusi, kad sveikos gyvensenos pradmenų reikia mokytis nuo mažens/Asmeninio archyvo nuotrauka

Mokami (pagal individualią veiklą dirbančios trene-
rės Laimos Butkevičienės vedami) sportiniai užsiėmi-
mai K. Dineikos sveikatingumo parke – antradienį 18.30 
val. ir sekmadienį 17.30 val. 

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 687 90114

Fizinio aktyvumo trenerė L. Butkevičienė: „Druskininkuose turime tiek daug galimybių 
puoselėti mums gamtos teikiamas galias!“/Laimos Rekevičienės nuotrauka



2017 m. spalio 19 d.                                                          Savaitraščio Nr. 126 6

Augink, rūpinkis, mylėk!
Gitana Zdanavičienė,
„Atgimimo“ mokyklos pradinių 

klasių mokytoja

Ilgėjantys vakarai, ūkanoti 
rytai, vėjyje besiplaikstantys 
voratinkliai skelbia neginčija-
mą nuosprendį vasarai. O ru-
dens knygos pirmasis pusla-
pis mokykloje prasidėjo nauja 
programa. Šiais mokslo me-
tais 2-3 klasių mokiniai, vado-
vaujami pradinių klasių moky-
tojų Gitanos Zdanavičienės ir 
Daivos Milevskienės, pradė-
jo vykdyti Šviečiamosios gy-
vulininkystės programą, kurią 
įgyvendina Žemės ūkio minis-
terija ir Programos „Leader“ 
bei žemdirbių mokymo meto-
dikos centras. Mūsų partne-
riais projekte sutiko būti ži-
nomi savivaldybės bitininkai 
Jolanta ir Algis Miliai.

Programos tikslas – skatin-
ti vaikų ir jaunimo susidomėji-
mą gyvulininkyste. Įgyvendinant 
programą, mokiniai susipažins 
su visomis Lietuvoje paplitusio-
mis tradicinėmis gyvulininkys-
tės šakomis: pienine ir mėsine 
galvijininkyste, kiaulininkyste, 
paukštininkyste, arklininkyste, 
avininkyste, ožkininkyste, kailine 
žvėrininkyste, triušininkyste, biti-
ninkyste bei jų produktais. Taip 
pat laukia pažintis su saugomo-
mis senosiomis Lietuvos ūkinių 
gyvūnų veislėmis, gyvulininkys-
tės specialistų rengimu, darbo 
šioje srityje galimybėmis.

Patvirtinus projektą, reikėjo su-
burti mažiausiai trisdešimties 
vaikų grupę, kurie dalyvautų pro-

jekto siūlomose veiklose. Norin-
čiųjų atsirado ir daugiau, nes vai-
kus sudomino ne tik patrauklios 
programos, išvykos, bet ir no-
ras pažinti Lietuvoje auginamus 
gyvulius bei paukščius – juk ne-
maža dalis šiandieninių mokinių 
nežino, kaip gaminamas svies-
tas, sūris, kiti pieno produktai, 
kaip mūsų stalą pasiekia mė-
sos gaminiai. Neformaliojo ugdy-
mo programos „Augink, rūpinkis, 
mylėk“ dalyviai jau pirmųjų su-

sitikimų metu sužinojo, ką šiuos 
metus veiks, ko išmoks, kokius 
darbelius darys. O programos 
organizatoriai visus mažuosius 
gyvuliukų mylėtojus apdovanojo 
teminiais pratybų sąsiuviniais ir 
kelioninėmis kuprinėmis. 

Siekdami į programą įtrauk-
ti daugiau mokyklos pradinukų, 
pasiūlėme prisijungti mokytojos 
Violetos Lekavičienės dailės bū-
relio narius ir kartu dekoruoti ben-
drą laiptinės sieną. Vieni vaikai 

spalvino, kiti karpė gyvuliukus, 
bitutes, gamino medžius, saulė-
grąžas. Taip atsirado 3 klasių „gy-
vulių ūkis“. Visi žiūrėjome filmuką 
apie naminius gyvūnus, pasidali-
jome turimomis žiniomis ir drau-
giškai nusifotografavome prie 
mūsų sukurto ūkio.

Rugsėjo 29 d. visi būrelio „Au-
gink, rūpinkis, mylėk“ nariai buvo 
pakviesti atvykti į Gražinos ir Ar-
vydo Augų ūkį Didžiasalio kaime 
– kelionę mums dovanojo Pro-

gramos organizatoriai. Ūkyje  pa-
sitiko ir edukacinėje programo-
je dalyvavo projekto lektorė dr. 
Edita Miškinytė-Kaušilienė. Išvy-
ka buvo nuostabi. Vaikai pamatė 
ir rankytėmis glostė mažus ver-
šiukus, ponius, arklius. Iš kalaku-
tų mokėsi, kaip reikia „ginti“ savo 
teritoriją, įsitikino, kad kiaušinius 
deda vištos. Labai įdomi buvo 
edukacinė programa, atskleidu-
si, kaip atsiranda pieno produktai. 
Vaikai patys gamino ir slėgė sal-
dų varškės sūrį, mušė sviestą, ra-
gavo šviežio pieno. Vaikus džiu-
gino programos atstovų saldžios 
dovanėlės, kurias jie gavo, teisin-
gai atsakę į klausimus apie galvi-
jininkystę. Edukacinės programos 
pradžioje daugiau nei pusė vaikų 
teigė, kad jie nemėgsta kaimiškų 
produktų. Tačiau, kai viską paga-
mino patys, dar pasivaikščiojo po 
ūkį, tai ir sviesto, ir sūrio norėjo 
paragauti visi. 

Vaikams organizuota ir žaidimų, 
o ūkio šeimininkė G. Auguvienė 
pakvietė visus pietų – vaišino viš-
tienos buljonu ir krosnyje keptu 
kugeliu su spirgučių padažu. Ti-
kras gardumėlis! 

Sužinoję ir patyrę daug nau-
jo, atsisveikinome su Augų ūkiu. 
Kupini gerų emocijų, grįžome į 
mokyklą. Vaikai sakė, kad savo 
įspūdžiais ir žiniomis  pasidalins 
ne tik su draugais, bet ir su šei-
mos nariais, kitais artimaisiais. 
Po šios išvykos vaikų susidomė-
jimas gyvulininkyste ir mokykloje 
vykdoma programa dar labiau iš-
augo. Pasistengsime į kitas pro-
gramos veiklas įraukti dar dau-
giau mokinių.

Visi būrelio „Augink, rūpinkis, mylėk“ nariai buvo pakviesti atvykti į G. ir A. Augų ūkį Didžiasalio kaime/„Atgimimo“ mokyklos archy-
vo nuotrauka

„Saulės“ mokykloje – Europos kalbų diena 
Rita Zubienienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 

rusų kalbos vyr. mokytoja

Rugsėjo 26 dieną visoje Eu-
ropoje buvo paminėta Euro-
pos kalbų diena, kuria siekia-
ma atkreipti dėmesį į žemyno 
kalbų įvairovę. O ji didelė: per 
200 Europos kalbų, 24 oficia-
lios ES, apie 60 regioninių bei 
mažumų kalbų ir dar daugiau, 
kuriomis kalba iš kitų pasau-
lio vietų atvykę žmonės. Eu-
ropos kalbų dienos minėjimo 
tikslas – skatinti toleranciją 
ir sąmoningumą kitų kalbų ir 
kultūrų atžvilgiu, gerbti kalbų 
įvairovę, skatinti daugiakal-
bystę ir paraginti bet kokio 
amžiaus žmones mokytis kal-
bų. Buvęs Pietų Afrikos Pre-
zidentas Nelsonas Mandela 
yra pasakęs: „Jei kalbėsite 
su žmogumi jam suprantama 
kalba, jis įsidės jūsų žodžius 
į galvą. Jei kalbėsite jo gim-
tąja kalba, jis įsidės jūsų žo-
džius į širdį“.

Jau tapo gražia tradicija kas-
met šią dieną paminėti ir mūsų 
mokykloje. Nuo pat ankstaus 
ryto mokyklos durų langai švie-
tė, pasipuošę Europos šalių vė-
liavų piešinukais, o po jais tie-
sėsi rankutės pasisveikinimui 
skirtingomis kalbomis. Išskir-
tinės dienos nuotaiką kūrė ir 
gražus reklaminis-informacinis 
Europos Sąjungos stendas, pa-
dabintas mokinių piešiniais I-ojo 
aukšto fojė. 

Niekam nekilo nė mažiausios 
abejonės, kuo ypatinga ši diena. 
Tokia nuotaikinga buvo šventės 

pradžia, o kulminacija tapo aktų 
salėje surengta viktorina 8-tų 
klasių mokiniams. Renginio da-
lyvius ir žiūrovus pasitiko iš toli 
šviečiantis spalvingas užrašas 
scenoje „Kalba – tai langas į pa-
saulį“. Ir tas langas plačiai buvo 
atvertas sumanių užsienio kalbų 
mokytojų dėka. Klasių koman-
dos užsiėmė vietas, renginio ve-
dėja pristatė vertinimo komisiją, 
sukluso žiūrovai, suskambo ES 
himnas, kviečiantis susikaupti ir 
susitelkti. 

Visiems buvo pateiktas informa-

cinis pranešimas, kuriame slėpė-
si ir dalis atsakymų į viktorinos 
klausimus, tad vertėjo atidžiai iš-
klausyti informaciją. Paskelbus 
pirmą užduotį, dalyviai maloniai 
nustebo – galbūt atrodė, kad bus 
lengva pelnyti taškus. O užduo-
tis buvo originali – atspėti, kokia 
kalba buvo atliekama daina. Da-
lyviai tarėsi ir spėliojo, o žiūrovai 
smagiai lingavo pagal populiarių 
dainų ritmą, juk muzikos klausy-
mas – paauglių kasdienybė. An-
troji užduotis nuteikė rimčiau: 
reikėjo atsakyti į konkrečius klau-

simus apie Europos kalbas, pvz., 
kokioms kalbų grupėms priklau-
so daugelis Europos kalbų. O ar 
visi žinote, kad Londone kalbama 
300 kalbų? Trečia užduotis nutei-
kė optimistiškai – pasakyti pava-
dinimus šalių, kurių vėliavos rodo-
mos skaidrėse. Ir čia neišvengta 
klaidų. Pasirodo, mokytis reikia 
visada, nors kartais atrodo, kad 
jau labai daug žinai. 

Kol komisija skaičiavo balus, iš-
mušė žiūrovų laimės valanda – jie 
turėjo galimybę parodyti savo ži-
nias ir išprusimą bei pelnyti ori-

ginalų prizą už teisingai atsakytą 
klausimą. Salė tiesiog subanga-
vo, suošė nuo pakeltų rankų ir 
išmintingų ar šmaikščių atsaky-
mų. O rimtoji komisija pasirodė 
ne tokia ir rūsti. Suskaičiavo taš-
kus, išdalijo prizus ir dovanas, pa-
skelbusi verdiktą, kad nugalėjo 
draugystė, noras mokytis kalbų, 
nes, net jei moki tik kelis tos ša-
lies, kurioje lankaisi, žodžius, tai 
jau suteikia galimybę surasti nau-
jų draugų. Žinoma, didžiausia ver-
tybė yra bendravimo džiaugsmas, 
nesvarbu, kuria kalba tu kalbi. 

Mokiniai džiaugėsi, įdomiai pra-
leidę laiką, sužinoję naujų faktų, 
patyrę malonių komandinio ben-
dradarbiavimo akimirkų, o moky-
tojos liko patenkintos, kad rengi-
nys pavyko, buvo informatyvus, 
nuotaikingas, smagus. Tai buvo 
tarsi netradicinė pamoka, įrodžiu-
si visiems, kad mokytis galima 
įdomiai, paskatinusi ne vieną mo-
kinį pasižadėti sau išmokti dau-
giau užsienio kalbų žodžių.

Dar minutėlei stabtelėjo visi 
bendrai nuotraukai ir išsiskirstė 
su krepšeliais skanių ir sveikų ru-
deniškų prizų pasidalinti asmeni-
niais renginio įspūdžiais. Ant sta-
lų liko nuostabios spalvingos šio 
metų laiko gėlių darželio puokštės 
ir raidės, žodžiai, besidėliojantys į 
gražias mintis – reikia tokio jauna-
tviško šurmulio, kad kalbų moky-
masis gali tapti ir švente, praskai-
drinančia kasdienybę.

Nuoširdus ačiū visoms užsie-
nio kalbų mokytojoms, kantriai ir 
nuosekliai vedančioms savo mo-
kinius pažinimo keliu ir kviečian-
čioms pažinti, draugauti ir supras-
ti vieniems kitus per žodį ir kalbą.

„Saulės“ mokykloje surengta Europos kalbų diena/ „Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka
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Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Aptarta Druskininkų kultūros centro projektavimo eiga
Druskininkų bendruomenei ir 

Lietuvos kultūriniam gyvenimui 
svarbaus objekto – Druskinin-
kų kultūros centro – projektavi-
mo darbai įsibėgėjo. Praėjusią 
savaitę Druskininkų savivaldy-
bės vadovai susitiko su viešąjį 
atvirą pirkimo konkursą laimėju-
sios uždarosios akcinės bendro-
vės „Uostamiesčio projektas“ 
atstovais ir aptarė techninio pro-
jekto rengimo eigą ir sprendi-
nius. Architektai ir projektuotojai 
visus sprendinius taip pat derina 
su tarptautiniais ekspertais, turin-
čiais patirtį panašių pasaulinio ly-
gio objektų statybose ir įrengime.

Susitikimo metu pristatyti spren-
diniai, susiję su salių konstrukci-
jomis, holo įrengimu, apšvietimu, 
garso izoliacija, ventiliacijos sis-
temos įrengimu, akustika, vertimo 
patalpų sistema, pastato pritaiky-
mo judėjimo negalią turintiems 
žmonėms.

Sprendžiant klausimą dėl di-
džiosios salės įrengimo, į susi-

tikimą buvo atgabentas kėdės 
pavyzdys tam, kad būtų galima 
lengviau apsispręsti, kokias kė-
des parinkti. Savivaldybės vado-
vai pažymėjo, kad kėdės turi būti 
šiuolaikiškos, funkcionalios, ergo-
nomiškos, spalviškai derėti prie 
bendro salės interjero.

Taip pat susitikime aptarti spren-
diniai, susiję su pastato fasadu, 
diskutuota, kaip turėtų būti įreng-
tos erdvės šalia Kultūros centro.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas pa-
brėžė, kad visi, net ir smulkiausi 
sprendiniai privalo būti apgalvo-
ti ir išanalizuoti: „Techninio pro-
jekto rengimas yra vienas atsa-
kingiausių darbų. Siekiame, kad 
Druskininkų kultūros centre būtų 
įgyvendinti moderniausi ir funkci-
onaliausi sprendiniai“,  – sakė R. 
Malinauskas.

Nuspręsta, kad pagal aptartus 
sprendinius bus sukurtos vizuali-
zacijos, kurias specialistai prista-
tys kito susitikimo metu.

Savivaldybės vadovai susitiko su viešąjį atvirą pirkimo konkursą laimėjusios uždarosios akcinės bendrovės „Uostamiesčio projektas“ 
atstovais ir aptarė techninio projekto rengimo eigą ir sprendinius/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centras AQUA – tarp 

stipriausių šalies įmonių

UAB „Druskininkų sveikatinimo 
ir poilsio centro AQUA“ yra pri-
pažintas viena iš stipriausių ša-
lies įmonių. Tokį sertifikatą cen-
trui jau ne pirmą kartą suteikė 
vienintelis kredito biuras Lietuvo-
je „Creditinfo“, kuris kaupia išsa-
miausią informaciją apie įmonių 
mokumą. Įmonės mokumas yra 
vienas iš gero įvaizdžio sudeda-
mųjų dalių.

Kaip savaitraštį „Mano Drus-
kininkai“ informavo „Creditin-
fo“ Telemarketingo vadybininkė 
Monika Repečkienė, sertifikatas 
parodo ne tik gerą įmonė įvaizdį, 
tai – ir papildoma reklama įmo-
nėms, nes informacija apie serti-
fikuotas įmones skelbiama „Vers-
lo žiniose“, www.creditinfo.lt, 
www.rekvizitai.lt, google žemėla-

pyje. „Lietuvoje yra apie 15 proc. 
įmonių, kurios atitinka kriterijus ir 
kurias galime sertifikuoti“, – teigė 
M. Repečkienė. 

„Didžiuojamės, jog jau keletą 
metų esame „Stipriausi Lietuvoje“ 
nominacijoje. Mums ir mūsų vers-
lo partneriams, darbuotojams, tai 
yra įrodymas ir patvirtinimas, kad 
įmonė yra stabili, patikima ir laiku 
vykdo savo finansinius įsipareigo-
jimus. 2016 m. patekome tarp 4 
proc. Lietuvoje veikiančių įmonių, 
kurios turi tokius aukštus kredito 
reitingus”, – sako UAB „Druski-
ninkų sveikatinimo ir poilsio cen-
tro AQUA“ direktorius Edmundas 
Antanaitis.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Kaip mažieji leidžia laiką „Smiltelėse“?

Penktus metus gyvuojan-
tis Vaikų laisvalaikio centras 
„Smiltelės“ spalio pradžioje 
surengė Atvirų durų dieną ir 
pakvietė druskininkiečius su 
susipažinti, kaip meno terapi-
jos elementai gali būti pritaiko-
mi vaikų kasdieninėje veikloje.

„Norėjome dar kartą prisistatyti 
miesto bendruomenei ir parody-
ti, kokias paslaugas teikiame, pa-
skleisti žinią apie save ir apie tai, 
kad mažieji čia visada laukiami“, 
– sako šio centro įkūrėja ir vado-
vė Giedrė Kairytė, ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo auklė-
toja metodininkė, turinti švietimo 
kokybės vadybos magistro išsi-
mokslinimą. 

Spalio pradžioje organizuota-
me renginyje vaikai ir jų tėve-
liai galėjo susipažinti su dviem 
meno terapijos elementais – 
muzikine veikla ir daile. Išmė-
gindami muzikinę veiklą, ma-
žieji sužinojo, kas yra laisva 
muzikinė saviraiška, judesys, 
ritmo pajautimas, o per dailės 
užsiėmimus – lipdė, liejo akva-
reles ant šlapio popieriaus, pie-
šė ant smėlio. Dalyvavo ir dabar 
„Smilteles“ lankantys vaikučiai, 
ir buvę auklėtiniai, dabar jau 
mokinukai. Visi galėjo išmėginti 
įvairias veiklas.

Giedrė sako, jog menų tera-
pijos elementų taikymas užsi-
ėmimuose – svarbus kūrybinio 
proceso išgyvenimu. Atradimų 
džiaugsmas kelia vaikų saviver-
tę, skatina dėmesio koncentraci-
ją, savivoką, vysto kūrybiškumą, 
emocinį intelektą. Įvairūs pojū-
čiai, ritmas, judesiai, klausyma-

sis, žiūrėjimas primena apie turi-
mą patirtį ir taip pat leidžia kaupti 
naujus išgyvenimus.

Meno terapija veiksminga, kai 
vaikas jaučia nerimą; reikia įveik-
ti baimes; jis išgyvena sumišusius 
jausmus, jam sunku juos suvokti 
ir įvardinti; reikia spręsti agresy-
vaus ar save žalojančio elgesio 
problemas; emociniai sunkumai 
pasireiškia  pilvo, galvos skaus-
mais ar kitais fiziniais negala-
vimais; sutrinka vaiko miegas, 
nuolat jaučiasi pavargęs; nega-
li susikaupti, elgiasi hiperaktyviai; 
vengia bendrauti, nepasitiki savi-
mi, pasyvus; turi specialiųjų po-
reikių; turi raidos sutrikimų.

Vaikų laisvalaikio centre „Smil-
telės“ nuolat veikia visos ir pusės 
dienos vaikų priežiūros grupė, or-
ganizuojama popamokinė veikla 
1-4 klasių mokiniams, valandinė 
vaikų priežiūra, teikiamos kon-
sultacijos tėvams vaikų ugdymo 
klausimais, organizuojami temi-
niai vakarai, gimtadieniai ir šven-
tės vaikams.

G. Kairytė sako, jog čia įprastai 
būna iki 7 vaikučių, todėl kiekvie-
nam iš jų tenka daugiau dėmesio, 
su kiekvienu galima užsiimti indi-
viduliai: „Turiu daugiau galimybių 
pažinti kiekvieną vaiką, galiu pa-
siūlyti tai, ko jam tuo metu labiau-
siai reikia: paskaityti, piešti arba 
tiesiog ramiai pasėdėti“. „Smilte-
lėse“ yra ir kiemo erdvė, kurioje, 
pavyzdžiui, žaidžiamas futbolas. 
„Darbo principas toks pats, kaip 
ir įprasto vaikų lopšelio-darželio. 
Bet čia įvairesnis lankančių vaiku-
čių amžius – nuo 2 metukų ma-
žylio iki priešmokyklinuko ar net 

pradinuko, kuris čia gali ateiti, pa-
būti kelias valandas (kad nebūtų 
namuose vienas), paruošti pamo-
kas“, – pasakoja Giedrė.

„Smiltelėse“ ji dirba drauge su 
muzikos mokytoja Jūrate. Sten-
giasi, kad mažųjų ugdymo spek-
tras būtų kuo įvairesnis, apim-
tų kuo daugiau sričių. „Ką reiškia 
darbas tokioje aplinkoje? Aš galiu 
suteikti mažiesiems namų aplin-
ką, jaukumą, šilumą, dėmesį, juo 
lavinti ir suteikti  žinių. Stengiuo-
si, kad, išėję į mokyklą, jie jau 
būtų pasirengę. Didžiuojuosi, kad 
mano ugdytiniai į pirmą klasę iš-
eina, jau mokėdami skaityti ir ra-
šyti“, – mintimis dalijasi „Smiltelių“ 
vadovė, pridurdama, jog užsimez-
ga labai šilti jos santykiai ir su vai-
kučių šeimomis – visi susiburia 
bendroms šventėms, kartu šven-
čia vaikų gimtadienius. 

„Smiltelės“ dirba nuo pusės aš-
tuntos ryto iki 6 vakaro. Ten  gali-
ma nuvesti vaikus ir kasdien visą 
savaitę, ir valandai, ir dviem. To-
kia paslauga naudojasi, pavyz-
džiui, miesto svečiai, atvykstan-
tys į Druskininkus su mažyliais. 
Giedrė sako galinti jais gali pasi-
rūpinti, pasiūlydama įvairiausios 
įdomios veiklos. Net ir po darbo 
valandų, individualiai užsisakius. 
Tėveliai gali būti ramūs, kad vai-
kas bus saugus, prižiūrėtas, įdo-
miai leis laiką. 

Vaikų laisvalaikio centras 
„Smiltelės“, M. K. Čiurlionio 3, 
Druskininkai. Tel. 8 678 19423

https://www.facebook.com/
VSmiltele

Užsakymo Nr. MDR-126-01

Reginio metu mažieji sužinojo, kas yra laisva muzikinė saviraiška, judesys, ritmo pajautimas, o per dailės užsiėmimus lipdė, liejo akva-
reles ant šlapio popieriaus, piešė ant smėlio/„Smiltelių“ archyvo nuotraukos
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Druskininkų sanatorija „Belorus“ kviečia rudens 

vakarus leisti sveikai ir turiningai 
bei skelbia kasmetinę rudeninę 
akciją baseino ir pirčių komplek-
so abonementams įsigyti. 
Nuolaidos siekia net iki 40%!!! 
Akcija galioja nuo 2017.10.16 iki 

2017.10.31
Išsamesnė informacija telefonu: 8-697 23622

Parduodami rūšiuoti pagal dydį česnakų sodinukai Liubaša (skiltelės). 
Kaina nuo 5 Eur už 1 kg. Priimami užsakymai didesniam kiekiui. 

Tel.: +370 313 45543, +370 686 44079

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

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

 
Kviečiame visus pasinaudo-
ti naujausia dantų balinimo 

technologija su Philips Zoom 
sistema, kuriai taikome 10 % 

nuolaidą!  
Registracija tel.:  +370 

313 53811, 59172, 53900

Atlieku apdailos 
darbus: dažymas, 
laminato klojimas, 
gipso montavimas. 

Tel.  8 627 57085

BALDŲ GAMYBA: 
Nestandartiniai 

virtuvės komplektai,
spintos su slenkan-
čiomis sistemomis.  

UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550

Gardino g. 57

VšĮ Druskininkų gydykla skelbia pripažinto nereikalingu 
materialinio turto pardavimą viešame aukcione. Aukcione kaip 
vienas turto objektas bus parduodamas šis naudotas turtas:
1. Vandentiekio ir drenažo linija -130 m. 50mm skersmens paklotas van-

dentiekio vamzdynas ir 50 m, 100 mm skersmens drenažo vamzdis (2001 m.)
2. Mineralinio vandens tinklai -322 m ilgio ir 50mm skersmens mineralinio 

vandens tiekimo vamzdynas (2003 m.)
3. Elektroterapijos ir ultrag.aparatas „Sonopuls 692“ (2006 m.)
4. Kriokamera „CryiBarrel“ SNCC-01 (2006 m.)
5. Šviesos terapijos prietaisas „Bioptron 2“ (2006 m.)
6. „Dermalife SpaJet“ vandens procedūrų kapsulė (2005 m.)
7. Kardiografas P80 Basic (2003 m.)
8. Kardiodefibriliatorius „Lifepak 500“ (2003 m.)
9. Medicininė kušetė su masažo funkcija -10 vnt. (2003 m.)
10. Plazminis televizorius „Samsung 42“ (2005 m)
11. Šaldytuvas „Snaigė CD3500002“ -2vnt. (2003 m.)
12. Prekybinė įranga –stelažas prekėms eksponuoti (2003 m.)
13. Baras su baro kėdėmis (2003 m.)
14. Kasos aparatas „Dateks ID12001365“ (2006 m.)
Pradinė turto objekto kaina 21 700 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis septyni 

šimtai eurų). Minimalus kainos didinimo intervalas –300 Eur. 
Pastaba: Informacija apie parduodamo turto būklę bus pateikta telefonu 

arba turto apžiūros metu.
Turtą apžiūrėti bus galima 2017 metų spalio 25-27 dienomis nuo 9.00 iki 

12.00 val. adresu: Vilniaus al. 9 ir Vilniaus al. 11, Druskininkai.
Aukcionas vyks 2017 m. lapkričio 3 d. 10.00 val. adresu: Vilniaus al.11, 

Druskininkai, Druskininkų gydykla poilsio kambaryje (pirmas aukštas, kairė-
je pagrindinio įėjimo). Registracija 2017 m. spalio 30 d.- 31 dienomis nuo 9.00 
iki 10.00. Asmuo, registruodamasis dalyvauti aukcione, turi  nurodyti asmens 
duomenis, adresą ar elektroninio pašto adresą ir sumokėti dalyvio mokestį 
bankiniu pavedimu (LT147300010002224111, „Swedbank“, AB banko kodas 
73000, gavėjas VšĮ Druskininkų gydykla, įstaigos kodas 252159340), pažy-
mint „Aukciono dalyvio mokestis“/„Aukciono žiūrovo mokestis“. Aukciono Da-
lyvio mokestis – 1000 Eur, žiūrovo mokestis --50 Eur. 

Už aukcione įsigytą turtą mokama pavedimu į gavėjo sąskaitą banke (at-
siskaitomoji sąskaita LT147300010002224111, „Swedbank“, AB banko kodas 
73000, gavėjas VšĮ Druskininkų gydykla, įstaigos kodas 252159340), pažy-
mint „Už aukcione įsigytą turtą“.

Kontaktinis asmuo dėl turto apžiūros, papildomos informacijos apie par-
duodamą turtą ir dalyvių registracijos – likvidatorius Kęstutis Ramanauskas, 
tel. +370 687 98008, el. paštas: vadyba@gydykla.lt

Aukciono laimėtojas turi sumokėti pasiūlytą turto kainą ne vėliau kaip per 
5 darbo dienas. VšĮ Druskininkų Gydykla už įsigyto turto kokybę neatsako ir 
jokių pretenzijų nepriima.
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Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221

Skubiai parduodamas kioskas-paviljonas. 
Tel. 8 620 51920

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Druskininkų sporto centras skelbia papildomą vaikų 
priėmimą į imtynių ir tinklinio mokymo grupes:

• Į imtynių grupes priimami 1-8 klasių mokiniai (mergaitės ir ber-
niukai). Treniruotės vyksta Druskininkų socialinių paslaugų centro 
sporto salėje (Veisiejų g. 17) kiekvieną antradienį, trečiadienį ir ke-
tvirtadienį nuo 14.:00 val. iki 18.30 val. 

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 8 686 99 740.
• Į tinklinio grupę priimamos 3-5 klasių mokinės (mergaitės). Tre-

niruotės vyksta „Ryto“ gimnazijos sporto salėje (Klonio g. 2) kiekvie-
ną pirmadienį nuo 17.15 val. iki 18.00 val., antradienį – nuo 17.15 val. 
iki 18.45 val., penktadienį – nuo 16.15 val. iki 17.45 val. 

• Į tinklinio grupę priimami 10-11 klasių mokiniai (vaikinai). Treni-
ruotės vyksta „Ryto“ gimnazijos sporto salėje (Klonio g. 2) kiekvieną 
darbo dieną nuo 18.30 val.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 8 687 92 054.

Bendruomeniškumo pamoka Parapijos 
namuose

Angelė Paulėkaitė,
Druskininkų parapijos namų 

administratorė 

Praėjusią savaitę minėjo-
me Vietos savivaldos dieną. 
Kaip ir daugelis kitų miesto 
įstaigų, Parapijos namai at-
vėrė savo duris mažiesiems 
svečiams. Šį kartą čia lankė-
si „Atgimimo“ mokyklos pir-
mokai. Kartu su savo moky-
tojomis bei parapijos namų 
savanorėmis Angele ir Auš-
ra, mokinukai aiškinosi, kas 
gi yra ta bendruomenė?

Akivaizdu, kad mes visi priklau-

some kuriai nors bendruomenei. 
Ar tai būtų miesto, kaimo, mo-
kyklos, klasės ar nedidelė šei-
mos bendruomenė, visi noriai 
save išreiškiame per santykį su 
ja. Juk bendruomenė žmogui la-
bai svarbi. Gyvenant joje, būtina 
gerbti vienas kito skirtumus, rū-
pintis vienam kitu, dalintis. Ne-
retai pagarba vienas kitam – tai 
ne tik tušti, bet ir stebuklingi žo-
džiai, šildantys tarpusavio santy-
kius. Apie jų reikšmę bei svarbą 
kaip tik ir kalbėjomės su mažai-
siais mūsų bendruomenės bičiu-
liais. Vaikai klausėsi pamokan-
čios pasakos „Obuolių maišas“, o 

mes, tapę šios pasakos veikėjais 
– stebuklingo miško gyventojais 
– vaidinome šią istoriją, nutiku-
sią kažkada seniai vieno miško 
bendruomenėje. Vaikai suvaidi-
no personažus, kurių poelgiai ir 
būdas mums atskleidė įprasto 
gyvenimo dorybes bei gero elge-
sio pavyzdžius. Susitikimą vaini-
kavo puota kiškių šeimoje, į kurią 
buvo pakviesti visi miško ben-
druomenės nariai. Tik pikčiurna 
varna niekaip negalėjo atsiste-
bėti, kaip iš tuščio maišo atsira-
do šitiek gėrybių? Reikia dalintis, 
sakė vaikai, nes tie, kas dalinasi, 
visada turi daugiau.

„Atgimimo“ mokyklos pirmokai su savo mokytojomis bei parapijos namų savanorėmis Angele ir Aušra  aiškinosi, kas yra bendruome-
nė/Asmeninio archyvo nuotrauka

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

Ieškome vairuotojų-ekspeditorių darbui nuolatiniais maršrutais. 
Darbas ratais. Pilni kroviniai. Kontaktas: +370 687 93693

IŠNUOMOJAMAS PASTATAS GAMYBOS, SANDĖLIAVIMNO VEIKLAI 
Druskininkų savivaldybės administracijos turto nuomos komisija, vykdydama Savivaldybės administra-

cijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. V35-785 „Dėl Savivaldybės turto – kompresorinės 
pastato Verpėjų g. 22, Viečiūnuose, Druskininkų savivaldybėje, nuomos konkurso“, skelbia Druskininkų 
savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – kompresorinės pastato Verpėjų g. 22, Viečiūnuose, 
Druskininkų sav. (unikalus Nr. 3896–2007-4076, bendras plotas – 229,24 kv. m) viešą nuomos konkursą.

Pagrindinės nuomos sąlygos:
1. Nuomos terminas – 15 metų.
2. Pradinis nuompinigių dydis – 1,0033 Eur už 1 kv. m patalpų (230,00 Eur už visą nuomojamą pasta-

tą) per mėnesį.
3. Privalomi nuomininko įsipareigojimai:
3.1. naudoti patalpas gamybos, sandėliavimo veiklai;
3.2. drausti turtą nuo draudiminių įvykių, galinčių atsirasti dėl nuomininko, trečiųjų asmenų veiksmų, 

gaisro, gamtinių stichijų jėgų.
Gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą, nuomininkas turi teisę subnuomoti turtą tretie-

siems asmenims bei vykdyti patalpose kitą veiklą;
Sankcijos už sutarties nevykdymą - sutartis gali būti nutraukta nesikreipiant į teismą vienašališka nuo-

motojo iniciatyva raštu pranešus nuomininkui prieš 10 dienų, negrąžinant sumokėtų nuompinigių, nekom-
pensuojant nuomininkui jo turėtų išlaidų ar patirtų nuostolių, jeigu:

1. Nuomininkas naudoja turtą ne pagal paskirtį ar pažeidinėja darbų saugos, sanitarijos ir higienos, 
priešgaisrinės saugos ir kitas taisykles bei reikalavimus;

2. Nuomininko skola nuomotojui viršija dviejų mėnesių nuompinigių dydį.
Pradinis įnašas – 690,00 Eur sumokamas pavedimu iki vokų atplėšimo procedūros į Druskininkų savival-

dybės administracijos (įmonės kodas 188776264) sąskaitą Nr. LT05 7300 0100 0222 5631 AB „Swedbank“.
Paraiškos forma ir konkurso sąlygos paskelbtos Savivaldybės tinklapio www.druskininkai.lt skiltyje 

„Investicijos/Pasiūlymai investuotojui/Išnuomojami savivaldybės objektai“.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos 2017 m. spalio 20 ir 23- 26 d. nuo 9.00 iki 12.00 val. Druskinin-

kų savivaldybės administracijos 103 kabinete Vilniaus al. 18, Druskininkai.
Paraiškų vertinimo kriterijus – didžiausias pasiūlytas nuompinigių dydis.
Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2017 m. spalio 26 d. 13.00 val. Druskininkų savivaldybės administraci-

jos 104 kabinete Vilniaus al. 18, Druskininkai.
Papildomos informacijos galima gauti Druskininkų savivaldybės administracijoje Vilniaus al. 18, Druski-

ninkai, el. p.: algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt arba tel. (8 313) 59 158.
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Romos Pankevičienės 
įmonėje 

Romos Pankevičienės įmonės 
„Cukrainėje“ priimami užsaky-

mai įvairiems gaminiams.
Galite įsigyti šviežių tortų,

 šakočių, šimtalapių, pyragų, 
sausainių ir kitų gaminių už itin 

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

kibirai ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

Griežtėja reikalavimai superkamo 
žaliavinio pieno kokybei

 Druskininkų valstybinė mais-
to ir veterinarijos tarnyba infor-
muoja pieno gamintojus, kurie 
parduoda savo ūkyje pagamintą 
žaliavinį pieną perdirbimui (pie-
no supirkimo įmonei), kad, įgy-
vendinant Europos Sąjungos 
Reglamentą (EB) Nr. 853/2004, 
nuo 2018 m. sausio 1 d. pieno 
kokybės rodiklių vertinimui, ap-
skaičiuojant geometrinį vidur-
kį, nebus taikomos šios viršu-
tinės ribos: bendram bakterijų 
skaičiui 300 tūkst. KSV/ml, so-
matinių ląstelių skaičiui – 800 
tūkst./ml (Pieno supirkimo tai-
syklių 2017 m. sausio 26 d. Nr. 
3D-55 pakeitimas). Dabar, jei-
gu piene nustatomas bendras 
bakterijų skaičius yra, pvz., 420 
tūkst. KSV/ml, tai, pritaikius vir-
šutinę ribą, geometrinis vidurkis 
skaičiuojamas nuo 300 tūkst. 
KSV/ml; jeigu somatinių ląste-
lių yra 1350 tūkst./ml, geometri-
nis vidurkis skaičiuojamas nuo 
800 tūkst./ml. Nuo 2018 m. sau-
sio 1 d. pieno tyrimų įgaliotoji la-
boratorija VĮ „Pieno tyrimai“ pie-
no kokybės geometrinio vidurkio 
apskaičiavimus atliks nuo fakti-
nio bakterijų ir somatinių ląste-
lių skaičiaus tiriamajame piene. 
Pieno supirkimo taisyklių 1 prie-
de yra nurodyta, kad pienas yra 
kokybiškas, jeigu jame bendras 
bakterijų skaičius neviršija 100 
tūkst. KSV/ml (tyrimai atliekami 
ne rečiau kaip du kartus per mė-
nesį), o somatinių ląstelių skai-
čius yra iki 400 tūkst./ml (tyrimai 
atliekami ne rečiau kaip tris kar-
tus per mėnesį). Jeigu apskai-
čiuotas bakterijų ar somatinių 
ląstelių skaičiaus geometrinis 
vidurkis yra didesnis nei nuro-
dytas taisyklių 1 priede ir jeigu 
per 3 mėnesius po tyrimų nuro-
dytu periodiškumu pienas pagal 
šiuos rodiklius neatitinka reika-
lavimų, jo priėmimas nutraukia-
mas. Dėl leidimo atnaujinti pie-
no supirkimą pieno gamintojas 
turi kreiptis į teritorinę valstybi-
nę maisto ir veterinarijos tarny-
bą. Pieno supirkimas bus atnau-
jintas, išsiaiškinus netinkamos 
kokybės pieno priežastis, įvyk-
džius nurodytus reikalavimus 
pieno kokybei užtikrinti ir iš la-
boratorijos gavus pieno supirki-
mo taisyklių reikalavimus atitin-
kančius pieno tyrimų rezultatus.  
Svarbu pažymėti, kad, viršijus 
bakterijų ar somatinių ląstelių 
skaičių, pieno supirkimas nėra 
stabdomas iš karto, pieno ga-
mintojas turi tris mėnesius imtis 
reikiamų priemonių ir pagerinti 
pieno kokybę.
 Kokią įtaką sugriežtinti super-
kamo pieno kokybės reikalavi-
mai turės pieno gamintojams? 
Tie pieno gamintojai, kurie ga-
mina tinkamos kokybės pieną – 
piene bakterijų skaičius nevirši-
ja 100 tūkst. KSV/ml, somatinių 
ląstelių – 400 tūkst./ml, nepajus 
jokių pokyčių. Tačiau, jeigu šie 
rodikliai viršins leistiną normą, 
nesiimančiam jokių priemonių 
gamintojui greičiau bus nutrauk-
tas pieno supirkimas ir, vado-
vaujantis Pieno supirkimo tai-
syklių reikalavimais, už supirktą 
pieną bus taikomos nuoskaitos. 
 Žaliavinio pieno kokybę le-
mia daugelis veiksnių. Somati-
nių ląstelių skaičius (SLS) piene 
gali svyruoti nuo 10 tūkst./ml iki 
10 mln/ml ir daugiau. Visa tai pri-
klauso nuo daugelio dalykų, pa-
vyzdžiui, karvės organizmo at-
sparumo ir gebėjimas kovoti su 
įvairiais dirgikliais. 
 Pastebėta, kad somatinių ląste-
lių skaičių piene didina bet kuri 

liga, ypač pasireiškianti sistemi-
niais simptomais, traumos, pa-
sikeitusios aplinkos ar šėrimo 
sąlygos. Įtakos somatinių ląste-
lių skaičiui piene turi ir laktaci-
jos laikotarpis (SLS būna didelis 
pirmomis dienomis po veršiavi-
mosi, mažiausias, esant didžiau-
siam produktyvumui iki laktaci-
jos vidurio, o didžiausias – karvei 
užtrūkus), taip pat karvės amžius 
(SLS laipsniškai auga po kiekvie-
nos laktacijos), metų laikas (SLS 
piene vasarą paprastai būna di-
desnis, nes šiluma ir drėgmė su-
kelia karvei papildomą stresą); 
šėrimas (SLS piene padidėja, 
šeriant karves nekokybiškais pa-
šarais, taikant nesubalansuotą 
racioną). Taip pat somatinių ląs-
telių skaičiui piene gali turėti įta-
kos karvių laikymo sąlygos (SLS 
piene didina antisanitarinės kar-
vių laikymo sąlygos, blogas kar-
vidžių mikroklimatas, per žema 
tvartų temperatūra, šlapi pakra-
tai, skersvėjai) ir melžimo kokybė 
(SLS piene didina melžimo higi-
enos bei technologinių reikalavi-
mų nesilaikymas). Jeigu karvės 
piene somatinių ląstelių yra dau-
giau kaip 200 tūkst./ml, galima 
įtarti, kad karvė serga slaptuoju 
tešmens uždegimu (mastitu), dėl 
to sumažėja pieno gamyba. 
 Kartais padidėjęs SLS kiekis 
yra vienintelis slaptojo mastito 
simptomas. Įtarus karves ser-
gant mastitu, būtina kreiptis į ūkį 
aptarnaujantį privatų veterinari-
jos gydytoją, kuris atliks būtinus 
tyrimus ir skirs reikiamą gydymą. 
Pagrindinės mastito profilakti-
nės priemonės: tinkamos karvių 
laikymo sąlygos, tinkamos mity-
bos sąlygos, tvarkinga, gerai su-
reguliuota melžimo įranga, mel-
žimo higiena, ankstyva mastito 
diagnostika ir gydymas, efekty-
vus gydymas laktacijos ir užtrū-
kimo periodu. Sergančios chro-
nišku (lėtiniu) mastitu karvės turi 
būti brokuojamos, nes jos yra 
vienintelis mastito infekcijos šal-
tinis visai bandai. Tešmens svei-
katai didelę reikšmę turi tinka-
mas melžimas. Prieš melžimą 
tešmenį ir spenius reikia labai 
gerai nuplauti. Tai daryti galima 
tiktai šiltu vandeniu (37-40º C). 
Pradėti plauti reikia nuo viršaus 
ir baigti speniais. Nuplovus teš-
menį ir spenius, būtina juos sau-
sai nušluostyti. Kiekvienos kar-
vės tešmuo šluostomas atskira 
švaria servetėle. Plaunant, rei-
kia saikingai naudoti vandenį.  
Per didelis vandens suminkšti-
na tešmens odą ir susilpnina jos 
apsaugoti barjerą mikroorganiz-
mams. Kad tešmuo mažiau už-
krėstų ir lengviau būtų jį paruošti 
melžimui, nuo jo galima nukirp-
ti plaukus. Tai daroma 3-4 kar-
tus per metus. Prieš melžimą rei-
kia numelžti pirmąsias čiurkšles 
į atskirą indą juodu dugnu (len-
gviau pastebimi pieno pakitimai). 
Negalima čiurkšlių numelžti ant 

grindų, nes pieno likučiai ir grin-
dų aplinka yra puikios sąlygos 
mikrobams daugintis. Dažniau-
siai karvės užsikrečia mastitu 
nuo melžėjos rankų, ypač, mel-
žiant rankomis, todėl labai svar-
bu melžiančių asmenų rankų 
higiena. Pamelžus, būtinai rei-
kia dezinfekuoti spenius: kanalo 
sfinkteriai neužsidaro apie 15-20 
min., o per tą laiką į spenio kana-
lą galia patekti daug mikroorga-
nizmų, galinčių sukelti mastitą.    
Spenių dezinfekcija sumažina 
karvių sergamumą mastitu apie 
50 proc. Dezinfekuojantis tirpa-
las turi būti nešaltas. Nuo mel-
žimo kokybės taip pat priklauso 
pieno kokybė, jo švarumas (ben-
dras bakterinis užterštumas). 
Nesilaikant karvių melžimo, jų 
laikymo bei pieno inventoriaus 
sanitarinių-higieninių reikala-
vimų, pienas gali tapti nekoky-
biškas ir net pavojingas žmo-
nių sveikatai produktas. Daug 
mikroorganizmų yra ant karvės 
tešmens ir odos, spenio kana-
le, karvidžių ore, pašaruose, pa-
kratuose, gali būti pieno induose 
ir melžimo įrenginiuose bei kitur. 
Net ir laikantis visų higienos rei-
kalavimų, praktiškai neįmanoma 
išvengti, kad, karves melžiant 
bei apdorojant pieną, į jį nepa-
tektų mikroorganizmų. Daug mi-
kroorganizmų aplinkoje, ant teš-
mens odos ir tešmenyje būna, 
karvėms sergant mastitu, metri-
tu, enteritu. Blogai nuplovus ir 
nuvalius karvės tešmenį prieš 
melžimą, daug bakterijų patenka 
į pieną. Kiekviename pieno ga-
mybos etape reikia stengtis, kad 
į pieną pakliūtų kuo mažiau bak-
terijų. Bendras bakterijų skaičius 
piene rodo, kaip kasdien laiko-
masi higienos reikalavimų. Pie-
no bakterinį užterštumą maži-
na pieno indų švara, melžimo 
technologija, karvių ir jų stovėji-
mo vietų švara, tvarto mikrokli-
matas, pašarai ir šėrimo laikas, 
karvių sveikata bei gerai organi-
zuotas darbas. Šviežiame, ką tik 
pamelžtame piene, visada būna 
apie 7-10 tūkst. bakterijų 1 milili-
tre pieno. Tai natūrali pieno mi-
kroflora. Labai svarbu pamelžtą 
pieną tinkamai atšaldyti. Laiku 
neatšaldžius pieno, bakterijos 
skilimo būdu pradeda gausiai 
daugintis, ypač, jei pienas laiko-
mas nešvariai išplautuose, ne-
dezinfekuotuose pieno induose 
ir užtrunka pieno transportavi-
mas iki pieno supirkimo punkto.
Tik iš švaraus, kokybiško, gero 
skonio ir kvapo pieno galima pa-
gaminti kokybiškus pieno pro-
duktus. Tikimės, kad Drus-
kininkų savivaldybės pieno 
gamintojai ieškos priemonių ga-
minamo žaliavinio pieno kokybei 
pagerinti ir/ar užtikrinti.

Druskininkų valstybinės 
maisto ir veterinarijos 

tarnybos informacija

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Prasidėjo rudeninė
 laukinių gyvūnų 

vakcinacija nuo pasiutligės

Druskininkų valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba praneša, 
kad rugsėjo 15 d. pradėtas lau-
kinių gyvūnų oralinės vakcina-
cijos nuo pasiutligės rudeninis 
etapas. Šiame etape vakcinaci-
ja tęsiama pasienio teritorijose, 
besiribojančiose su Rusijos Ka-
liningrado sritimi, Lenkija ir Bal-
tarusija. Rudeninė vakcinacija 
taip pat pradėta Latvijoje ir Len-
kijoje. Kaip ir kasmet, iš lėktuvų 
mėtomi jaukai su vakcina. Lauki-
nių gyvūnų vakcinacija pradėta 
nuo vakarinio Lietuvos pakraš-
čio, pirmieji lėktuvai kilo iš Klai-
pėdos oro uosto. Priklausomai 
nuo oro sąlygų, šį etapą planuo-
jama baigti iki šių metų gruodžio 
mėnesio. Viename kvadratinia-
me kilometre išmėtoma ne ma-
žiau kaip 25 jaukai su vakcina 
nuo pasiutligės. Iš viso Lietu-
vos teritorijoje bus išmėtyta apie 
857 500 jaukų su šia vakcina.

Druskininkų valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba perspėja 
gyventojus, kad, radus jauką su 
pasiutligės vakcina, jo negalima 

liesti. Jeigu jaukai aptinkami prie 
gyvenamųjų namų, būtina apie 
tai nedelsiant pranešti teritori-
nei valstybinei maisto ir veterina-
rijos tarnybai, kurios specialistai 
atvyks juos surinkti (Druskininkų 
valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba, V. Krėvės g. 8, Druski-
ninkai, tel.: (8 313) 60371, 51184, 
mob. tel. 8 693 60878. Nami-
niams gyvūnams šie jaukai nepa-
vojingi, tačiau per dideli jų kiekiai 
gali sukelti įvairių komplikacijų.

Nuo 2006 m. sistemingai vyk-
doma laukinių gyvūnų vakcinaci-
jos programa davė gerų rezulta-
tų. Paskutinis pasiutligės atvejis 
naminiam gyvūnui buvo nusta-
tytas 2015 m., o tik pradėjus šią 
programą, 2006 m. buvo užregis-
truota daugiau kaip 2,2 tūkst. šios 
ligos atvejų. Tačiau, nepaisant to, 
kad pasiutligės atvejų 2016-2017 
metais nebuvo nustatyta, pavo-
jus šiai ligai pasireikšti egzistuo-
ja, todėl reikėtų vengti tiesioginių 
kontaktų su nepažįstamais, bena-
miais ar laukiniais gyvūnais. Vie-
nintelis efektyvus būdas kovoti 
su šia pavojinga liga – vakcinuo-
ti naminius ir laukinius gyvūnus. 
Primename, kad visi gyvūnų au-
gintinių (šunų, kačių ir šeškų) šei-
mininkai savo augintinius kartą 
per 12 mėnesių privalo vakcinuo-
ti nuo pasiutligės, arba, jei naudo-
jama ilgo veikimo vakcina – pagal 
jos gamintojo instrukcijas.

Druskininkų valstybinė 
maisto ir veterinarijos 

tarnybos informacija

Parduodu naudotas kėdes, stalus, 
televizorius, šaldytuvus, nerūdijančio 
plieno stelažus. Tel. 8 610 35555
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Užuojautos

Būtis – tik sapnas, buvo – ir sudie
Praeina viskas, gęsta net žvaigždė

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

(R. M. Rilkė)

Mirus dailininkui Alfonsui Šuliauskui, nuoširdžiai užjaučiame 
jo šeimą ir artimuosius, telydi Jus paguoda ir dvasios 

stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos kolektyvas

Kiekvienas paliekam pėdas žemėj,
kai einam laukais...

Jei gilios – ilgai jos išlieka,
jei teisingos – jos tampa keliais... 

(Just. Marcinkevičius)

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą mirus dailininkui 
Alfonsui Šuliauskui, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius. 

Druskininkų savivaldybė 

Gerbiama Vida Šuliauskiene, 
telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 

valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Jus, mirus vyrui.

Druskininkų Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio meno mokyklos kolektyvas

„Žmogus tampa nemirtingas tik savo gerais darbais“

Skaudžią netekties valandą, mirus dailininkui 
Alfonsui Šuliauskui, ilgamečiam „Draugystės sanatorijos“ 

meno terapijos procedūrų organizatoriui, nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną, gimines ir artimuosius.

„Draugystės sanatorijos“ darbuotojai

Netekome dar vieno kuriančio druskininkiečio 
Alfonso Šuliausko – dailininko, meno terapijos skleidėjo, 

įdomių idėjų iniciatoriaus, aktyvaus renginių dalyvio, 
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Druskininkų kultūros 
centro kolektyvas

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės, dovanoję gyvybę, šviesą ir 
meilę...

Mirus dailininkui Alfonsui Šuliauskui nuoširdžiai užjaučiame 
šeimą ir artimuosius. 

Regina Gvazdaitienė, Virginija, 
Romantė ir Giedrė Gvazdaitytės

Mirus dailininkui Alfonsui Šuliauskui – ilgamečiam Lietuvos 
prabavimo rūmų bičiuliui, savo kūryba ir nuoširdžiais  
darbais reikšmingai prisidėjusiam prie meno ir tikrųjų  
vertybių puoselėjimo, reiškiame nuoširdžią užuojautą  

velionio šeimai ir artimiesiems. 

VĮ „Lietuvos prabavimo 
rūmai“ kolektyvas

Mirus dailininkui Alfonsui Šuliauskui, nuoširdžiai užjaučiame 
Vidą Šuliauskienę ir artimuosius. 

Druskininkų miesto 
muziejaus kolektyvas

Atėjusioje žinutėje buvo tik du 
žodžiai – mirė Šuliauskas... 

Sunku prisiversti patikėti. Vis-
kas labai arti, kai sėdėjome 
prieš kelias dienas, kalbėjomės 
apie  einamuosius reikalus, apie 
sveikatą, apie artimiausią atei-
tį. Dar labai gyvi įspūdžiai iš Jo 
vesto pokalbio „Girios Aide“ fes-
tivalio „Vasara su M. K. Čiur-
lioniu“ renginyje, vietos daili-
ninkų parodos organizavimas, 
paskui – parodos perkėlimas į 
S.Vainiūno namus Vilniuje. Tik 
ką baigėsi konkursas festiva-
lis „Muzika be sienų“, kurio da-
lyviai, kaip ir ankstesniais me-
tais, išsivežė Alfonso Šuliausko 
pieštus dalyvių portretus. Šį 
kartą nuo Lietuvos, Lenkijos, 
Kazachijos, Rusijos iki tolimo-
sios Kinijos.

Praeis daug laiko, kol kažkas 
užpildys atsivėrusias tuštu-
mas, padarys, kad ir būriu, dar-
bus, kuriuos kažkaip įsigudrin-
davo padaryti vienas: autorinis 
paskaitų ciklas apie žymiąsias 
pasaulio moteris, paskaitos 
apie dailę, „Draugystės“ sana-
torijoje vesti meno terapijos se-
ansai, įjungti į bendrą gydymo 
procesą, sanatorijos remiamų 
plenerų organizavimas, mies-
to meninio kultūrinio gyvenimo 
pulso jautimas, nušvietimas 
spaudoje, išleistos knygos. Ir 
visa tai – lyg paraštėse, ša-
lia pagrindinės gyvenimo pro-
gramos, kūrybos, kurią vykdė 
su pasišventimu iki paskutinio 

atodūsio...
Netoli ateinančių metų kovo 

pabaiga, kai Jo apvalų gimta-
dienį teks paminėti be Jo.

Dabar jau galime pasakyti – 
visas Alfonso Šuliausko gyve-
nimas paskirtas Druskininkams. 
Atmintis kartoja kadaise M. K.  
Oginskio priesakose sūnui pa-
sakytą mintį: „Tėvynei skiriu tur-
tus, darbus ir gyvenimą...“

Alfonsas Šuliauskas gimė 
1938 metų kovo 27 dieną, Armi-
nų kaime, Alytaus rajone. Vai-
kystėje šeima apsigyveno Drus-
kininkuose. Baigė čia vidurinę 
mokyklą, 1958-1963 studijavo 
Dailės institute Vilniuje. Po bai-
gimo grįžo ir liko ištikimas šiam 
miestui iki dabar.

Įsijungęs į miestelio kultūri-
nį gyvenimą, dirbo pedagogi-
nį darbą, ruošė vaikus stojimui 
į aukštąsias mokyklas, aktyviai 
dalyvavo, steigiant Dailės moky-
klą, dėstė, liko artimas, neabe-
jingas visiems Dailės mokyklos 
pokyčiams. Dailės mokyklos 
absolventų pasiekimuose, o jų 
nemažai, yra ir mokytojo Alfon-
so Šuliausko indėlis.

Nuo 1965 metais „Pušyno“ 
sanatorijoje atidarytos pirmo-
sios Alfonso Šuliausko kūry-
bos parodos prasideda šiuo-
laikinis parodinis Druskininkų 
gyvenimas. Sukaupta paro-
dų rengimo tradicija, sukaupti 
meno kūrinių fondai, parodos 
tapo miesto gyventojų ir sve-
čių kasdienybe.

Mėgo keliauti po pasaulį, grį-
žęs noriai dalindavosi įspū-
džiais su mokiniais, miestelio 
gyventojais.

Mūsų užuojauta Alfonso žmo-
nai Vidai, bendražygei, be ku-
rios nuolatinės paramos, bu-
vimo šalia neįsivaizduojamas 
Alfonsas Šuliauskas, kokį pa-
žinojome. Užuojauta dukroms 
Jurgai ir Jolitai, jų šeimoms.

Alfonsas Šuliauskas rašė: 
„...Laužas rusena, mintys gims-
ta, lekia ir dingsta, tačiau, kai 
kurie puslapiai, apdegusiais 
kraštais, išlieka...“

Tikime, kad Tavo įrašyti pus-
lapiai išliks ilgam.

Kolegos 

ALFONSAS ŠULIAUSKAS
1938 03 27 – 2017 10 15

Iškeliavus į Amžinybę mylimam Tėvui, nuoširdžiai užjaučiame 
Rimantą Šukį. 

Druskininkų ligoninės 
Chirurgijos skyriaus kolektyvas

Nuoširdžiai užjaučiame Rimantą Šukį, mirus tėvui.

Kolegos gydytojai ginekologai

Nuoširdžiai užjaučiame Rimantą Šukį 
dėl mylimo Tėvelio mirties. 

D. ir A. Matoniai

In Memoriam

„Apsaugok mane“: akcijos metu 
Lietuvoje nukentėjo 12 moksleivių, 
„Lietuvos draudimas“ ragina vaikus 

keliuose saugoti ne tik rugsėjį
Visą rugsėjį vyko tradicinė 

eismo saugumo akcija „Apsau-
gok mane“, kurią kasmet su 
Druskininkų savivaldybe ren-
gia didžiausia šalies draudi-
mo bendrovė „Lietuvos drau-
dimas”. Šį pirmąjį mokslo metų 
mėnesį Lietuvos draudimas“ 
nelaimingų atsitikimų eismo 
įvykiuose draudimu buvo ap-
draudęs daugiau kaip 325 tūks-
tančius moksleivių, mūsų rajo-
ne apdrausti 2073 moksleiviai. 
Savivaldybės darbuotojai taip 
pat pasirūpino, kad prie moky-
klų esančios perėjos būtų pa-
ženklintos ryškiu „Apsaugok 
mane“ ženklu, kurį per 18 akci-
jos metų atpažįsta didžioji dau-
guma vairuotojų. 

„Kasmet šalies moksleiviams 
dovanojame šį draudimą visam 
pirmam mokslo metų mėnesiui. 
Po vasaros atostogų į mokyklas 
grįžtantys vaikai būna labiau iš-
siblaškę, kupini vasaros įspūdžių, 
pamiršę saugaus elgesio gatvė-
je taisykles, todėl suaugę eismo 
dalyviai turėtų būti dar atidesni ir 
juos saugoti. Apdrausdami visos 
Lietuvos vaikus, tikimės, kad na-
mus ar mokyklą jie pasieks sau-
gūs ne tik rugsėjį, bet visus me-
tus“, – sako „Lietuvos draudimo“ 
Dzūkijos skyriaus vadovė Alma 
Visockienė. 

Šiemet per rugsėjį „Lietu-
vos draudimas“ pranešė sulau-
kęs 12 pranešimų apie akcijos 
metu nukentėjusius vaikus. „Pir-

mąjį pranešimą apie nukentėju-
sį moksleivį gavome pačią pir-
mąją naujų mokslo metų dieną. 
13-metis sužalotas Panevėžy-
je. Iš viso akcijos metu nukentė-
jo 9 berniukai ir 3 mergaitės. Ke-
turi vaikai buvo sužaloti pėsčiųjų 
perėjose, vienas – važiuodamas 
dviračiu. Vaikai patyrė galvos 
smegenų sukrėtimus, kojų, ran-
kų lūžius, vienam nuskelti dan-
tys. Laimė, šiemet nesulaukėme 
pranešimų apie tragiškai pasi-
baigusias moksleivių keliones“, 
– aštuonioliktąją eismo saugu-
mo akciją „Apsaugok mane“ api-
bendrina „Lietuvos draudimo“ 
Dzūkijos skyriaus vadovė Alma 
Visockienė. 

Šiemet akcijos „Apsaugok 
mane“ metu keliuose nukentėjo 
po keturis 9 ir 13 metų vaikus. Po 
3 vaikus sužalota Vilniuje, Kaune 
ir Kauno rajone, Panevėžyje. Su-
laukta pranešimų apie nukentė-
jusius vaikus iš Gargždų, Klaipė-
dos, Didžiasalio.  

Liemenės – mūsų rajono vai-
kų saugumui

Kaip jau skelbta šiemet akcijos 
„Apsaugok mane“ organizatorius 
„Lietuvos draudimas“ nupirko ir 
mūsų savivaldybės mokykloms 
padovanojo 729 šviesą atspin-
dinčių liemenių, papuoštų „Ap-
saugok mane“ ženklu. „Lietu-
vos draudimas“ yra įsitikinęs, kad 
svarbiausia rugsėjo pradžios pa-
moka mūsų vaikams turi būti sau-

gumo keliuose pamoka: lieme-
nės, kurios atspindi šviesą, yra 
viena paprasčiausių, bet itin svar-
bių priemonių, užtikrinančių pės-
čiųjų saugumą keliuose. Jos 
ypatingai reikalingos rudens ir 
žiemos sezonu, kai greitai temsta 
– dėvima liemenė gali apsaugoti 
nuo skaudžios nelaimės ir mies-
te, ir užmiestyje“, – sako „Lietu-
vos draudimo“ Dzūkijos skyriaus 
vadovė Alma Visockienė. 

Kiekvienas šalies mokslei-
vis visą rugsėjo mėnesį buvo 
apdraustas „Lietuvos draudi-
mo“ 5000 eurų vertės draudi-
mu nuo nelaimingų atsitikimų 
kelyje. „Lietuvos draudimo“ ap-
sauga mokyklinio amžiaus vai-
kams įsigaliojo automatiškai 
pačią pirmą mokslo metų dieną 
ir galiojo visą rugsėjį, dėl to tė-
veliams nieko daryti nereikia. Į 
eismo įvykį patekus ir nukentė-
jus moksleiviui, jo tėvai ar glo-
bėjai turėtų kreiptis į bendrovę 
trumpuoju numeriu 1828 arba 
pranešti apie įvykį per bendro-
vės tinklalapį www.ld.lt. Tai ga-
lima padaryti ir dabar, jei įvykis, 
kuriame nukentėjo moksleivis, 
nutiko rugsėjo mėnesį. 

Akcijos „Apsaugok mane“ orga-
nizatorių svajonė – kad nebūtų 
nei vienos nelaimės, kurioje nu-
kenčia vaikai. Ne tik rugsėjį, bet ir 
visus metus. 

Druskininkų savivaldybės 
informacija
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2017.10.21 d.
Šeštadienis

2017.10.20 d.
Penktadienis

2017.10.22 d.
 Sekmadienis

2017.10.23 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. 

Premjera. Likimo ekspertai.
00:45 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
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 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  PREMJERA „Mažoji undinėlė“. 
21:10  VAKARO KINO TEATRAS 

„Geležinis žmogus 2“.
23:50  „Gimtadienis“.
01:30  „Rembo. Pirmasis kraujas 3“ (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. 
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 Baltųjų 

rūmų šturmas.
23:40 Snaiperis.
01:40 Rizikinga erzinti diedukus (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 „Pražūtingi smaragdai“.
04.20 „Gluchariovas“.
05.55 „Vandenyno milžinai“. 
06.45 „Laukinė Australija“.

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.

07:35 „Farų karai“ (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. 
11:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Liūtų kelionė. Pasiruošimas.
12:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Virusų medžiotojai. Kaip sustab-
dyti artėjantį protrūkį.

13:45 Agata Kristi. Mįslingos žmog-
žudystės. Nusikalsti neapsimoka.

15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“.

15:40 Lietuvos šimtmečio datos (k.).
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. 
22:55 Trumposios žinios.
22:56 Lietuvos šimtmečio datos (k.).
23:00 Premjera. Piršlys (.
00:40 Pasaulio dokumentika. Liūtų 

kelionė. Pasiruošimas (k.).
01:35 Pasaulio dokumentika. Virusų 

medžiotojai. Kaip sustabdyti artėjan-
tį protrūkį (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.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Sukčiai iš prigimties. Gudrybės 
prasimanant ėdesio.

12:50 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Neatrasti Kolumbijos kampeliai.

13:45 Mis Marpl 5. Palšas žirgas.
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. Išmokyk mane mylėti.
23:50 Likimo ekspertai (k.).
01:35 Pasaulio dokumentika. Suk-

čiai iš prigimties. Gudrybės prasima-
nant ėdesio (k.).

02:30 Pasaulio dokumentika. Neat-
rasti Kolumbijos kampeliai (k.).

03:15 Savaitė (k.).
04:05 Dainuoju Lietuvą (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 

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

09.00 Šiandien kimba.
10.00 Geriausios nardymo vietos. 
10.35 Ekovizija. 
10.45 Visa tiesa apie kavą. 
10.50 „Inspektorius Luisas. Liūdesys“.
12.55 „Moterų daktaras“.
14.55 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Saulės link“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
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. Liūdesys“.
02.00 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Saulės link“.
02.50 „24/7“. 
03.30 „Inspektorius Luisas. Liūdesys“.
05.00 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Saulės link“.
05.50 „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  „Operacija „Riešutai“„.
12:45  „Šuniukas žvaigždė“. 
14:35  „Gibė“.
16:15  „Ekstrasensų mūšis“.
18:00  „INOprogresas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. Loterija. 
19:30  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO 

TEATRAS „Princesės dienoraštis“.
21:55  PREMJERA „Kieti bičai“.
00:15  PREMJERA „Viktoras Fran-

kenšteinas“.
02:20  „Kažkas skolinto“ (k.). 

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ 

(k.). 
07:00  „Bailus voveriukas“. 

07:30  „Transformeriai. Maskuotės 
meistrai“.

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  „Kaulai“.
02:20  „Paskutinis žmogus Žemėje“.
02:45  „Rouzvudas“.
03:35  „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 Žvėreliai 

susivienija.
11:50 Berniuko Rykliuko ir Lavos 

mergaitės nuotykiai.
13:40 Načas Libras.
15:30 Policijos akademija.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Šrekas 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. 
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 Projek-

tas „Monstras“.
00:05 „Juodasis sąrašas“.
00:55 „Visa menanti“.
01:45 Pabėgti neįmanoma (k). 

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Gamtos magija“. 
07.50 Ekovizija.

08.00 Auginantiems savo kraštą.
08.30 4 kampai. 
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Laiko pjūvis.
11.00 „Vera. Sulaužytas pažadas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „MMA „King of the Cage in the 

Beach“.
16.00 Žinios.
16.20 „Skinsiu raudoną rožę“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
20.30 „Inspektorius Luisas.  Didysis 

darbas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vera. Sulaužytas pažadas“.
01.00 „Merdoko paslaptys“.
02.50 „Likimo melodija“.
04.25 „Vera. Sulaužytas pažadas“.
05.55 „Vandenyno milžinai“ .
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 Visa tiesa 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. 
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas “.
05.45 „Albanas“.

06:00 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Pragaro katytė“. 
11:30 „Liūtas prieš hieną. Plėšrūnų 

žaidimai“. 
12:40 „Žvaigždės kelias.
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:50 „Kas žudikas?“. 
16:00 Blogiausias Lietuvos vairuotojas. 
17:00 LKL čempionatas. Pieno 

žvaigždės – Lietkabelis. Tiesioginė 
transliacija

19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Užtikrintas 

teisingumas.
00:10 AŠTRUS KINAS Pjūklas 4.
01:55 „Begėdis“ (k).
03:40 Muzikinė kaukė (k). 

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

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Savickas Classic“ Turnyras 

Vilniuje. 2017 m. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Pragaro katytė“. 
11:30 „Liūtas prieš hieną. Plėšrūnų 

žaidimai“. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“.
13:40 Sveikinimai. 
16:00 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Žalgiris – 

Vytautas. Tiesioginė transliacija
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:50 Anapus nežinomybės. 
22:50 „PREMJERA Sostų karai“.
00:00 Užtikrintas teisingumas (k).
01:55 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 
03:45 Slaptosios draugijos. Tam-

plierių įpėdiniai.

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 Pašėlę 

Tornberiai.
11:55 PREMJERA Šokis svajonės 

ritmu.
13:50 „Vaikai šėlsta“. 
14:20 „Pričiupom!“. 
14:50 Jaunavedžiai.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. 
22:10 Pabėgti neįmanoma.
00:15 Mirties motelis.
01:55 Tik nekvieskite farų! (k). 

21:15 Tik nekvieskite farų! 
23:25 Ekstraktas.
01:10 Baltųjų rūmų šturmas (k). 

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  „Edvardas Žirkliarankis“.
13:40  „Du broliai – tigrės vaikai“.
15:45  „Simpsonai“.
16:15  „Ekstrasensų mūšis“.
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „X Faktorius“. 
22:00  VAKARO KINO TEATRAS 

„Įkaitas“.
00:10  „Strečas“.
01:55  „Kieti bičai“ (k.). 

08:30 Muchtaro sugrįžimas (k).
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 Baimės kaina.
23:50 Skerdikas (k).
02:05 „Begėdis“.
03:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:45 Baimės kaina (k).

09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 2.
10:55 Detektyvas Monkas 3.
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 Monkas 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.).



2017 m. spalio 19 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 12613

2017.10.25 d.
Trečiadienis

2017.10.26 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 3.
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 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 
23:20 Premjera. Po vienu dangum.
00:15 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 5.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (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 3.
11:40 Gyvenimas (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“.

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 

„Aš, kitas aš ir Irena“.
00:50  „Kaulai“.
01:45  „Paskutinis žmogus Žemėje“.
02:10  „Rouzvudas“.
03:25  „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 Sachara.
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:45 „Visa menanti“.
02:30 Mirties kelias (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. 
12:35 KK2 (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 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 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas “.
05.45 „Albanas“.

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Skinsiu raudoną 

rožę.
07.20 Nuoga tiesa. 
09.20 „Baudėjas“.
11.30 „Likimo melodija“.
12.35 „Albanas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Muzikinės kovos. 
15.55 Visa tiesa 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 in 

the Beach“ 1.
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
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. Virš gė-

rio ir blogio“.
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 „Moterų daktaras“.
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 sugrįži-

mas“ (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 Vertikali riba.
23:25 Sveiki atvykę į spąstus (k).
01:15 „Begėdis“.
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:50 Farai (k). 
03:15 „Liūtas prieš hieną. Plėšrūnų 

žaidimai“ (k). 
04:05 „Pragaro katytė“ (k). 

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.

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

mas“ (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 Meksikietis.
23:25 Vertikali riba (k).
01:40 „Begėdis“.
02:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:20 Farai (k). 
03:45 „Pragaro katytė“ (k). 

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.

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

mas“ (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 Savaitės kriminalai. 
21:00 Kovotojas.
23:05 Meksikietis (k).
01:20 „Begėdis“.
02:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k). 
03:50 Savaitės kriminalai (k). 
04:15 „Kriminalistikos istorija“.

2017.10.24 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 3.
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 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (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 

„Greito reagavimo būrys“.
00:15  „CSI kriminalistai“.
01:15  „Kaulai“.
02:10  „Paskutinis žmogus Žemėje“.
02:35  „Rouzvudas“.
03:25  „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. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.

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

mas“ (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 Sveiki atvykę į spąstus.
23:00 Pjūklas 4 (k).
00:45 „Sostų karai“ (k).
01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:30 Farai (k). 
02:50 „Liūtas prieš hieną. Plėšrūnų 

žaidimai“ (k). 
03:40 „Žvaigždės kelias.

20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Kitu kampu. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Mirties 

kelias.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:10 „Visa menanti“.
02:00 Projektas „Monstras“ (k). 

18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Brėkštanti aušra. 2 dalis.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:35 „Visa menanti“.
02:20 Alchemija. VDU karta. 
02:50 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“

Renginiai
Spalio 19 d. 17 val. Aido Jurkšto knygos „Lietuvos švyturių istorija“ pristaty-

mas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Spalio 24 d. 18 val. Susitikimas su kultūros gyvenimo žurnalu „Naujoji Ro-
muva“. Dalyvaus žurnalo vyr. redaktorius Andrius Konickis, poetai Rita Makse-
lytė, Juozas Žitkauskas (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlio-
nio g. 35) 

Spalio 20 d. 16 val. Literatūrinė popietė  vaikams „Su V. Krėve į senovės lietu-
vių gyvenimą...“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Spalio 20 d. 16 val. Viktorina ,,Eilių ir pasakų lietutis“ (Viešosios bibliotekos 
Viečiūnų padalinys, Verpėjų g. 11) 

Spalio 20 d. 19 val. „Draugystės“ sanatorija Raudonojoje salėje koncertuos 
ansamblis „Rasa“.

Lapkričio 4 d. 15 val. Šveicarijos lietuvių fotografijos paroda „Lietuvių Švei-
carija“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Parodą pristatys Šveica-
rijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen (V. K. Jonyno galeri-
ja, Turistų g. 9).

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)

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) 

Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programa. Kviečiame Druskininkų sa-
vivaldybės moksleivius aplankyti „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai. Ado-
mo Varno (1879-1979) kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje“ parodą 
nemokamai. Paroda veiks iki gruodžio 31 d. (Druskininkų miesto muziejus, M. 
K. Čiurlionio g. 59).

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno  mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mo-
kinių (mokytoja O. Zakarienė) darbų paroda „Pažinkime iš arčiau“ ir „Jaučiu mu-
ziką“ („Atgimimo“ mokyklos skaitykloje)

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 

„Patriotas“.
00:20  „CSI kriminalistai“.
02:05  „Paskutinis žmogus Žemėje“.
02:30  „Rouzvudas“.
03:20  „Ponas Jangas“. 

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 de-

talės“. 
22:30 Moteris Berlyne.
00:40 Klausimėlis.lt (k.).
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.).
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Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

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

Tel. 8 682 10953
Malkų išpardavimas 

(skaldytos arba 
kaladėmis). 

Tel. 8 601 46179

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

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

skalda. Tel. 8 698 76866

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

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

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

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

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus!

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

8 616 08020

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

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

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

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

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

Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis.

Druskininkų sav. Leipalingio k. Leipalingio pl.50 
(šalia Baltic Petroleum degalinės).

Tel. 8 698 12218

Parduodu pušines ir 
beržines malkas.

Druskininkų savival-
dybėje pristatymas 

nemokamas!
Tel. 8 630 45599

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

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

Perkame mišką. Gali būti su bendrasavininkiais. 
Atsiskaitome grynais. Tel. 8 644 55355
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Asmeniniai skelbimai
1 kambario 35 kv. m. butas Gardi-
no g. 2/9 aukštų už 23 000 Eur.  
Tel. 8 682 46344

Įrengtas 2 kambarių 54 kv. m butas 
Vytauto 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

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

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliū-
nų kaime. Šalia asfaltuoto kelio, ne-
toli elektra. Kaina – 9650 Eur. Arba 
keičiu į mišką. Tel. 8 682 48474

Garažas Baltašiškėje, garažų b-jo-
je „Šilas“. Tel. 8 618 53916

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

Sodas „Dainavos“ sodų b-joje.  
Tel. 8 620 51920

72 kv. m gyvenamasis namas Lei-
palingyje, su ūkiniais pastatais 8,4 
a sklype. Kaina – 16000 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Opel Vectra“ 2001 m., 2,2 L dyze-
linas, TA. Tel. 8 647 33100

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

Universalios padangos su lietais 
ratlankiais R14. Kaina – 100 Eur. 
Tel. 8 616 36528

VW Passat B-4, 1995 m., 1,9 dy-
zelinas. 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

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

Universalios padangos „Vredes-
tein“ (4 vnt.) R15/195/60. Kaina – 
80 Eur. Tel. 8 650 87433

„VW Passat“ 2007 m., 1,9 L dyze-
linas, 77 kW, universalas, TA iki 
2019.10. Papildomai pridėsiu žiemi-
nes padangas su ratlankiais. Kaina 
– 4700 Eur. Tel. 8 650 12304

Geros būklės universalios padan-
gos M+S (4 vnt.) R17/215/45. Kaina 
– 60 Eur. Tel. 8 654 35497 

„VW Golf“ 1995 m., 1,6 L benzinas, 
TA iki 2018.07. Kaina – 450 Eur. 
Tel. 8 629 66094

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario 33,6 kv. m butas Vei-
siejų 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 29,40 kv. m butas Vei-
siejų g, 4 aukšte iš 5, be remonto. 
Kaina – 26000 Eur.  
Tel.: 8 (313) 51928, 8 686 73505 

1 kambario 20 kv. m butas Viečiū-
nuose, bendrabutyje su baldais ir 
buitine technika (su dušu, tualetu ir 
virtuve). Tel. 8 686 53999

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

2 kambarių 39 kv. m butas be re-
monto Baravykų g., 2 aukšte. Kai-
na – 21000 Eur. Tel. 8 686 42499

Kompaktiškas 2 kambarių 23,23 
kv. m butas Druskininkų senamies-
tyje, šv. Jokūbo g. Atliktas kapitali-
nis remontas. Kaina – 23000 Eur. 
Tel. 8 604 87277

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

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai (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 
ūkiniais pastatais ir garažu. Kaina 
– 30000 Eur. Tel. 8 626 64747

Parduodu gerai įrengtą garažą 
arba keičiu į automobilį „Honda 
CRVII“. Tel. 8 614 76626

Garažas Druskininkų miesto cen-
tre, Ligoninės g. 8, pušyne prie 
Jaunimo užimtumo centro. Tel. 8 
671 45555

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

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

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

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

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

Nestandartinis garažas Neravų g., 
su rūsiu. Kaina – 3600 Eur.  
Tel. 8 616 77026

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

„VW Passat“ 1991 m., 1,8 L benzi-
nas, TA. Tel. 8 647 33100

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Mėsiniai avinukai. Tel. 8 686 95998

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

Mėsinės naminės kiaulės.  
Tel. 8 601 22865

7 savaičių paršiukai  ir mėsinis 
bekonas. Tel. 8 656 68604

Parduodami įvairūs daiktai

Kalnų slalomo slidės Atomic Reds-
ter FIS SL JR 137 cm. 2014 m. mo-
delis. Paruoštos su sportiniu NA-
NOX vašku. Puikaus stovio. 50 Eur.  
Tel.: 8 615 77399

Automobilinė kėdutė (iki 13 kg.). 
Tel. 8 629 52271

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

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 „Sam-
sung Giorgio Armani“ už 45 Eur; 2 
kameros „Asus Selfie“ 13 mp, 3 GB 
RAM, 3000 mAh, 4G už 145 Eur. 
Tel. 8 602 34212

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

Kineskopinis televizorius „Philips“ (37 cm 
įstrižainė) už 20 Eur; televizorius „Philips“ 
(51 cm įstrižainė) už 20 Eur; pakabina-
mas pusiau apvalus vonios veidrodis 
90x42 cm už 12 Eur; TV priedėlis „Etell-
box“ už 22 Eur; naudoti medžio drožlių 
skydai ir DVP plokštės; durų varsčios; 
automatinė skalbyklė „Beko“ (6 kg,) už . 
110 Eur. Tel. 8 686 43600

Universalus vaikiškas dviratis (2-4 m. 
mergaitei) už 40 Eur; nauja krikšto 
suknelė (4-7 m. mergaitei) už 30 Eur; 
2 lovos po 7 Eur; naujas vaikiškas tu-
aletas už 10 Eur; televizorius „Tauras“ 
už 30 Eur; elektrinis rankų džiovintu-
vas už 15 Eur. Tel. 8 603 94991

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

Naujos virtuvinės spintelės, kalnų 
slidžių komplektas. Tel. 8 600 79606

Aukštaūgės ir žemaūgės tujos (tin-
ka kapams). Tel. 8 650 83251

Pigiai sauskelnės ir kelnaitės (M 
dydis). Tel. 8 611 76495

Naujas dujinis oro šildytuvas „Pres-
to“, 4,2 kW. Kaina – 30 Eur.  
Tel. 8 618 70457

Kepimo orkaitė „Standart“ už 30 Eur; 
kieto plaušo plokštės (2x1,8 m, 4 mm, 
4 vnt.) už 25 Eur. Tel. 8 630 36440

Graužiko narvelis su nameliu. Kai-
na – 12 Eur. Tel. 8 689 50102

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). 

Parduodame medų suneštą iš bar-
kūno-facelijaus grikių. Kaina – 1 
kg/6 Eur. Tel. 8 618 01837

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

Skaitmeninis fotoaparatas „Sony 
DCX3“ su filmavimo funkcija ir 
spausdintuvas „Canon“ nuotrau-
koms už  50 Eur; tamsiai rudos 
spalvos rašomasis stalas už 15 
Eur; šviesiai rudos spalvos viengu-
lis miegamasis fotelis su patalynės 
dėže už 70 Eur. Tel. 8 622 82556

2 medinės statinės, plastikinė 
statinė, cinkuota metalinė statinė, 
mediniai stalai, VIA SAT palydovinė 
antena su 3 galvutėmis, dujinė vi-
ryklė su balionu, senoviniai: spinta, 
6 kėdės, radijas, įvairūs stiklainiai. 
Tel. 8 616 22124

Naujas vitrininis langas (2,36x0,75 
m). Kaina – 75 Eur. Tel. 8 683 61825

Įvairių dydžių akmenys.  
Tel. 8 629 66094

Kalakutas ir kalakutė.  
Tel. 8 621 37038

Pianinas. Tel. 8 682 73956

Pašarinės bulvės. Tel. 8 648 92746

Naujas mini šaldytuvas „Electrolux“ 
(85x50 cm) už 150 Eur,  kineskopi-
nis televizorius „Toshiba“ su priedė-
liu, pultu ir lauko antena už 60 Eur, 
medinės buto durys už 50 Eur. Tel. 
8 620 62635

Naudota įmontuojama dujinė viry-
klė su dujų balionu, dujomis, reduk-
torium ir 5 m žarna. Kaina – 70 Eur. 
Tel. 8 675 35062

Bulvės, žieminiai kviečiai, žieminis 
kvietrugis, miežiai, avižos ir rugiai. 
Tel. 8 699 18639

Svetainės komplektas, komoda, 
sekcija, foteliai, sofa, kėdės, pakabi-
namas veidrodis. Tel. 8 612 09648

Odinė sofa, odinis kampas, virtu-
vės stalas su kėdėmis, pakabina-
mos spintelės, didelis pietų stalas. 
Tel. 8 606 28422

Dulkių siurblys „Samsung“, kavos 
staliukas, gėlių staliukas, krištolinis 
šviestuvas. Tel. 8 604 87277

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

Automatinė skalbimo mašina „Elek-
troliux“. Kaina – 100 Eur.  
Tel. 8 650 87433

Trifazis obliavimo aparatas „Zeimeris“. 
Kaina – 100 Eur. Tel. 8 625 55009

Geros būklės garso stiprintuvas „Pi-
oneer“ ir tiuneris. Tel. 8 665 20807

Automatinė skalbimo mašina 
„Beko“ (6 kg, A klasė) už 110 Eur; 
elektrinė pirties krosnelė „Harva“ 
už 160 Eur; garso kolonėlė „NGS 
Beat“ už 13 Eur; laisvų rankų įran-
ga už 15 Eur. Tel. 8 654 87148

Nuoma

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

Išnuomojamas butas Gardino ga-
tvėje. Tel. 8 605 45603

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Sveikatos g. 18, 1 aukšte.  
Tel. 8 617 56054

Išnuomojamas 1 kambarys 2 kamba-
rių bute miesto centre, Taikos g., mo-

teriai ar merginai. Tel. 8 616 48116

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

Išnuomojamas 1 kambarys name 
Baltašiškėje (be patogumų).  
Tel. 8 (313) 56576

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

išnuomojamas 3 kambarių butas 
Ateities g., įrengtas, su buitine tech-
nika. Kaina – 1 mėn./180 + komuna-
liniai mokesčiai. Tel. 8 698 44813

Išnuomojamas kapitališkai sure-
montuotas 2 kambarių 41,17 kv. m 
butas su baldais ir buitine technika 
renovuotame name M. K. Čiurlionio 
g. tvarkingam asmeniui ar nedide-
lei šeimai. Maži komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 620 67503

Išsinuomočiau 1 kambario butą 
Viečiūnuose arba Leipalingyje.  
Tel. 8 670 77353

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

Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių 
bute miesto centre, Taikos g. Pa-
geidautina moteriai ar merginai. 
Tel. 8 616 48116

Perka

Plastikines talpas (50-200 L).  
Tel. 8 625 55009

Keičia

2 aukštų mūrinį namą 20 a sklype 
Neravuose į 2-3 kambarių butą 
Druskininkuose (pageidautina nau-
jos statybos) su priemoka. Galimi 
kiti variantai. Tel. 8 612 92239

Ieško darbo

Moteris, mokanti dirbti „Auto CAD“ 
ir „Corel Draw“ programomis, ieško 
darbo. Tel. 8 630 69886

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

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

Vyras ieško darbo arba papildomo 
darbo. Tel. 8 602 85074

Kiti

Gal kuri gydymo įstaiga galėtų 
padovanoti arba pigiai parduoti 
masažo stalą neįgaliajam (kad  
reguliuotųsi stalo aukštis).  
Tel. 8 600 38695

Reikalingas meistras, sutvarkyti 
langus, duris, lovą, spintą.  
Tel. 8 624 83174

Reikalingas santechnikas išvedžioti 
centrinį šildymą, pajungti katilą. 
Tel. 8 670 17807

Prie fontano pamestas automobilio 
„VW Passat“ raktelis. Tel. 8 652 85527 

Reikalingas darbininkas, užbeto-
nuoti šildomas grindis ir elektrikas 
išvedžioti elektrą. Tel. 8 670 17807

Jaučiate pėdų, kelių ar nugaros skausmus? Vargina greitas pėdų 
ar kojų nuovargis?

Spalio 24 d. Vilmos vaistinėje, Laisvės a. 27, Druskininkuose– 
KOMPIUTERINIS PĖDŲ TYRIMAS nemokamai!

Būtina išankstinė registracija!
Tel. 8 610 29242
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Centrinė Prabavimo rūmų būstinė lieka Lietuvos juvelyrų sostine 
vadinamuose Druskininkuose

Rugsėjo mėnesį pasklidus ži-
niai apie ketinimą Druskinin-
kuose jau 26 metus veikian-
čios VĮ Lietuvos prabavimo 
rūmai (LPR) centrinę būstinę 
perkelti į Vilnių, čia dirbantys 
13 darbuotojų išgyveno nera-
mias dienas. Tik dabar jie gali 
lengviau atsipūsti, nes jau su-
laukė įmonės steigėjo – LR 
Finansų ministerijos oficia-
laus rašto, kad viskas liks kaip 
buvę, ir centrinė būstinė liks 
Lietuvos juvelyrų sostine va-
dinamuose Druskininkuose. 
LR finansų ministerijos Viešų-
jų ryšių skyriaus vadovė Kris-
tina Malevskienė savaitraštį 
„Mano Druskininkai“ informa-
vo, kad šiuo metu atliekamas 
Finansų ministro Viliaus Šapo-
kos pavestas situacijos vertini-
mas dėl Prabavimo rūmų ir jų 
vadovo veiklos. 

Dabartinis įmonės direktorius 
Gintautas Bagotyrius, buvęs fi-
nansų ministro Rimanto Šadžiaus 
patarėjas, konkursą laimėjo per-
nai vasarą. Nors jo darbo vieta – 
Druskininkai, tačiau, redakcijos 
žiniomis, kurorte jis lankydavosi 
retai. Rugsėjį Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos narys Kęstutis Masiu-
lis kreipėsi į Vyriausybę, prašy-
damas išsiaiškinti G. Bagotyriaus 
paskyrimo į LPR vadovus aplin-
kybes. K. Masiulis žiniasklaidai 
tuo metu yra teigęs, kad buvęs fi-
nansų ministro patarėjas G. Ba-
gotyrius laimėjo konkursą, kurio 
sąlygose buvo rašoma, jog dar-
bo vieta – Druskininkai, o po kon-
kurso, jo žiniomis, į Druskinin-
kus G. Bagotyrius nepersikėlė, 
tačiau įmonės filiale Vilniuje įsi-
rengė savo darbo vietą. Kalbėta, 
kad centrinės VĮ Prabavimo rūmai 
būstinės perkėlimas į sostinę ga-
lėjo būti labiausiai naudingas ten 
gyvenančiam įstaigos direktoriui. 

Dirba druskininkiečiai
Prabavimo rūmuose dirbantis 

kolektyvas – daugiausia druski-
ninkiečiai, grįžę į miestą po stu-
dijų dar tais laikais, kai miestas 
merdėjo. Sako gyvenę čia, sulei-
dę šaknis, auginę vaikus, ir patys 
profesiškai tobulėję, augę kartu 
su šia įmone. Jie negalėjo atsi-
stebėti, kai buvo nuspręsta įmo-
nę iškelti. „Čia veikia saugyklos, 
laboratorijos. Įmonei patikėta dėti 
tarptautiniu lygiu pripažįstamą 
Lietuvos valstybinį kontrolinį pra-
bavimo ženklą – tauriojo metalo 
prabos garantą, patvirtinantį nu-
statytą prabą. Kompetencija įro-
dyta ir diskusijų nekelia. Ar būtų 
buvę tikslinga perkelti 13 darbo 
vietų į Vilnių? Juk Druskininkai 
nuo seno – šalies juvelyrų sosti-
nė. Iš čia visa Lietuva aprūpina-
ma lietuviškais sidabro gaminiais. 
Druskininkuose po Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo meno 
gaminių įmonės „Ūla“ pagrindu 
atgijo Lietuvos juvelyrikos vers-
las, čia savo veiklą vykdo ir plečia 
patys stambiausi Lietuvos juvely-
rikos gamintojai: bendrovės „Si-
dabrinė kamėja“, „Sidabrinė upė“, 
„Visanta“, „Inkliuzija“ ir kitos. Ži-
noma, yra ir importuotojų, tačiau 
daugiausia – gamintojų“, – pasa-
kojo Prabavimo rūmų darbuotojai, 
pridurdami, kad Finansų ministe-
rijos, ketinusios imtis įmonės per-
tvarkos, atstovai, pasak darbuo-
tojų, iki šiol įmonėje nėra lankęsi.

Centrinėje būstinėje Druskinin-

kuose dirba specifinės tauriųjų 
metalų ir brangakmenių valsty-
binės priežiūros specialistai: vei-
kia vienintelė akredituota įmo-
nės tauriųjų metalų Prabavimo 
ir įspaudavimo laboratorija, ren-
gianti prabavimo specialistus 
įmonei ir teikianti metodinę pa-
galbą kitų įmonės padalinių dar-
buotojams, padirbtų valstybinių 
kontrolinių prabavimo ženklų ta-
patybės nustatymo, tauriųjų me-
talų ir brangakmenių rinkos prie-
žiūros ir šios veiklos srities teisės 
bei informacinių technologijų spe-
cialistai, administracija (išskyrus 
vadovą), buhalterija. Dauguma 
darbuotojų turi 10-26 metų patir-
tį šioje specifinėje srityje.

Prabavimo ir įspaudavimo la-
boratorija Druskininkuose – vie-
nintelis Įmonės padalinys, akre-
dituotas pagal kokybės vadybos 
standartą LST EN ISO/IEC 17025 
( jos rezultatai pripažįstami tarp-
tautiniu mastu). Prabavimo ir 
įspaudavimo laboratorija atlieka 
įvairių rūšių bandymus, arbitraži-
nes ekspertizes, valstybinių kon-
trolinių prabavimo ženklų eksper-
tizes, prabavimo ir įspaudavimo 
funkcijas – tokias pat, kaip ir nu-
tolę įmonės filialai.

Įmonės Druskininkų padalinio 
darbuotojai išugdė didelį aukš-
tos kvalifikacijos įmonės darbuo-
tojų potencialą (mokymo įstaigos 
neruošia šios srities specialistų), 
nuolat metodiškai padeda ir orga-
nizuoja kvalifikacijos kėlimo mo-
kymus kitų įmonės padalinių dar-
buotojams, esant poreikiui, rengia 
prabuotojus, įspauduotojus, rin-
kos priežiūros specialistus.

Už palaikymą dėkingi merui
Susidariusi Prabavimo rūmų si-

tuacija rugsėjo viduryje buvo 
svarstyta Seimo Valstybės valdy-
mo ir savivaldybių komiteto posė-
dyje, kuriame buvo pakviesti da-
lyvauti ir šios įmonės darbuotojų 
atstovai, Lietuvos savivaldybių 
asociacijos prezidentas, Drus-
kininkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas ir Druskinin-
kams atstovaujantis LR Seimo 
narys Zenonas Streikus. 

„Mes žinome, kad mes turime ti-
krą savo interesų gynėją, jautė-
mės labai tvirtai, – po apsilanky-
mo Seimo Valstybės valdymo ir 
savivaldybių komiteto posėdyje 
sakė Druskininkuose veikiančios 
VĮ Lietuvos prabavimo rūmai dar-
buotojai, kai, svarstant Finansų 
ministerijos siūlymą iš Druskinin-
kų į Vilnių perkelti Lietuvos praba-
vimo rūmų centrinę būstinę, jų in-
teresams atstovavo ir Druskininkų 
savivaldybės meras R. Malinaus-

kas. – Norisi pasakyti visiems 
tiems rėksniams, kurie garsiai 
kalba apie neva Druskininkų ak-
tualijas, tačiau dėl Druskininkų ir 
druskininkiečių nieko nedaro. Ma-
nome, kad ne kiekvienos savival-
dybės meras taip sureaguotų. Ir 
ne kiekvienam būtų svarbūs tie 
13 dirbančių darbuotojų. Mes jau-
tėmės tvirti ir saugūs, kai drau-
ge su mumis posėdyje dalyvavo 
ir mūsų savivaldybės meras. La-
bai vertiname jo palaikymą ir su-
pratingumą. Jaučiamės dėkin-
gi. Buvo labai svarbu jausti, kad 
Savivaldybės, kuri nėra Praba-
vimo rūmų šeimininkė, vadovui 
rūpi mūsų – net ir tik čia dirban-
čių 13 darbuotojų – likimas. Tikrai 
pamatėme, kad R. Malinauskas 
yra žmogus, kuris ne kalbomis, o 
konkrečiais darbais įrodo, kad yra 
miesto šeimininkas, kad jam rūpi 
žmonės.“ 

Druskininkų savivaldybės meras 
R. Malinauskas sakė, kad, sužino-
jus, jog ketinama perkelti Prabavi-
mo rūmų centrinę būstinę iš Drus-
kininkų į sostinę, buvo kreiptasi į 
įvairias institucijas: „Jeigu nėra 
rimtų argumentų, o tik niekuo ne-
pagrįsti ketinimai, toks projektas 
neatrodė priimtinas. Manau, kad 
Seimo Valstybės valdymo ir savi-
valdybių komiteto posėdyje buvo 
išgirstos visų politikų ir kitų daly-
vavusių žmonių nuomonės, tai-
gi argumentų, kodėl reikėtų iškel-
ti Prabavimo rūmus iš Druskininkų 
į Vilnių, neliko. Kai galime padėti 
žmonėms, tai ir darome. Šalies 
valdžia deklaruoja, kad reikia sti-
printi regionus, taigi ketinimai Pra-
bavimo rūmus iškelti iš Druskinin-
kų buvo visiškai nesuprantami. 
Ėmėmės priemonių, siekdami ap-
saugoti druskininkiečių darbo vie-
tas. Juo labiau, kad Druskininkuo-
se Prabavimo rūmai jau turi visą 
savo istoriją ir yra svarbus Druski-
ninkams objektas.“ 

Kam būtų naudingas iškėli-
mas?

Buvęs VĮ „Lietuvos prabavimo 
rūmai“ direktorius Eimantas Mit-
kus, sukūręs Prabavimo rūmus, 
plėtęs tinklą ir pasiekęs pripaži-
nimo Europoje, mano, kad vilnie-
čiai, ieškoję sau darbo, pamatė 
galimybę ir nutarė ja pasinaudo-
ti: „Juk čia viskas įdiegta, paruoš-
ta. Mano manymu, tai buvo vieti-
nių valdininkėlių noras susikurti 
sau darbo vietas, sunaikinant pe-
riferines. O kad čia žmonės pra-
rastų darbo vietas, jiems nelabai 
svarbu. O juk svarbiau turėtų būti 
įdirbis, specialistai. 

Man sunkiai suprantamas kon-
kursą laimėjusio direktoriaus no-

ras sunaikinti veikiančią siste-
mą. O juk mes galėjome dalyvauti 
Kimberley – kovos prieš nelega-
lią deimantų prekybą – procese. 
Tuo, manau, derėjo rūpintis di-
rektoriui, o ne patalpų iškėlimui iš 
Druskininkų į Vilnių.“

„Dabartinės daugumos Seime 
nuostata – decentralizavimas. Ti-
krai nesuprantama, kaip kilo min-
tis jau sėkmingai veikiantį, tradici-
jas turintį centrą perkelti į Vilnių. 
Tai buvo visiškas nonsensas, ku-
ris labai nustebino net ir Seimo 
opoziciją – kaip šiais laikais gali-
ma taip „atbulai“ galvoti. Jeigu da-
bar dėmesys skiriamas, kaip vieti-
nę migraciją stabdyti, tai čia buvo 
vienas iš būdų, kaip tą migraci-
ją skatinti. Kad visi plauktų į Vil-
nių, kuris ir taip perpildytas. Labai 
džiaugiuosi, kad visi vieningai pa-
matėme tą problemą ir laiku su-

stabdėme“, – sakė Seimo Vals-
tybės valdymo ir savivaldybių 
komiteto pasėdyje dalyvavęs LR 
Seimo narys Z. Streikus. 

Druskininkuose veikiančių Pra-
bavimo rūmų darbuotojai pasako-
jo, kad kitų valstybių, pavyzdžiui, 
Olandijos, praktika rodo, jog pra-
bavimo institucijų būstinės sąmo-
ningai yra kuriamos ne sostinėje, 
ir ne verslo ar administraciniame 
centre (ne Amsterdame, ne Ha-
goje), o nedideliuose miesteliuo-
se. „Beje, Vilnius, Kaunas, Klai-
pėda kaip įmonės padaliniai net 
nėra žinomi kitų Europos Sąjun-
gos valstybių prabavimo institu-
cijų atstovams. Jie žino tik apie 
Druskininkus“, – didžiuojasi įmo-
nėje dirbantys druskininkiečiai. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Druskininkuose jau 26 metus veikia VĮ Lietuvos prabavimo rūmų centrinė būstinė/Ro-
berto Kisieliaus nuotrauka

Centrinėje būstinėje Druskininkuose dirba specifinės tauriųjų metalų ir brangakmenių 
valstybinės priežiūros specialistai Roberto Kisieliaus nuotrauka


