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Išskirtinių papuošalų kūrėjas Druskininkuose 
mėgaujasi kūrybine laisve

Laima Rekevičienė

Druskininkietis Giedrius 
Bocisas, jau 25 metus ku-
riantis išskirtinio dizaino ju-
velyrikos dirbinius, Druski-
ninkuose mėgaujasi kūrybine 
laisve. 2006-aisiais įkūręs nuo-
savą „Juvelyrikos studija“, 
menininkas apsigynė tauto-
dailininko vardą, dalyvauja ju-
velyrikos parodose ir didžiuo-
jasi sukūręs karūnas net 
keturių grožio konkursų nuga-
lėtojoms. Giedrius sako esan-
tis laimingas, nes kuria grožį. 
Sako, kad jam patinka gyven-
ti Druskininkuose, gėrėtis juo 
supančia aplinka, mėgautis bu-
vimu su šeima. Ir nieko neati-
dėlioti – gyventi čia ir dabar. 

– Kokia buvo Jūsų, kaip juve-
lyro, kelio pradžia?

– Pradžia galbūt buvo tuometėje 
tėčio darbovietėje – meno gami-

nių įmonėje „Ūla“. Nebūdavo, kur 
mane, dešimties ar vienuolikos 
vaiką, palikti, tai dažnokai pas tėtį 
į darbą ateidavau. Ten patikdavo 
stebėti, kaip žmonės dirba, vaikš-
tinėdavau po visus cechus. Sma-
gu būdavo gauti ženkliukų, ku-
riuos tuomet įmonė gamino. Gal 
nuo to viskas ir prasidėjo – jau 
tuomet pagalvodavau, kad ir aš 
norėčiau mokėti tokį darbą dirbti.

Po mokyklos baigimo teko tar-
nauti kariuomenėje. Norėjau stu-
dijuoti kinematografiją, fotografi-
ją, bet, deja, mirė mano tėvukas, 
ir teko eiti dirbti. 1993-iaisiais įsi-
darbinau Alekso Krukonio įmo-
nėje ir išdirbau 12 metų. Ten ir 
išmokau juvelyrikos pagrindų. O 
nuo 2000-ųjų ėmiausi kurti sava-
rankiškai. 

Pirmąją dirbtuvę įkūriau tiesiog 
rūsyje, kuriame nebuvo net langų, 
bet jaučiausi laimingas, kad turiu 
kūrybinę laisvę ir galiu daryti, ką 
pats noriu. Tarsi atsivėrė visi keliai. 

Tuomet kūriau papuošalus „nie-
kam“ – tai, kas man patinka, kas 
man gražu. Gaminius kaupiau, 
dovanojau pažįstamiems, jų žmo-
noms, sesėms, kurios mėgsta 
puoštis. Buvau labai laimingas, 
nes atsivėrė galimybė kurti. Vie-
na kūrybinė idėja keitė kitą. 

– Bet, ko gero, turėjote labai 
daug kūrybinio potencialo? 
Juk kuriate originalius papuo-
šalus, regis, niekur nematytus. 

– Turiu tokią vidinę nuostatą – 
nesidairyti į kitų kūrėjų darbus. 
Juk pamatai iš tikrųjų gražių dar-
bų, bet supranti – tai ne tavo. Pa-
mąstai – o kodėl aš taip nesu-
galvojau? Bet kai pats sukuriu 
papuošalą, tikrai jaučiu dvigubą 
pasitenkinimą: tai ir gražu, ir tavo 
išjausta. Stengiuosi, kad kūriniai 
būtų gyvi, tarsi turėtų savo sielą, 
būtų ne tiesiog sukurti, o tarsi iš-
gimdyti. Papuošalai būna apgal-
voti iki smulkmenų. 

Nors šiuolaikinės technologijos 
suteikia galimybių sukurti nepa-
prastų dalykų, bet svarbiausias 
dalykas vis tiek išlieka kruopštu-
mas, tiesiog mėgavimasis darbu.  

Papuošalams naudoju tik na-
tūralius akmenis ir aukščiausios 
prabos sidabrą, auksą, platiną. 

– Jums svarbu, kad žmogus, 
pasipuošęs Jūsų gaminiais, 
jaustų ir autoriaus vidinę ši-
lumą? 

– Kadangi kuriu vienetinius pa-
puošalus, kiekviena diena būna 
tarsi iššūkis – padaryti tai, ko 
dar galbūt nedarei. Kurdamas, 
galvoju apie žmogų, kuriam pa-
puošalas bus skirtas. Pasikalbu, 
stengiuosi sužinoti, ką mėgsta, 
kas jam patinka, pirmiausia – ko 
nemėgsta. Svarbu, kokios spal-
vos akys, plaukai.

Kartais užten-
ka tik pasikal-
bėti telefonu. 7 psl.

G. Bocisas džiaugiasi, kad gali kurti šiandien, daryti tai, ką sugeba geriausiai. Ir džiaugtis ta dovana, kurią gyvenimas jam suteikė/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas: „Druskininkai nebebus 
diskriminuojami – nuo Naujųjų dujas pirksime dvigubai pigiau, už tą pačią 

kainą, kaip ir visa Lietuva“
Druskininkuose palaipsniui ma-

žėjant dujų suvartojimui ir nesant 
galimybės prisijungti prie bendrų 
Lietuvos gamtinių dujų tinklų, kas-
met susidurdavome su vis dides-
ne didėjančių kainų problema. 
Dešimtmetį intensyviai sprendė-
me šį klausimą ir ieškojome būdų, 
kaip dujų kainas Druskininkuo-
se suvienodinti su visos Lietuvos 
kainomis.

Tenka tik apgailestauti, kad nei 
buvusios Vyriausybės, nei buvusi 
LR Seimo narė, atstovavusi Drus-
kininkams, nerado galimybės pa-
dėti išspręsti druskininkiečiams 
ypatingos svarbos dujų klausimą.

Tačiau, nepaisant to, šiandien 
noriu pasidžiaugti, kad turime ap-
čiuopiamus ilgamečio darbo re-
zultatus. Tam, kad druskinin-
kiečiai nebūtų diskriminuojami 
ir mokėtų tokią pačią dujų kai-
ną, kaip ir kiti Lietuvos vartotojai, 
buvo būtina pakeisti galiojančią 
teisinę bazę.

Lapkričio 7 dieną LR Seimas pri-
ėmė Gamtinių dujų įstatymo pa-
taisas, kurios ypač svarbios drus-
kininkiečiams, už gamtines dujas  

iki šiol mokėjusiems daugiau, nei 
kitų Lietuvos miestų vartotojai.

Šiandien, pakeitus Gamtinių 
dujų įstatymo nuostatas, pagaliau 
sudarytos galimybės Druskinin-
kų vartotojams už gamtines dujas 
mokėti mažesnę kainą.

Tam, kad priimtos įstatymo pa-
taisos pradėtų veikti, atitinkamus 
teisės aktų pakeitimus dar turi pri-
imti Valstybinė kainų ir energeti-
kos kontrolės komisija. Tikimės, 
kad nauja gamtinių dujų kaina 
Druskininkuose bus pradėta tai-
kyti jau nuo 2018 m. sausio 1 die-
nos.

Nuoširdžiai dėkoju Druskinin-
kų savivaldybės, LR Energetikos 
ministerijos, Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 
specialistams, ypatingai – Drus-
kininkams atstovaujantiems LR 
Seimo nariams Virginijai Vin-
grienei bei Zenonui Streikui – už 
bendras pastangas, sprendžiant 
Druskininkams ir kitiems šalies 
regionams aktualų klausimą. 

Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas 

Spalio 24 dieną Druskininkuose atidaryta nauja suskystintų gamtinių dujų (SGD) stotelė užtikrina miestui alternatyvų dujų šaltinį, o lap-
kričio 7 dieną LR Seime priėmus Gamtinių dujų įstatymo pataisas, druskininkiečiai nuo Naujųjų už gamtines dujas mokės kaip ir kitų Lie-
tuvos miestų vartotojai/ Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

Aptarti Lietuvos šimtmečiui skirti renginiai
Jau kitąmet Lietuva minės ypa-

tingai reikšmingą istorinį įvykį – 
šimtąsias Lietuvos Valstybės at-
kūrimo metines. Šia iškilia proga 
visoje Lietuvoje, o taip pat ir 
Druskininkuose, planuojama or-
ganizuoti įvairių renginių. Pirma-
dienį Druskininkų savivaldybės 
vadovai, administracijos speci-
alistai ir įstaigų atstovai susiti-
ko aptarti pasiruošimą Lietuvos 
šimtmečiui. Susitikimo metu pa-
žymėta, kad be jau tradicija ta-
pusių renginių, tokių kaip sim-
bolinis bėgimas, skirtas Sausio 
13-osios žuvusiųjų atminimui, 
turi būti organizuojami ir išskir-
tiniai renginiai bei akcijos. „Nori-
me į šventinius renginius įtraukti 
kuo daugiau žmonių: kaimišką-
sias bendruomenes, jaunimą, 
senjorus, kurorto svečius. Taip 
pat galvojame apie šiai progai 
skirtą leidinį, kuriame surinktu-
me 100 įdomiausių, dar negir-
dėtų faktų apie Druskininkus“,  
– apie pasiruošimą kalbėjo 
Druskininkų mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius.

Susitikimo metu iškeltos idėjos 
Lietuvos atkūrimo šimtmetį įpras-
minti, sodinant medelius, Nemu-
no krantinėje įrengiant specialius 
stendus vėliavoms, organizuojant 
festivalius. „Svarbiausia, kad tai, 

ką sukursime, turėtų išliekamąją 
vertę“,  – sakė savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jurge-
levičienė.

Susitikimo metu aptarti jau su-
planuoti renginiai, kuriuos Lietu-
vos šimtmečio proga organizuos 
Viešoji biblioteka, Kultūros, Spor-
to, Jaunimo užimtumo centrai, 
švietimo įstaigos.

Druskininkų miesto muzieju-
je planuojama surengti žemė-
lapių parodą, kurioje atsispin-
dės miesto istorija. Muziejuje 
bus organizuojama ir konferen-
cija, skirta Lietuvos Respublikos 
šimtmečiui. Konferencijoje savo 
įžvalgomis pasidalins istorikai ir 

politologai. Į neeilinę konferenci-
ją planuojama pakviesti ir profe-
sorių Liudą Mažylį.

Druskininkų miesto muziejus 
taip pat yra pateikęs paraišką 
„Druskininkai – Lietuvos šimtme-
čiui“ bendram LR Vyriausybės 
kanceliarijos ir Lietuvos kultūros 
tarybos konkursui dėl Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečio mi-
nėjimui skirtų projektų įgyvendi-
nimo finansavimo. Projekto metu 
bus sukurtas istorinis Druskinin-
kų miesto žemėlapis, sudarytas 
iš Druskininkų savivaldybės mo-
kyklų mokinių sukurtų 100 miesto 
istorinių, gamtos ir kultūros objek-
tų piešinių.

Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos specialistai ir įstaigų atstovai susitiko 
aptarti pasiruošimą Lietuvos šimtmečiui/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Posėdžiavo Žemės ūkio rėmimo 
programos įgyvendinimo komisija

Su sveikatinimo įstaigų vadovais diskutuota apie turistų apklausą
Druskininkų savivaldybė pla-

nuoja atlikti tyrimą, kurio metu 
sieks išsiaiškinti viešųjų paslau-
gų vartotojų pasitenkinimą tei-
kiamomis paslaugomis. Projek-
tas įgyvendinamas ES fondų 
lėšomis, jau yra rengiama ap-
klausos anketa.

Šią savaitę Druskininkų savival-
dybės vadovai ir administracijos 
specialistai susitiko su didžiau-
sių apgyvendinimo, sveikatinimo 
ir kurortines paslaugas teikiančių 
įstaigų bei įmonių  vadovais.

Susitikimo metu išsamiai aptarta 
turistams skirta anketa ir jos pa-
teikimo būdai bei formos. Tikima-

si, kad sėkmingai įvykdžius turistų 
apklausą grįžtamasis ryšys pa-
dės dar kokybiškiau ir efektyviau 
teikti apgyvendinimo, sveikatini-
mo ir kitas kurortines paslaugas.

Susitikimo metu aptarti ir kiti ku-
rortui aktualūs klausimai, pasida-
linta aktualijomis, naujienomis.

Druskininkų savivaldybės meras 
R. Malinauskas pasidžiaugė su 
vietiniais verslininkais vykstančiu 
bendradarbiavimu: „Labai džiau-
giamės ženkliu Druskininkuo-
se plėtojamo verslo indėliu ren-
kant kurorto rinkliavą ir tikimės, 
kad verslininkai padės sėkmingai 
įvykdyti apklausą.“

Praėjusį penktadienį, Druski-
ninkų savivaldybėje posėdžia-
vo Žemės ūkio rėmimo progra-
mos įgyvendinimo komisija. 
Komisija, pirmininkaujama sa-
vivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojos Viole-
tos Grigorienės, išnagrinėjo ir 
apsvarstė 44 savivaldybės ūki-
ninkų pateiktas paraiškas dėl 
žemės ūkio rėmimo programos 
projektų finansavimo.

„Nusprendėme tenkinti visas 
gautas paraiškas ir taip nors 
maža dalimi padėti krašto ūkinin-

kams. Važinėdami po seniūnijas, 
susitikdami su bendruomene, ma-
tome, kaip žmonės stengiasi, kiek 
daug darbo ir jėgų atiduoda, ūki-
ninkaudami. Todėl džiaugiamės, 
galėdami nors šiek tiek padėti“, – 
sakė V. Grigorienė.

Primename, kad Druskinin-
kų savivaldybė nuo 2016 metų į 
biudžetą įtraukia Žemės ūkio rė-
mimo programą, kuria siekiama 
teikti paramą savivaldybės ūki-
ninkams. Pirmieji metai parodė, 
kad programa pasiteisino, todėl ji 
tęsiama toliau.

Komisija, pirmininkaujama savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos V. 
Grigorienės, išnagrinėjo ir apsvarstė 44 savivaldybės ūkininkų pateiktas paraiškas dėl že-
mės ūkio rėmimo programos projektų finansavimo/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Susitikimo metu išsamiai aptarta turistams skirta anketa ir jos pateikimo būdai bei formos/Gintarės Varnelienės nuotrauka
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Konferencijoje „Komunalinis sektorius: kur link pučia viešųjų pirkimų vėjas?“ – 
Druskininkų savivaldybės pavyzdys ir geroji patirtis

Lietuvos komunalininkų ir 
atliekų tvarkytojų asociacija 
kartu su Lietuvos savivaldy-
bių asociacija, Viešųjų pirkimų 
tarnyba, LR Konkurencijos ta-
ryba spalio pabaigoje organi-
zavo konferenciją „Komuna-
linis sektorius: kur link pučia 
viešųjų pirkimų vėjas“. Konfe-
rencijoje dalyvavo minėtų ins-
titucijų atstovai, advokatai, dir-
bantys viešųjų pirkimų srityje, 
šalies savivaldybių specialistai 
ir komunalinio sektoriaus tie-
kėjai. Pagrindinis konferenci-
joje nagrinėtas klausimas, ak-
tualus visoms institucijoms ir 
savivaldybėms, – kaip įgyven-
dinti viešuosius pirkimus, sie-
kiant užtikrinti efektyvų pas-
laugų teikimą komunalinio 
ūkio sektoriuje. Atsižvelgiant į 
tai, kad Druskininkų savivaldy-
bės komunalinio sektoriaus re-
zultatai vertinami kaip vieni iš 
geriausių ir efektyviausių ša-
lyje, Druskininkų savivaldybės 
administracija buvo pakviesta į 
konferenciją pristatyti savo pa-
tirtį, vykdant viešuosius pirki-
mus komunaliniame sektoriu-
je. Druskininkų savivaldybės 
kompetenciją viešųjų pirki-
mų srityje labai gerai vertina ir 
Viešųjų pirkimų tarnyba. Drus-
kininkų savivaldybė priskirta 
prie tų savivaldybių, kurios turi 
mažiausiai rizikingų pirkimų ir 
puikiai susitvarko su pirkimų 
procedūromis.

Pasak Druskininkų savivaldy-
bės administracijos direktorės 
Vilmos Jurgelevičienės, Druski-
ninkai yra ypatingo statuso savi-
valdybė – kurortas, todėl aplin-
kos priežiūra ir visas komunalinis 
sektorius yra ypatingai svarbus. 
Konferencijoje pranešimą tema 
„Druskininkų savivaldybės komu-
nalinis ūkis be kritulių“ perskaitė 
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja 
Edita Davičikaitė. 

Druskininkams taip pat atstova-
vo Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausioji specialistė 

Agnė Baranauskaitė. Konferenci-
joje pristatyta, kas sudaro Drus-
kininkų komunalinį sektorių, pa-
sidžiaugta UAB „Druskininkų 
vandenys“ – bene pigiausias Lie-
tuvoje, puikios kokybės vanduo, 
UAB „Druskininkų butų ūkis“ – 
renovacijos lyderis Lietuvoje, 
Druskininkų savivaldybės pas-
laugų ūkis – Savivaldybės pagal-
bininkas, Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras – atliekų tvar-
kymo srities lyderis šalyje, o rin-
kliavų kainos yra mažiausios Lie-
tuvoje.

Konferencijoje išsamiai prista-
tyta Druskininkų savivaldybės 
komunalinio sektoriaus  viešųjų 
pirkimų geroji praktika.

Kaip sėkmingai nupirktos pa-
slaugos bei akivaizdaus pasiekto 
rezultato pavyzdžiai pristatyti to-
kie konkursai, kaip didysis gatvių 
renovacijos projektas: 2009 me-
tais dėl ekonominės krizės Lietu-
voje daugiau nei perpus atpigus 
kelių darbų įkainiams, Druskinin-
kų savivaldybė pirmoji šalyje pa-
siryžo įgyvendinti grandiozinį sa-
vivaldybės kelių modernizavimo 

projektą, siekiant visapusiškai 
sutvarkyti kelius. Lūkesčiai pa-
siteisino su kaupu – buvo sutau-
pyta nemaža suma valstybės ir 
savivaldybės lėšų, miesto ir se-
niūnijų veidas pasikeitė neatpa-
žįstamai.

Dar keletas efektyvių pirkimų 
pavyzdžių – atliekų tvarkymo 
bei teritorijų tvarkymo ir priežiū-
ros paslaugų konkursai. Sėkmės 
formulė – ilgalaikis 7 metų kon-
kursas, padėjęs pritraukti inves-
ticijas. Taip pat buvo nustatytos 
griežtos techninės specifikacijos, 
vykdoma griežta sutarčių kontro-
lė – glaudus bendradarbiavimas, 
reguliariai organizuojant susiti-
kimus, aptariant problemas ir jų 
sprendimo būdus.

Kitas sėkmės pavyzdys – ilga-
laikis trijų metų konkursas dėl 
Druskininkų savivaldybės gėlynų 
priežiūros. Jame detaliai išdės-
tyta ir numatyta paslaugų visu-
ma: ir daigų įsigijimas, ir paso-
dinimas, ir priežiūra. Negana to, 
aprašyta, kaip ir kokiais atstu-
mais sodinti, kokio storio turi būti 
juodžemio sluoksnis, kaip turi at-

„Džiaugiuosi, kad šalies eksper-
tai įvertino Druskininkų savivaldy-
bės nuveiktus darbus ir įgytą pa-
tirtį. Visas paslaugas perkame 
preciziškai, laikydamiesi Viešųjų 
pirkimų įstatymo reikalavimų, di-
džiulį dėmesį skiriame infrastruk-
tūros priežiūrai, pagrindinis mūsų 
prioritetas yra kokybiški darbai ir 
paslaugos už prieinamą kainą. 
Žinoma, visi pasiekimai, kuriais 
šiandien norime džiaugtis ir dalin-
tis, neatėjo savaime – tai ilgalai-
kis didelių pastangų reikalaujantis 
nuolatinis procesas. Jeigu reikė-
tų įvardinti raktą į sėkmę, tai būtų 
nestandartiniai sprendimai, nuo-
latinis poreikis tobulėti, komandi-
nis darbas ir  kompetencija. La-
bai džiaugiuosi, kad savivaldybės 
administracijoje turime labai šau-
nią ir kompetentingą viešųjų pirki-
mų skyriaus komandą“,  – sakė V. 
Jurgelevičienė.

Pranešimą tema „Druskininkų savivaldybės komunalinis ūkis be kritulių“ perskaitė Vie-
šųjų pirkimų skyriaus vedėja E. Davičikaitė/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybėje registruotas 
nedarbas – mažiausias  Alytaus apskrityje

Alytaus teritorinė darbo bir-
ža pateikė Alytaus apskrities 
darbo rinkos situacijos apžval-
gą: mažiausias nedarbas visoje 
Alytaus apskrityje ir toliau išlie-
ka Druskininkų savivaldybėje. 
Tuo tarpu didžiausias nedarbas 
registruotas Lazdijų ir Alytaus 
rajonų savivaldybėse. 

Lapkričio 1 dienos duome-
nimis, registruotas nedarbas 
Druskininkų savivaldybėje sie-
kė 7,2 procentų, tuo tarpu di-
džiausias nedarbas Lazdi-
jų rajone – net 13,7 procentų. 
Druskininkų savivaldybėje pra-
ėjusiais metais tuo pačiu laiko-
tarpiu nedarbo rodiklis buvo 9,6 
procentų.

Komentuodamas mažėjan-
tį nedarbo lygį, Druskininkų sa-
vivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius džiaugėsi 
efektyviu savivaldos, darbo bir-
žos ir verslo bendradarbiavimu. 
„Nedarbas yra viena iš opiau-
sių šalies problemų. Negalime 
jos išspręsti per vieną dieną, 
tačiau turime ieškoti būdų, kaip 
motyvuoti įvairių amžiaus gru-

pių žmones, kaip juos integruo-
ti į darbo rinką, kurti ilgalaikes 
programas, skatinti verslą kurti 
naujas darbo vietas“, – sakė L. 
Urmanavičius, pažymėdamas, 
jog, jo nuomone, gerėjantiems 
rezultatams įtakos turėjo šiais 
metais pirmą kartą savivaldy-
bės įgyvendinta ir pasisekimo 
sulaukusi Jaunimo verslumo 
ugdymo ir integracijos į darbo 

rinką programa. 
Alytaus apskrityje didžiausias 

registruotas nedarbas ir toliau 
išlieka Lazdijų rajono savivaldy-
bėje – 13,7 procento. Alytaus ra-
jono savivaldybėje registruotas 
nedarbas siekia 10,7 procen-
to, Alytaus miesto savivaldybėje 
– 8,5 procento. Varėnos rajono 
savivaldybėje registruotas ne-
darbas siekia 8,2 procento.

Pasak Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojo L. Urmanavičiaus, efektyvus savi-
valdos, darbo biržos ir verslo bendradarbiavimas lemia gerus rezultatus/ Dianos Sinkevi-
čiūtės nuotrauka

Sušauktas pasitarimas dėl 
gyventojų apklausos

Praėjusį penktadienį Druskinin-
kų savivaldybėje sušauktas pasi-
tarimas, kurio metu Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius, administra-
cijos direktorė Vilma Jurgelevičie-
nė, mero patarėja Irena Lynikie-
nė bei administracijos tarnautojai 
susitiko su prof. habil. dr. Gedimi-
nu Merkiu bei aptarė numatomą 
atlikti viešųjų paslaugų vartotojų 
patenkinimo teikiamomis paslau-
gomis tyrimą.

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija siekia gerinti asme-
nų aptarnavimo savivaldybės 
viešojo valdymo institucijose ko-
kybę ir didinti teikiamų paslau-
gų prieinamumą visuomenei. 
Apklausa bus atliekama, vado-
vaujantis Lietuvos Respublikos 
Vidaus reikalų ministerijos re-
komendacija „Dėl viešųjų pas-
laugų vartotojų pasitenkinimo 
indekso nustatymo metodikos“ 
planuoja įgyvendinti projektą  fi-
nansuojamą pagal 2014-2020 

metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 
10 prioriteto „Visuomenės porei-
kius atitinkantis ir pažangus vie-
šasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ES-
FA-R-920 priemonę „Paslaugų 
ir asmenų aptarnavimo kokybės 
gerinimas savivaldybėse“.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vil-
ma Jurgelevičienė teigė laukian-
ti apklausos rezultatų: „Mums, 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos vadovams ir specia-
listams, ypač svarbi vietinių gy-
ventojų ir turistų nuomonė apie 
Druskininkų savivaldybę, jos 
infrastruktūrą, viešųjų paslau-
gų kokybę. Būtent todėl kasmet 
vykdome gyventojų apklausas. 
Džiaugiuosi, kad šiais metais, 
gavus lėšų iš struktūrinių fondų, 
bus atlikta išsami analizė. Įvykdę 
gyventojų apklausą ir išanalizavę 
jos rezultatus, galėsime labiau 
atkreipti dėmesį į, apklaustųjų 
nuomone, problemines sritis.“

Druskininkų savivaldybės administracijos vadovams ir specialistams svarbi vietinių 
gyventojų ir turistų nuomonė apie Druskininkų savivaldybę, jos infrastruktūrą, viešųjų 
paslaugų kokybę/Gintarės Varnelienės nuotrauka 

rodyti gėlių kompozicijos, nu-
matytas  ir priežiūros darbų daž-
numas. 

Šiuo konkrečiu atveju taikomas 
ekonominio naudingumo krite-
rijus siekiant maksimalios nau-
dos – kaina, koncepcija ir darbo 
užmokestis. Šiandien matome 
akivaizdų rezultatą – Druski-
ninkų gėlynai yra išskirtiniai, re-
prezentuoja kurortą ir yra vadi-
nami Druskininkų vizitine kortele.

Konferencijoje pranešimą pri-

stačiusi E. Davičikaitė pasidžiau-
gė, kad galimybė pristatyti Drus-
kininkų savivaldybės patirtį buvo 
labai naudinga: „Labai smagu, 
kad mūsų kasdienis darbas buvo 
pastebėtas ir įvertintas. 

Džiaugiamės, kad buvome iš-
girsti ir tikimės, kad Druskininkų 
patirtis pravers visoms konferen-
cijoje dalyvavusioms instituci-
joms, savivaldybėms, advoka-
tams, komunalinio sektoriaus 
atstovams.“ 
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Klestintis kurortas skandinamas

Milda Kuizinaitė

Vos tik baigiasi Druskininkų 
savivaldybės tarybos posėdis, 
į Seimą ima plaukti skundai 
dėl priimtų sprendimų ir jų pri-
ėmimo tvarkos. Iš Seimo, lyg 
iš pašto skirstymo skyriaus, 
skundai keliauja į Specialiųjų 
tyrimų tarnybą (STT), Finansi-
nių nusikaltimų tyrimo tarny-
bą (FNTT), Generalinę proku-
ratūrą ir kitas tarnybas. Vien 
atsakinėdami į nuolatinius 
opozicijos skundus Druskinin-
kų savivaldybės vadovai įvai-
rioms tarnyboms kasmet pa-
rengia po kelias dešimtis raštų. 

– Kas vyksta Druskininkuo-
se, kad daugybę poilsiautojų 
ir turistų kasmet pritraukian-
tis miestas atsidūrė įvairių tar-
nybų akiratyje? – „Lietuvos 
rytas“ paklausė Druskininkų 
mero Ričardo Malinausko. 

– Druskininkų meru dirbu jau 17 
metų ir iš tiesų didžiuojuosi kartu 
su bendruomene nuveiktais dar-
bais. Nedarbas Druskininkuose 
sumažėjo nuo 34,4 iki 7 procen-
tų, per pastarąjį dešimtmetį na-
kvynės paslaugų teikėjų skaičius 
išaugo penkis kartus. Dėl kurorte 
siūlomų pramogų ir paslaugų tu-
ristų skaičius kasmet auga dau-
giau kaip po 10 procentų. Pra-
ėjusiais metais Druskininkuose 
apsilankė per trečdalį milijono po-
ilsiautojų. Tai, kad po penkiolikos 
darbo metų per tiesioginius mero 
rinkimus sulaukiau 71 procen-
to rinkėjų pasitikėjimo, rodo, jog 
žmonės, su kuriais bendraujame 
ir siekiame bendrų tikslų, mano 
darbą įvertina tiksliau nei vienas 
kitas asmuo, siekiantis politinės 
karjeros ar kokio nors posto Drus-
kininkuose. Šešerius metus trun-
kanti kai kurių veikėjų purvo pyli-
mo akcija rodo tik tai, jog įprastu, 
civilizuotu, būdu jie nesugeba įti-
kinti vietos rinkėjų, kad laimėtų 
rinkimus ir galėtų formuoti valdan-
čiąją daugumą Druskininkuose. 
Vienintelis jų būdas – kitų juodi-
nimas ir purvinimas. Galbūt pa-
gal savo supratimo lygį ir savo gy-
venimo patirtį jie įsivaizduoja, kad 
visur turi būti vagiama ir daroma 
kas nors nelegalaus. 

– Ko, jūsų nuomone, siekiama 
nuolatiniais skundais? 

– Kai pats nesi nuveikęs dar-
bų, kuriais galėtum didžiuotis, su-
sirandi žmogų, kuris su savo ko-
manda jau šiek tiek yra pasiekęs, 
ir kimbi jam į atlapus. Taip ga-
lima pasiekti šiokį tokį žinomu-
mą. Pažiūrėkime, kokią karje-
rą daro žmonės, vienaip ar kitaip 
dalyvaujantys mūsų juodinimo 
procese. Aktus dėl mano mo-
čiutės sodybos rašiusi Valstybi-
nės teritorijų planavimo ir staty-
bos inspekcijos (VTPSI) Alytaus 
skyriaus teisininkė Odeta Gruo-
dienė jau eina VTPSI Kauno re-
giono teisės departamento vado-
vo pareigas. Vietos konservatorių 
atstovas ir aktyvus skundų rašy-
tojas Vilius Semeška neseniai 
tapo Vyriausiosios rinkimų komi-
sijos nariu. Tenka tik apgailes-
tauti, kad jais tiki kai kurie Sei-
mo nariai – Arvydas Anušauskas, 

Jurgis Razma, Vitalijus Gailius. 
Aš manau, kad A. Anušauskas, 
J. Razma, Agnė Bilotaitė ir Rasa 
Juknevičienė paprasčiausiai yra 
suklaidinti. Su šiais politikais gy-
venime nėra tekę bendrauti nei 
man, nei kitiems savivaldybės 
vadovams, bet jie kažkodėl nu-
sprendė, kad mes esame jų prie-
šai. Priešai ne tik dėl politinių pa-
žiūrų ar priklausymo kitai partijai. 
Mes jiems esame priešai kaip 
žmonės. Manau, kad tie priešai 
sukurti pasakojant legendas, ko-
kie esame blogi, kokie esame ca-
rai, kaip čia mūsų visi bijo ir yra 
persekiojami. Seimo nariai gauna 
skundų ir, lyg neturėtų nieko ben-
dra su vietos veikėjais, juos per-
siunčia Generalinei prokuratūrai 
arba kitoms tarnyboms. Tikslai 
tarsi labai kilnūs – ginti viešąjį in-
teresą ir kovoti su blogiu Druski-
ninkuose. Tik tas blogis būna la-
bai gražiai surežisuotas. Esame 
įsitikinę, kad specialiosioms tar-
nyboms iš viršaus nuleidžiami nu-
rodymai, ką dar būtų galima tirti. 
Jei nepavyksta rasti jokio pažeidi-
mo, tuo tyrimu siekiama bent jau 
sukelti skandalą. 

– Ką turite galvoje sakydamas 
„iš viršaus“?

 – Ypač daug dėmesio Drus-
kininkams skiria Seimo Antiko-
rupcijos komisijos pirmininkas V. 
Gailius. Jei Seimo nariai į speci-
aliąsias tarnybas kreiptųsi vie-
ną kitą kartą, nekiltų net abejo-
nių, jog jie tai daro iš idėjos arba 
dėl to, kad eina tokias pareigas. 
Dabar atrodo, kad kai kurie politi-
kai tik prisidengia kova su korup-
cija. Visos 60 Lietuvos savivaldy-
bių rengia oficialius renginius ir 
kviečia į juos svečių. Visos savi-
valdybės atvykusius svečius pa-
vaišina bent jau pietumis, visi pa-
siūlo ir kokią nors programą. Vieni 
veda į muziejų, kiti plukdo laivu, 
rengia pobūvius, ir čia nėra nie-
ko smerktina. Bet kai Druskininkų 
savivaldybė oficialiems svečiams 
įteikė kvietimų į vandens parką, 
kilęs triukšmas truko dvejus me-
tus. Nors kvietimai oficialiai buvo 
gauti iš rėmėjų, o vieno jų vertė 
– 8,69 euro, Seimo komisijai turė-
jo aiškintis net kelios mūsų spe-
cialistų komandos. Tuomet net 
vienas komisijos narių sakė: „Nu-
stokime tyčiotis iš tų žmonių, nes 
jau tyčiojamės patys iš savęs.“ 
Komisija pripažino, kad jokių pa-
žeidimų nebuvo, bet kelis mėne-
sius pylė purvą. Panaši situacija 
buvo ir su skundu dėl mano tėvo. 
Tie patys vietos veikėjai parašė 
skundą, esą jis užgrobė žemę. 
Jau keletą metų visą mano šei-
mą persekiojantis prokuroras Ma-
rius Šalčius beveik pusantrų metų 
vykdė tyrimą, visi apie tai kalbėjo, 
o galiausiai paaiškėjo, kad niekas 
nieko neužgrobė. 

– Tačiau, jei informacija atro-
do nepagrįsta, prokurorai gali 
ir nereaguoti? 

– Negaliu garantuoti, bet turiu 
žinių, kad šie skandalai finansuo-
jami liberalų, kurie patys nuskam-
bėjo ne pačiame gražiausiame 
kontekste. Per vieną privatų po-
kalbį tuometis Lietuvos liberalų 
sąjūdžio vadovas Eligijus Masiu-
lis yra prasitaręs, kad puolimas 
tęsis, nes jiems į rankas pakliu-
vo palankios kortos. Druskinin-
kų liberalas Valdas Trinkūnas 
specialiai rinkimams buvo įkūręs 
radijo stotį „Kurorto radijas“. Vi-
sur tos pačios pavardės, tie pa-
tys veikėjai. V. Gailiaus ryšiai su 
Generaline prokuratūra – turbūt 
vieša paslaptis. Esu įsitikinęs, 
kad kai kurie veiksmai buvo de-
rinami su prokuroru Irmantu Mi-
kelioniu. Pavyzdžiui, bandymas 
praėjus net trejiems metams po 
medžioklės iškelti man bylą dėl 
nelegalių ginklų ir šaudmenų. Tai 
sunkiai protu suvokiama. Gyve-
nime nesu turėjęs nei nelegalaus 
šautuvo, nei sprogmenų, o byla 
buvo įsukta prieš pat rinkimus. 
Šią bylą nutraukęs Šiaulių pro-
kuroras, kiek man žinoma, buvo 
priverstas palikti savo pareigas. 
Tada, kai šautuvas man jau buvo 
grąžintas po ekspertizės, I. Mike-
lionio nurodymu byla buvo išsiųs-
ta į Panevėžį. Neradus pažeidi-
mų ji buvo nutraukta, bet purvo 
pylimas truko ne vieną mėnesį. 
Tai – nesąžiningi, negarbingi ir 
šlykštūs politiniai žaidimai, kurių 
užsakovai žinomi.

 – Kodėl su jumis turėtų kovo-
ti būtent V. Gailius? 

– Tai įrodančių dokumentų ne-
turiu, bet akivaizdu, kad libera-
las, vadovaujantis Antikorupcijos 
komisijai, nuolat gauna skundų 
iš vietos liberalų ir konservatorių. 
Pasinaudodamas tarnybine pa-
dėtimi jis šiems skundams sutei-
kia stiprias ir galingas kojas. Aš 
įžvelgiu persekiojimą ir dvejopus 
standartus. Vienas pavyzdžių – 
skandalas dėl mano sodyboje 
supiltų akmenų. Tai buvo ne kas 
kita, kaip erozijos paveikto kranto 
atkūrimas. Ar kas nors yra girdė-
jęs, kad Seimo Antikorupcijos ko-
misija domėtųsi dar kur nors Lie-
tuvoje supiltais akmenimis? Tai 
Antikorupcijos komisijos lygmens 
ir kompetencijos klausimas? Tai 
protu nesuvokiami dalykai. 

– Bet dėl sodybos Latežerio 
kaime ir per jį tekančios upės 
krantų sulaukėte priekaištų ir 
iš Aplinkos ministerijos. 

– Dabartinis aplinkos ministras 
Kęstutis Navickas, net neišsiaiš-
kinęs situacijos, viešai pareiškė, 
kad prieš mane bus pradėti teis-
mo procesai. Bet kai teisme pa-
klausiau, kuo galima sutvirtin-
ti erozijos suardytą krantą, pati 
inspektorė atsakė, kad geriau-
sias būdas – akmenimis. Ar ne-
kyla klausimo, kodėl akmenimis 
sutvirtintas krantas kaimyno so-
dyboje – ne problema? Akmenys 
niekam neužkliuvo ir 2009 metais, 
kol dar gyva buvo mano močiu-
tė. Nekliūva ir tame pačiame kai-
me vos pusmetris nuo vandens 
esantys pastatai. Problema atsi-
rado tik man paveldėjus sodybą. 
Ar tai ne dvejopi standartai? Nors 
pati Aplinkos ministerija yra pri-
pažinusi, kad šį krantą ardo erozi-
ja, teigiama, jog buvo panaudotos 
„neadekvačios ir drastiškos prie-
monės“. Kokiame įstatyme nuro-

Tie patys autoriai, tie patys adresatai, tas pats 
taikinys. Druskininkų tarybos opozicijos atsto-
vai Seimo nariams kasmet išsiunčia pluoštus 
skundų, o jų sukeltas triukšmas pasiekia net 
teisėjų ausis. 

„Vienintelis tų, ku-
rie nori formuoti val-
dančiąją daugumą 
Druskininkuose, bū-
das – kitų juodinimas 
ir purvinimas.“

R. Malinauskas

Pirmąjame Baltijos taurės 
etape „Snow Arenoje“ – 

Druskininkų jaunųjų kalnų 
slidininkų startai 

Trečius metus iš eilės Druski-
ninkų „Snow Arenoje“ surengtos 
Tarptautinės slidinėjimo federa-
cijos (FIS) statusą turinčios var-
žybos – Baltijos taurės pirmasis 
etapas. Į penkias dienas trukusį 
renginį susirinko per 250 įvairaus 
amžiaus sportininkų iš 12 vals-
tybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Suomijos, Baltarusijos, Čekijos, 
Didžiosios Britanijos, Rumunijos, 
Rusijos, Jungtinių Amerikos Vals-
tijų, Uzbekistano ir Kirgizijos. 

Pirmąsias tris dienas specialiai 
paruoštame „Snow Arenos“ šlai-
te lenktyniavo elito grupių spor-
tininkai, turintys tarptautinio rei-
tingo FIS (Tarptautinės kalnų 
slidinėjimo federacijos) kodus. 
Jie kasdien po tris kartus įveikė 
slalomo rungties trasą, o penkta-
dienį dar išbandė naujovę – pa-
ralelinio slalomo varžybas.

Nors daugiausia apdovanojimų, 
kaip ir ankstesniais metais, iš-
kovojo Latvijos kalnų slidininkai, 
tuščiomis neliko ir lietuviai, ne 
kartą kopę ant garbės pakylos: 
jaunimo, suaugusiųjų bei „Mas-
ters“ grupių varžybose.

Tarp lietuvių neliko nepastebė-
ti ir jaunieji druskininkiečiai, kurie 
varžėsi įvairiose vaikų grupėse. 
10 jaunųjų „Snow Arena Racing 
Team“ – Druskininkų sporto cen-

tro komandos kalnų slidininkų var-
žėsi skirtingose amžiaus grupėse. 

Labiausiai nudžiugino Liepa 
Karlonaitė, kuri pirmąją varžy-
bų dieną užėmė 4-ąją vietą, o 
paraleliniame slalome iškovojo 
3-iąją vietą. Tai vienintelis lietu-
vių apdovonojimas vaikų grupė-
se. Džiaugiamės ir visos koman-
dos vaikų pasirodymais savo 
amžiaus grupėse! 

Slalomo varžybose merginų iki 
16 m. grupėje Monika Mortūnai-
tė užėmė 10 vietą, berniukų iki 
12 m. grupėje Nojus Liškaus-
kas iškovojo 11, o Nojus Užkurai-
tis – 18 vietas. Berniukų iki 14 m. 
grupėje Džiugas Juozaponis ir 
Tautvydas Pluščiauskas laimėjo 
14 vietas, berniukai iki 16 m. gru-
pėje Motiejus Žūkas – 16 vietą.

Tai buvo vienos iš geriausių 
Lietuvos atstovų vietos kiekvie-
noje amžiaus grupėje.

Varžybomis „Snow Arenoje“ 
buvo atidarytas 2017-2018 m. 
kalnų slidinėjimo sezonas, tai 
buvo puiki patirtis visiems kalnų 
slidininkams. Kitame sezone tiki-
mės ne kartą džiaugtis Lietuvos 
ir ypač jaunųjų druskininkiečių, 
kalnų slidininkų pasiekimais.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Kviečiame dalyvauti akcijoje 
„Kalėdinių eglučių parkas“

Artėjant gražiausioms metų šventėms Druskininkų sa-
vivaldybė jau šeštus metus organizuoja akciją „Kalėdi-
nių eglučių parkas“. Kviečiame visas Druskininkų įstai-
gas, įmones, organizacijas ir bendruomenes prisijungti 
prie gražia tradicija tapusios akcijos ir prisidėti puošiant 
Muzikinio fontano aplinką bei sukuriant išskirtinį Kalėdi-
nių eglučių parką.

Šia iniciatyva siekiama pagyvinti vasarą turistų trau-
kos centru tampantį Gydyklų parką, paverčiant jį ste-
buklinga, šv. Kalėdų dvasia dvelkiančia pasivaikščioji-
mų vieta.

Druskininkų savivaldybės nominacijų vakaro metu 
originaliausios eglutės kūrėjams bus įteikti simboliniai 
apdovanojimai. Kaip ir kasmet originaliausią metų eglu-
tę išrinks druskininkiečiai bei miesto svečiai.

Registracija vyksta iki lapkričio 17 dienos. Registruo-
tis galite el. paštu:  egluciuparkas@druskininkai.lt arba 
telefonu (8 313) 52 693. Registracijos metu nurodykite 
eglutės aukštį, plotį bei kitą su specialiaisiais eglutės 
ypatumais susijusią informaciją.

Eglutės parke turi būti pastatytos iki lapkričio 28 die-
nos, oficialus parko atidarymas – gruodžio 1 dieną.

Visi kartu sukurkime Kalėdinę nuotaiką sau ir Druski-
ninkų miesto svečiams!

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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skundų pelkėje

dyta, kada akmuo padėtas dras-
tiškai, o kada – ne? Juo labiau 
kad akmenys supilti rankomis, ne 
ekskavatoriumi ar kita technika. 
Dėl tų akmenų šiuo metu vyksta 
trys teismai. Prieš kelias dienas 
Kauno apygardos administracinis 
teismas patenkino mano skun-
dą ir pripažino, kad visus kran-
to tvirtinimo darbus atlikau teisė-
tai, pagal visus galiojančius teisės 
aktus. Ankstesnis aplinkos minis-
tras Valentinas Mazuronis, norė-
damas pasirodyti, koks yra kietas, 
vietos laikraščiui pasipasakojo, 
kaip vadovaudamasis 1992 metų 
teisės aktais 2014 metais davė 
nurodymą nugriauti mano sody-
bos tvorą, statytą dar 1960 me-
tais. Jis prisipažino kalbėjęs su 
Alytaus regiono aplinkos apsau-
gos departamento vadovais. Štai 
ši citata: „Kaip dabar prisimenu, 
pasakiau jiems: kol aš grįšiu į Vil-
nių per dvi su puse valandos, ant 
mano darbo stalo turi gulėti jų įpa-
reigojantis dokumentas tai tvorai 
nugriauti. Arba aš norėčiau maty-
ti pareiškimą, kad jie atsistatydina 
iš pareigų.“ Tai jau panašu į rimtus 
dalykus – prekybą poveikiu ir pik-
tnaudžiavimą pareigomis. 

– Dėl sodybos Latežerio kai-
me turite ir rimtesnių proble-
mų. Kauno apygardos teismas 
įpareigojo dalį jos nugriauti. 
Kaip elgsitės? 

– Manau, kad šis teismo spren-
dimas – pasityčiojimas iš manęs. 
Esu įpareigotas nugriauti penkis 
metrus gyvenamojo namo – tai 
yra pusę pastato. Teismo logika: 
pusę pastato pasilik sau ir nau-
dokis, tada nereikės kompen-
suoti žalos. Tačiau nugriauti da-
lies pastato neįmanoma. Vykdant 
teismo nurodymą reikėtų nu-
griauti lygiai pusę virtuvės, kiek 
mažiau nei po pusę svetainės 
ir drabužinės. O jei upės van-
duo dar pakils ir pagrauš krantą, 
reikės bėgti ir nupjauti dar kelis 
centimetrus? Nesuvokiama, bet 
teismas Lietuvoje šaltai ir abe-
jingai priima tokį sprendimą. Jau 
nuo pat teismo proceso pradžios 
buvo juntamas priešiškas teisė-
jos nusiteikimas, mes ją bandė-
me nušalinti, bet ji nenusišalino. 
Teisėjai nebuvo įdomūs įrodymai, 
kad sodyba statyta 1960 metais, 
o ją rekonstruojant pastato kam-
pas pasuktas dar 13 laipsnių to-
lyn nuo upės. Be abejo, šį teismo 
sprendimą dar skųsime. 

– Šį sprendimą dar galite ap-
skųsti, bet teismo sprendimas 
nugriauti Vijūnėlės dvarą – ga-
lutinis ir neskundžiamas. Kaip 
elgsitės? 

– Patikslinsiu – Vijūnėlės dva-
ras yra tik skambus sugalvo-
tas pavadinimas. Iš tiesų kalba-
ma apie eilinį gyvenamąjį namą 
Turistų gatvėje. Su nerimu lau-
kiame, kokio žalos atlyginimo 
iš valstybės ir savivaldybės bus 
pareikalauta jį nugriovus. Kad 
toks reikalavimas bus, net nea-
bejoju, nes jo šeimininkas apie 
tai jau yra užsiminęs. Jis pastatą 
įsigijo teisėtai, ir aš galiu drąsiai 
pasakyti, kad visi teritorijų plana-
vimo ir statybos leidimai išduoti 
nepažeidžiant nė vieno teisės 
akto. Jokių pažeidimų ten nėra. 
Viskas prasidėjo nuo tų pačių 
veikėjų skundo, kuris buvo nu-
siųstas į Kauną. Kauno pareigū-
nams neradus jokių pažeidimų 
dokumentai buvo persiųsti į Ge-
neralinę prokuratūrą. Nors buvo 
praleisti visi apskundimo termi-
nai, jie buvo atnaujinti, ir jokio 
tyrimo neatlikusi prokurorė Dei-
mantė Nikitinienė sugalvojo, kad 
Druskininkuose yra antroji kuror-
tinė zona. Prokurorė, net nepa-
sivarginusi apklausti ranka do-
kumentus pildžiusio žmogaus, 
nusprendė, kad dokumentuo-
se esantis įrašas AZ yra A2. Jei 
A2, vadinasi, tai antroji kurortinė 
zona, kurioje gyvenamųjų namų 
statyba draudžiama. Nors iš visų 
keturių kurortų kurortines zonas 
yra nustačiusi vienintelė Palan-
ga, statyti namus ten galima. Ne-
galima tik Druskininkuose, ir ap-
saugos zona galioja vieninteliam 
objektui. 

– Apie Vijūnėlės dvarą kalba-
ma tiek, lyg tai būtų svarbiau-
sias pastatas Lietuvoje. Kodėl, 
jūsų nuomone, jam skirta tiek 
dėmesio? 

– Kadaise šį pastatą, tuomet 
dar apleistą, norėjo nusipirkti 
konservatorės Irenos Degutie-
nės šeima, jį norėjo įsigyti ir li-
beralas V. Trinkūnas. Tiesiog jį 
turbūt nupirko ne tas, kuris turė-
jo nupirkti. Niekada neneigiau, 
kad dabartinis pastato savinin-
kas yra ir mano, ir mano tėvų 
pažįstamas. Jis gyvena Kaune, 
o aš visai šalia šio pastato, todėl 
jis manęs kartais paprašo užeiti 
ir jį prižiūrėti. Prieš kelias dienas 
buvau užėjęs ir įjungiau šildy-
mą. Ar šiais laikais padėti kai-
mynui jau yra nusikaltimas? Pir-
mąjį teismą savininkas laimėjo 
šimtu procentų ir iš prokuratūros 
net prisiteisė bylinėjimosi išlai-
das. Kai byla pasiekė aukštes-
nės instancijos teismą, įvyko ne-
įtikėtinas dalykas – sprendimas 
buvo priimtas remiantis kelioli-
ka metų negaliojančiais Vyriau-
sybės nutarimais, savaip inter-

Teismas: kranto prie sodybos tvirtinimo darbus R.Malinauskas atliko teisėtai/Lrytas.lt nuotrauka. Jeigu vadinamasis Vijūnėlės dvaras bus nugriautas, jo savininkams turės būti sumokėtos milžiniškos kompen-
sacijos/Lrytas.lt nuotrauka

Skundžia tik miesto tarybos nariai 
- Generalinė prokuratūra iš Seimo Antikorupcijos komisijos dėl 

Druskininkų savivaldybės veiksmų per trejus metus yra gavusi ma-
žiausiai tris skundus. - Antikorupcijos komisijos darbuotojai informavo, kad kiti skundai 
buvo išsiuntinėti Aplinkos ministerijai, Alytaus regiono aplinkos ap-
saugos departamentui, VTPSI ir kitoms tarnyboms. - Druskininkų tarybos nario liberalo J. Šarkaus rašytą skundą dėl 
vandens parko „Aqua“ Antikorupcijos komisija persiuntė FNTT parei-
gūnams. Šio tarybos nario rašyti skundai komisijos archyve sudaro 
du segtuvus. - Nuo 2014 metų į Antikorupocijos komisiją plūstančius skundus 
pasirašo vis tie patys Druskininkų tarybos nariai: liberalai J. Šarkus, 
K. Kaklys, V. Trinkūnas, konservatoriai V. Semeška ir A. Balkė. - Antikorupcijos komisijos darbuotojų teigimu, daug skundų gau-
nama ir iš kitų rajonų savivaldybių, tačiau Druskininkai – vienintelė 
savivaldybė, kur visus skundus pasirašo patys tarybos nariai.

R. Malinauskas: „At-
sižvelgdami į opozici-
jos skundus – savival-
dybės vadovai kasmet 
parengia po keliasde-
šimt raštų“/Tomo Bauro 
nuotrauka

pretuotais dokumentais ir teisės 
aktais. Neįsivaizduoju, kas su-
gebėjo taip suklaidinti teismą. 
Druskininkuose yra dešimtys 
statinių, pastatytų tomis pačio-
mis aplinkybėmis, tačiau jie nie-
kam nekliūva ir netrukdo. 

– Neseniai panaikinti prieš 
dvejus metus pareikšti įtarimai 
Druskininkų sveikatinimo ir po-
ilsio centro „Aqua“ direktoriui. 
Tuomet buvo skelbiama, kad 
galėjo būti švaistomos ir savi-
valdybės lėšos. 

– Iš karto buvo aišku, kad visi 
metami kaltinimai yra absurdas, 
kad visa tai – gerai surežisuo-
ta muilo opera. Tai aš ne kar-
tą esu sakęs viešai. Druskinin-
kų vandens parkas – išskirtinės 
sėkmės pavyzdys. Iš savivaldy-
bės biudžeto jis dotacijų negau-
na. Netgi atvirkščiai – iš uždirb-
tų pinigų centras remia oficialius 
miesto renginius ir šventes, pri-
žiūri muzikinį miesto fontaną, re-
mia įvairias socialines grupes. 
Kodėl taip aktyviai buvo puola-
mas centras „Aqua“, lengva pa-
aiškinti. Pelningai dirbantis objek-
tas liberalams ir konservatoriams 
atrodė labai gardus kąsnis. Opo-
zicijos atstovai ne kartą yra kalbė-
ję, kad gydyklas ir vandens par-
kus reikia privatizuoti, esą užsiimti 
tokia veikla – ne savivaldybės rei-
kalas. Mano ir daugumos tarybos 
narių nuomone, tokie objektai turi 
priklausyti miestui. Tai turėtų būti 
ne pelno šaltiniai, o turistų traukos 
centrai, todėl juos reikia prižiūrėti 
ir nuolat atnaujinti. Mūsų šaltiniai 

pasakojo, kad dar iki savivaldos 
rinkimų per Vokietijos kompanijas 
jau buvo siūlomi mūsų vandens 
parko aprašymai ir ieškoma pir-
kėjų. Vietos veikėjai buvo garan-
tuoti, kad laimės rinkimus ir galės 
privatizuoti vandens parką, iš ku-
rio, neskaičiuojant investicijų, per 
metus galima uždirbti kelis milijo-
nus eurų grynojo pelno. Vandens 
parką sujungus su gydyklomis ne-
naudojamose administracinėse 
patalpose buvo nuspręsta įrengti 
prabangius viešbučio kambarius. 
Tačiau dar nespėjus jų atidaryti 
tie patys liberalai ir konservatoriai 
surengė pigų šou. 

– Kokią įtaką kurortui daro 
jau keletą metų netylantys 
skandalai? Ar tai negąsdina 
investuotojų? 

– Be abejo, tai turi labai dide-
lę neigiamą įtaką. Dar praėjusios 
kadencijos Seimo Kultūros komi-

tete pristatinėjome kultūros cen-
tro projektą. Visi, net ir konser-
vatorius Vytautas Juozapaitis, 
pritarė, kad kurortui reikia kon-
certų salės. Vienintelis liberalas 
Gintaras Steponavičius pareiškė, 
kad korupcijos skandalų krečia-
miems Druskininkams negalima 
duoti pinigų. Kaip verslininkas 
gali investuoti ten, kur bus nuolat 
persekiojamas? Mes niekaip ne-
randame, kas galėtų privatizuoti 
objektą idealioje vietoje, Sveika-
tingumo parke, nes jį ištiks Vijū-
nėlės dvaro likimas. Kuris nors 
prokuroras sugalvos ir atims že-
mės sklypą, todėl jo niekas ir ne-
perka. Jei šiandien bet koks ins-
pektorius gali atimti prieš 10 ar 
15 metų išduotus statybos leidi-
mus, kokia aplinka investicijoms 
kuriama ne tik Druskininkuose, 
bet ir visoje Lietuvoje? 

„Lietuvos rytas“, 2017-11-04 
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PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS 
PROJEKTUS NR. 1

Druskininkų vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus mažus vietos projektus vietos 
projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės 
teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ (toliau – VPS) priemonę:

Bendra kvietimo teikti vietos 
projektus suma 49 000,00 Eur iš 
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšų. 

Vietos projektų finansavimo 
sąlygų aprašas skelbiamas in-
terneto svetainėje www.dvvg.lt, 
taip pat VPS vykdytojos būstinė-
je adresu M. K. Čiurlionio g. 80, 
Druskininkai.

Kvietimas teikti vietos projek-
tus galioja nuo 2017 m. lapkričio 
9 d. 9 val. iki 2017 m. gruodžio 
11 d. 16 val. 

Vietos projektų paraiškos pri-
imamos asmeniškai, kai vietos 
projekto paraišką tiesiogiai teikia 
pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo 
VPS vykdytojai jos buveinės adre-
su M. K. Čiurlionio g. 80, Druski-
ninkai. Vietos projektų paraiškos, 
pateiktos kitu būdu (pvz. paštu, 
per kurjerį, el. paštu), yra neprii-

mamos. Jeigu tinkamas pareiš-
kėjas yra juridinis asmuo, vietos 
projekto paraišką turi pasirašyti ir 
ją pateikti vietos projekto paraiš-
ką teikiančio juridinio asmens va-
dovas arba tinkamai įgaliotas as-
muo (juridinio asmens įgaliojimas 
laikomas tinkamu, jeigu jis pasira-
šytas juridinio asmens vadovo ir 
ant jo uždėtas to juridinio asmens 
antspaudas, jeigu jis antspaudą 
privalo turėti).

Per vieną konkrečios VPS 
priemonės ir (arba) veiklos sri-
ties paramos paraiškų priėmimo 
laikotarpį vietos projekto paraiš-
kos teikėjas gali pateikti vieną 
vietos projekto paraišką (išsky-

rus išimtis, nurodytas Vietos pro-
jektų administravimo taisyklių 72 
punkte).

Informacija apie kvietimą teikti 
vietos projektus ir vietos projektų 
įgyvendinimą teikiama darbo die-
nomis nuo 8 iki 17 val. (pietų per-
trauka nuo 12 iki 13 val.):

• Telefonu: +370 687 49038 
(Alvydas Varanis), +370 615 
84052 (Agnė Jazepčikaitė-Gai-
dienė), +370 607 69632 (Laima 
Krancevičienė).

• Elektroniniu paštu: vvg@drus-
kininkai.lt.

• VPS vykdytojos buveinės 
adresu M. K. Čiurlionio g. 80, 
Druskininkai.

Projektas „Šeima – džiaugsmas būti kartu“
Kaip augalui reikia tinkamos 

dirvos, taip žmogui – šeimos. 
Deja, šiandien daugeliui iš tėvų 
darbas atima didžiąją dalį die-
nos ir laiko savo šeimos puose-
lėjimui mes skiriame labai ma-
žai. Dažnai nelieka laiko vienas 
kitam, nebūname drauge, ne-
simėgaujame šeima, pamiršta-
me, ką reiškia džiaugtis ir maty-
ti, kaip auga mūsų vaikai, kaip 
blizga iš laimės jų akys nuo bu-
vimo kartu su tėvais. 

Nuo rugsėjo mėnesio Druski-
ninkų švč. M. M. Škaplierinės 
Parapijos namuose vykdomas 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos finansuojamas projek-
tas „Šeima – džiaugsmas būti 
kartu“. Šiuo projektu skatiname 
šeimas telktis parapijos namuo-
se, dalintis patirtimi „tėvai-tė-
vams“, įgyvendinti naujas idėjas, 
kurti šeimos tradicijas, kartu au-
ginti vaikus, spręsti iškilusias 
problemas bei  turiningai leisti 
laisvalaikį. Daugelio žmonių pa-
tirtis rodo, kad santuokai skir-
tas laikas ir darbas visada duo-
da nuostabių vaisių, dėl to verta 
stengtis. Bendri renginiai, pagal-
ba, auginant vaikus, ištikus sun-
kumams, vaikų užimtumas po 
pamokų – visa tai skatina šeimas 
stiprėti pačias ir padėti stiprėti ki-
toms šeimoms.

Projekto metu į parapijos ben-
druomenės veiklą įsitraukė nau-
jos šeimos. Vyksta moterims 
skirti užsiėmimai „Brangesnė už 
perlus“. Jų metu jos mokosi ge-
riau pažinti save, atrasti Dievo 
skirtą vietą ir pašaukimą gyve-
nime bei nusibrėžti ribas, įveikti 
kelyje pasitaikančius sunkumus 

ir siekti tikslų. Visi kartu organi-
zuojame bendrus parapijos ren-
ginius, dalyvaujame socialinėje 
akcijoje „Maisto bankas“, „Me-
duolių“ akcijos metu kepsime 
meduolius Carito lankomiems 
seneliams. 

Smagu, kad mamos skatina 
vaikus savanoriauti ir pačios sa-
vanoriauja. Jų iniciatyva veikia 
kūrybinės dirbtuvės, kuriose vai-
kai kuria gražius dalykus: velia 
vilną, daro atvirutes, gamina de-
koracijas Parapijos namų aplin-
kai papuošti. Mamų iniciatyva 

duris atvėrė „Parapijos vaikų klu-
bas“. Parapijos namų bendruo-
menę lankančių šeimų vaikai ūg-
telėjo, šeimoms tenka susidurti 
su naujais išbandymais. Tapo 
aktualūs paauglystės iššūkiais, 
norisi daugiau pasigilinti į paau-
glių rūkymo, gėrimo prevencijos 
galimybes, mokytis nesmurtinio 
bendravimo ir viską stengtis išsi-
spręsti gražiuoju. 

Kam aktualios ir įdomios šios 
temos kviečiame dalyvauti semi-
naruose kurie vyks Parapijos na-
muose, V. Kudirkos g. 41: lapkri-

čio 15 d. 10.30 val. „Paauglystė 
– iššūkis vaikams ir tėvams“ (lek-
torė Jolanta Lipkevičienė); lapkri-
čio 17 d. 9.30 val. „Nesmurtinio 
bendravimo pagrindai“ (lektorė 
Ramunė Gečaitė); lapkričio 25 d. 
11 val. vyks ir susitikimas-disku-
sija apie paauglių priklausomy-
bių prevencijos galimybes su „Aš 
esu“ bendruomenės vadovu kuni-
gu Kęstučiu Dvarecku ir gydytoja 
psichiatre Vilma Andriejauskiene. 

Daugiau informacijos galima 
rasti „Facebook“ paskyroje „Drus-
kininkų parapijos bendruomenė“. 

Šeima yra dovana, padedan-
ti subrandinti žmonių santykius. 
Tai turi būti vieta, kurioje su-
tuoktiniai, tėvai ir vaikai, broliai 
ir seserys, mokosi bendrauti bei 
nesavanaudiškai vienas kitu rū-
pintis, kur konfliktai sprendžiami 
ne jėga, o dialogu, pagarba, gai-
lestingumu ir atlaidumu. Iš šei-
mos meilės džiaugsmas sklinda 
į pasaulį ir suspindi visoje visuo-
menėje.

Parengė Angelė Paulėkaitė, 
projekto vadovė 

Iš šeimos meilės džiaugsmas sklinda į pasaulį ir suspindi visoje visuomenėje/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Išskirtinių papuošalų kūrėjas Druskininkuose mėgaujasi 
kūrybine laisveatkelta iš 1 psl.

Kai atiduodu gaminį, man svar-
biausia matyti spindinčias laimin-
go užsakovo akis ir žinoti, kad jis 
bus laimingas, nešiodamas tą pa-
puošalą. Kūryba atima daug laiko 
ir pastangų, norėdamas daugiau 
užsidirbti, turėčiau „pereiti į kitą 
kelio pusę“ ir imtis masinės gamy-
bos. Sukurti šabloną, kuris ma-
dingas, lieti formas ir leisti į masi-
nę gamybą. Bet tai man nesukelia 
pasitenkinimo. 

– Kas labiausiai įkvepia kū-
rybai?

– Labiausiai įkvepia gyvenimo 
prasmės džiaugsmas. Kad galiu 
kurti šiandien, daryti tai, ką suge-
bu geriausiai. Ir džiaugtis ta dova-
na, kurią gyvenimas tau suteikė. 
Manau, kad gebėjimas kurti yra 
man skirta dovana, todėl sten-
giuosi ją išnaudoti. 

– Kaip gimsta papuošalų mo-
tyvai?

– Tarkime, praėjusią savaitę pa-
mačiau labai gražiai aprasojusį 
langą – jis buvo nusėtas mažais 
taškeliais, o per vidurį dar radosi 
mažų burbuliukų juosta. Nusifoto-
grafavau ir galbūt panaudosiu tai 
papuošaluose. Kartais idėją su-
sapnuoju. Mintys sukasi galvo-
je nuolat, ką beveikčiau. Pama-
tau kokias įdomesnes formas, jos 
tarsi persipina mintyse, telieka jas 
vėliau „surišti“. 

Eskizų turiu prikaupęs visą 
dėžę, kurių net nepanaudojau. 
Bet gal pravers ateityje? Save 
nuolat verčiu keistis, tobulėti. Pa-
žiūrėjus į pirmuosius darbus ir 
pastaruosius, jie tikrai skiriasi. 

– Kurį iš papuošalų labiausiai 
patinka daryti?

– Labiausiai patinka kurti žie-

dus, verslo dovanas ir sudėtin-
gus darbus. Esu sukūręs karūnas 
gražiausioms Lietuvos moterims 
keturiuose „Miss“ rinkimuose. Tai 
man būna ir iššūkis, ir sukelia šiek 
tiek baimės – jaučiu didelę atsa-
komybę. Bet kartu ir patinka. 

– Smagu matyti, kad paties 
rankų darbo karūna puošia 
gražiausias moteris?

– Pirmiausia tą karūną pasima-
tuoju pats – man svarbu, kad ji 
būtų ne tik graži, bet ir patogi. 

– Per kiek laiko gimsta papuo-
šalas?

– Yra, tarkime, žiedų, kuriuos 
kuriu ir dvi savaites. Tai būna 
ypatingi darbai. Tokie, kuriuo-
se maišomi skirtingi metalai: 
platina, sidabras, auksas. Beje, 
jis taip pat būna skirtingų spal-
vų. Labai daug laiko skiriu įvai-
rių technologijų išbandymui. Man 
įdomu išrasti ką nors naujo, dar 
nebandyto. Įdomu būna „suvesti“ 
skirtingus metalus, kurie ir lydosi 
skirtingose temperatūrose. Kad 
jie susidraugautų. Taip gimsta 
įdomūs dalykai. O kartais daug 
laiko sugaišti ir niekas nesigau-
na. Bet tai taip pat teikia džiaugs-
mo, nes įgyji vis naujos patirties. 
Įdomiausia, kai sukuri solidų, ne-
paprastai paprastą gaminį... 

– Dirbate, ko gero, svajonių 
darbą – darote tai, kas pačiam 
patinka. Kaip sakė Konfucijus, 
pasirink mėgstamą darbą, ir 
tau gyvenime nė vienos dienos 
nereikės dirbti…

– Panašiai ir yra. Ypač, laiko-
tarpiais, kai ruošiuosi parodoms. 
Tada tikrai nebeturiu kitų užsaky-
mų, kuriu tai, kas patinka. Ryte la-
bai noriu važiuoti į dirbtuves, ten 

įgyvendinu savo kūrybines svajo-
nes – tai, ką esu užfiksavęs, pa-
matęs, susapnavęs. 

– Ar dažnai tenka dalyvauti 
juvelyrų parodose?

– Anksčiau nedalyvaudavau. 
Buvo laikas, kai nenorėjau viešu-
mos. Vėliau pabandžiau nuvykti į 
keletą parodų. Net buvau išrink-
tas kaip unikaliausias kūrėjas. 

Man labai smagu buvo, kai švie-
sios atminties dailininkas Alfon-
sas Šuliauskas pagirdavo mano 
gaminius. Lietuvos prabavimo 
rūmai organizuodavo speciali-
zuotas juvelyrinių dirbinių paro-
das „Žiedai, žiedai“, kuriose da-
lyvaudavo pripažinti menininkai 
ir man būdavo garbė stovėti tarp 
jų. Kai mane pastebėdavo, mano 
darbus pristatydavo, kaip išskir-
tinius ir unikalius, aš suprasda-
vau, kad einu teisingu keliu. Man 
svarbi kompetentinga nuomo-
nė. Šiuo metu dalyvauju įvairiose 
Lietuvos ir tarptautinėse parodo-
se bei mugėse.

– Koks būna Jūsų laisvalai-
kis?

– Kai randu laiko, kartais piešiu. 
Kuriu eskizus. Mėgstu piešti gė-
les. Daugiau juodai baltus pieši-
nius piešiu. Gaila, bet daug laiko 
pasiglemžia buitis, mažiau laiko 
lieka piešimui. 

– Ar vaikai taip pat domisi 
Jūsų veikla? Padeda?

– Vaikai – dažni svečiai dirbtu-
vėse. Mano vyriausioji dukra Mo-
nika pirmą gaminį – kryželį – pa-
sigamino, būdama devynerių. 
Dabar jai 23-eji, bet jį tebeturi ir 
nešioja. Darydavo ir draugėms 
žiedus. Jaunesnioji dukrytė Emi-
lija, manau, linkusi prie meno, ji 

nuolat piešia. Ir jai sekasi.  
Sūnų Dominyką daugiau domi-

na mechaniniai dalykai. 

– Ar turite šeimos tradicijų?
– Ketvirtadienius esame pa-

skelbę Vaikų diena. Su žmona 
Rimute tądien stengiamės lai-
ką skirti vaikams. Savaitgaliais, 
nurimus įprastam savaitės tem-
pui, mėgstame pabūti visi kartu. 
Žaidžiame šaškėmis, stalo žai-
dimus, einame į baseiną ar šiaip 
pramogaujame. Vasarą važiuo-
jame prie ežero. Važinėjame 
dviračiais. Vertiname tą buvimą 
kartu, kai, regis, daugiau nieko 
nereikia. 

– Ką Jums reiškia gyventi 
Druskininkuose?

– Esu Druskininkų patriotas. 
Prieš beveik du dešimtmečius, 
kai Druskininkai buvo paskendę 
tamsoje, buvo liūdna. Nes prisi-
mindavau dar senesnius laikus, 
kai, vaikštant mieste, būdavo sun-
ku prasilenkti. Čia būdavo daug 
žmonių, gyvenimas virte virė, 
buvo daug gyvybės. 

Kai dabar visa tai grįžta, grįžta 
gyvenimas ir gyvybė. Man svar-
biausia tai, kas traukia žmones į 
Druskininkus. Džiugina žmonės, 
kuriuos aš matau. Tarkime, va-
žiuoju dviračiu naujuoju tiltu, o iš 

ten atsiveria nuostabi panorama. 
Matau daug žmonių Vilniaus alė-
joje, Nemuno krantinėje. Matau, 
kad ten verda gyvenimas. Tame 
matau prasmę. 

Labai džiaugiuosi dviračių ta-
kais – jais su šeima važinėjame. 
Ypač naujuoju. Pas mus atva-
žiuoja daug draugų. Juokaujame, 
kad esame lyg koks nelegalus 
viešbutis, kuriame nuolat šurmu-
liuoja svečiai. Ir smagu, kad jiems 
Druskininkuose patinka, gražu ir 
juos čia traukia.

– Kas Jums suteikia daugiau-
sia kūrybinio potencialo?

– Patinka kurti grožį taip, kaip 
aš jį suprantu. Man pasisekė, kad 
ir kitiems patinka tai ką aš kuriu. 
Džiaugiuosi atgaliniu ryšiu. Esu 
tikras, kad gyvenime galioja tai-
syklė – kuo daugiau atiduosi, tuo 
daugiau gausi. Mielai dalinuosi 
patirtimi, man negaila atskleisti 
kūrybos paslaptis. 

– Didžiausia svajonė?
– Kažkada labai svajojau tu-

rėti savo dirbtuves. Ji išsipil-
dė. Mažų svajonių, žinoma, tu-
riu. Bet iš tikrųjų, esu šiandien 
patenkintas. Moku džiaugtis šia 
akimirka. Kai pagalvoju, supran-
tu, jog jau šiandien gyvenu savo 
svajonėje. 

G. Bocisas kuria vienetinius papuošalus, kiekviena diena jam būna tarsi iššūkis – padaryti tai, ko dar nėra daręs/Asmeninio archyvo nuotraukos

G. Bocisas: „Su žmona Rimute ketvirtadieniais stengiamės laiką skirti vaikams, savaitgaliais, nurimus įprastam savaitės tempui, taip 
pat mėgstame pabūti visi kartu“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Juvelyras yra sukūręs karūnas gražiausioms Lietuvos moterims keturiuose „Miss“ rinki-
muose/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vaikai – dažni svečiai tėčio dirbtuvėje/Asmeninio archyvo nuotrauka



2017 m.  lapkričio 9 d.                                                          Savaitraščio Nr. 129 8

Renginiai
Lapkričio 9 d. 17 val. Susitikimas su psichologu T. Petraičiu ir kūrybininku A. Karečka (Druskininkų 

savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Lapkričio 10 d. 15 val. Informacinė valandėlė „Žalingi įpročiai mus baudžia, o geri – apdovanoja“, 
(Viešosios  bibliotekos Viečiūnų padalinys, Verpėjų g. 11)

Lapkričio 10 d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams „Rid rid rito riešutai“ (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Lapkričio 15 d. 20 val. humoro grupės „Ambrozija” koncertas. Bilietai parduodami Leipalingio laisva-
laikio salėje darbo dienomis nuo 13.00 val. Bilieto kaina suaugusiems – 6 eurai (renginio dieną – 7 eu-
rai), vaikams – 3 eurai. Daugiau informacijos tel. 8 620 25161(Leipalingio laisvalaikio salė, Leipalingis, 
Alėjos g. 3)

Lapkričio 18 d. 18 val. Grupės „Nemuno krantai“ koncertas. Bilietai parduodami Viečiūnų  bendruo-
menės centre darbo dienomis 14-18 val. Bilieto kaina – 5 eurai, koncerto dieną – 6 eurai. Daugiau infor-
macijos  tel. 8 620 25162 (Viečiūnų bendruomenės centras, Viečiūnai, Verpėjų g. 17)

Lapkričio 19 d. 13.30 val. Rudens šventė „Auksinio rudens akordai“. Linksmins Leipalingio humo-
ro grupė „Pirtis“ (vad. A. Petravičienė) ir muzikantai, renginio svečiai: humoro grupė „Spanguolė“ 
(vad. R. Avižinienė) iš Marcinkonių (Varėnos rajonas) ir liaudiškos muzikos kapela „Ūdra“ (vad. R. 
Zabitienė) iš Ūdrijos (Alytaus rajonas). Veiks rudens puokščių paroda (Leipalingio laisvalaikio salė, 
Alėjos g. 3, Leipalingis)

Lapkričio 13 d. 16 val. Druskininkų miesto cukrinio diabeto klubas „Atgaja“ kviečia į konferenciją, skir-
tą pasaulinei diabeto dienai paminėti. Paskaitą ves gydytoja-endokrinnologė Rasa Kareivienė. Konfe-
rencijos metu parodos „Žvilgsnis į diabetą“ atidarymas. Renginio metu visiems norintiems bus atliekami 
gliukozės kiekio kraujyje tyrimai (Druskininkų socialinių paslaugų centras) 

Lapkričio 23 d. 18 val. Dokumentinis filmas „Siena: tarp rytų ir vakarų“ (rež. Neringa Medutytė) (Druski-
ninkų vandens parko salė, Vilniaus alėja 13). 

Lapkričio 9 d. 16 val. Etnokultūros popietė „Šėmi rūkai plauko, medžių lapai krenta“. Lapkritis“. Vedė-
ja kultūros renginių organizatorė Lilia Žukauskienė. Dalyvaus pasakorių konkurso laureatė Stasė Kvara-
ciejienė („Draugystės sanatorijos“ Centriniai rūmai 207 kab. (II a.))

Lapkričio 13 d. 19 val. Romantinės muzikos vakaras. Dalyvaus duetas Loreta ir Anvar Haidari „DOL-
CE AMOR“. („Draugystės sanatorijos“ Raudonoji salė (II a.))

Lapkričio 13 d. 19 val. Dvasinė-kūrybinė paskaita iš ciklo irkimės į gilumą „Dievas sukūrė  vyrą ir mo-
terį“. Vedėja – dailininkė Onutė Drūlienė. („Draugystės sanatorijos“ Centriniai rūmai 207 kab. (II a.))

Lapkričio 17 d. 19 val. Koncertas „Nuskinsiu astros žiedą“. Dalyvaus Druskininkų miesto ansamblis 
„Rasa“ (Vadovas Algimantas Padegimas. („Draugystės sanatorijos“ Raudonoji salė (II a.))

Lapkričio 17 d. 19 val. Dvasinė-kūrybinė paskaita iš ciklo irkimės į gilumą „Pradžioje buvo žodis...“ 
Vedėja – dailininkė Onutė Drūlienė. („Draugystės sanatorijos“ Centriniai rūmai 207 kab. (II a.))

Parodos
Adelberto Nedzelskio paroda „Čia pat...“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus I-III kl. mokinių tapybos dar-
bų paroda (mokytoja A. Kalėdienė) (Druskininkų savivaldybės 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 savivaldybės moksleivius 
aplankyti „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai. Adomo Varno (1879-1979) kūryba Druskininkų mies-
to muziejaus rinkinyje“ parodą nemokamai. Paroda veiks iki gruodžio 31 d. (Druskininkų miesto muzie-
jus, M. K. Čiurlionio g. 59).

Iki gruodžio 5 d. Šveicarijos lietuvių fotografijos paroda „Lietuvių Šveicarija“, skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9) 

M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje vis dar veikia Džiugo Palukaičio akvarelių ir piešinių paroda 
„Nuo pradžios iki Druskininkų“. Parodą galima aplankyti iki lapkričio 27 dienos.

Vyriškos, moteriškos vokiečių, suomių firmų 
rudeninės, žieminės odinės avalynės 

IŠPARDAVIMAS! Kreiptis kasdien: 8 602 10802 
Šeštadieniais ir sekmadieniais 9-13 val. (miesto turguje).

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis parduoda įvairias skaldytas malkas. Teirau-
tis telefonu: 8 313 58024 arba kreiptis adresu Veisiejų g. 17, Druskininkai, Druskininkų 
savivaldybės paslaugų ūkis.

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis ieško personalo specialisto (-ės), 
gebančio (-ios) tvarkyti įmonės dokumentaciją. 

CV prašome siųsti el. paštu: dpu@druskininkai.lt. Pokalbiui kviesime tik atrinktus 
kandidatus. Detalesnė informacija telefonu: (8 313) 58024

Perku lengvuosius 
automobilius, gali būti 

daužti arba su defektais.  
Tel. 8 662 32490

Priekabų ir tralų 
nuoma Druskininkuose. 

Tel. 8 618 53770

Viešbutis „MEDEA SPA“ 
ieško kambarinės, dirbti 

0,5 etato. 
Tel. +370 62562205

Reikalinga kambarinė, 
apmokėjimas už valandas. 

Tel. 8 612 96558 arba el. 
paštu: info@dalijahotel.lt

Įsigijote naują būstą, o gal senojo interjeras 
pabodo? Atėjo laikas remontui? Mes atliksime 

visus apdailos darbus pagal jūsų naujus norus. 
Tel. 8 624 34603
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Pradinių klasių mokytojų vizitas į Suomijos 
mokyklas ir Turku universitetą

Lina Vanagaitienė
„Saulės“ mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja

Lietuvos Respublikos švieti-
mo ir mokslo ministerija kar-
tu su Ugdymo plėtotės centru 
inicijavo projektą „Informati-
ka pradiniame ugdyme“. Šio 
projekto tikslas – sukurti pra-
dinio ugdymo informatikos tu-
rinį ir iki 2018 metų vasaros jį 
išbandyti dešimtyje mokyklų, 
moderninti mokymą pradinė-
se klasėse, pradedant ugdy-
ti pačius paprasčiausius infor-
matikos, informatinio mąstymo 
gebėjimus, naudoti informaci-
nes technologijas (IT), kurios 
padėtų vaikams geriau mo-
kytis visų dalykų. Pasak Vil-
niaus universiteto mokslinin-
kės prof. Valentinos Dagienės, 
informatinis mąstymas svar-
bus XXI amžiaus piliečiui: pa-
deda spręsti įvairius užda-
vinius, mokytis atskirti, ką 
galima padaryti greičiau, auto-
matizuojant, kaip galima įveik-
ti problemas, dirbant drauge, 
pasinaudoti aplink esančiomis 
įvairiomis priemonėmis. De-
šimt mokyklų, tarp jų ir Druski-
ninkų „Saulės“ pagrindinė mo-
kykla, bendradarbiaudamos 
su Vilniaus universiteto ir Ug-
dymo plėtotės centro koman-
domis, kuria ir išbando moko-
mąją medžiagą (Scottie Go!, 
CodeMonkey, edukacines bitu-
tes Blue-bot, „Bebro“ korteles, 
metodinę priemonę „Informa-
tika be kompiuterio“ ir kitas), 
teikia siūlymus dėl informati-
kos ugdymo turinio ir bendro-
sios programos projekto, dali-
jasi gerąja patirtimi.

Spalio pabaigoje Druskininkų 
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
pradinio ugdymo mokytoja Laima 
Bukauskienė bei direktorės pa-
vaduotoja Lina Vanagaitienė kar-
tu su pradinių klasių mokytojomis 
iš įvairių projekte dalyvaujančių 
mokyklų lankėsi Suomijos Turku 
mieste ir stebėjo pamokas keliose 
mokyklose. Delegacijoje buvo ke-
letas darbuotojų iš Ugdymo plėto-
tės centro, Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos bei mokslininkė, prof. 
V. Dagienė iš Vilniaus universi-
teto – iš viso 29 žmonės. Kelionę 
padovanojo pasaulinė IT kompa-
nija, programinės įrangos tiekėja 
„Bentley Systems“. 

Vizitą kuravo Turku universite-
tas, visame pasaulyje garsūs in-
formatikos profesoriai Erkki Suti-
nen ir Mikko-Jussi Laakso daug 
prisidėjo, ne tik organizuodami 
mokyklose stebėjimo pamokas, 
pokalbius apie Suomijos moky-
tojų rengimą, mokydami naudotis 
mokymosi aplinka, bet ir pasirū-
pindamii mūsų mokytojų pietumis 
bei vakarienėmis. Mūsų vizitui 
visą laiką talkino doktorantai, Ei-
nari Kurvinen buvo su mumis nuo 
ankstaus ryto iki vakaro. 

Prof. E. Sutinen įkurtas Ateities 

technologijų centras, subūręs di-
delį studentų, doktorantų, mo-
kytojų, mokslininkų būrį (https://
t t.utu.f i /en/computer-science-
education), pagrindinį dėmesį ski-
ria ne tik informatikos mokymo 
tyrimams, bet ir ateities technolo-
gijų, kurios padėtų žmonėms ge-
riau gyventi ir ypač mokytis, kū-
rimui. Čia prieš 12 metų sukurta 
interaktyvi mokymosi aplinka ViL-
LE išaugo į modernią pasauli-
nę sistemą, kuria norėtų naudo-
tis daugelis šalių. „Daugiau kaip 
pusė Suomijos mokyklų ir dabar 
naudoja ViLLE matematikos, in-
formatinio mąstymo ugdymui. 
Aplinka grindžiama nuolatiniais 
tyrimais (analitika, statistika) ir 
praktiniu bendradarbiavimu su 
mokyklomis bei mokytojais. Tur-
ku universitetas sutinka bendra-
darbiauti ir sudarysime galimybes 
šiais metais ViLLE išbandyti trijo-
se mokyklose. Sako, viena mate-
matikos pamoka per savaitę duo-
da didelį efektą. Pažiūrėsime, ar 
tikrai taip yra ir Lietuvos mokyklo-
se“, – teigia prof. V. Dagienė.

Nuo tada, kai prieš 40 metų įgy-
vendino milžinišką edukacinę re-
formą, Suomijos mokyklų sistema 
laikoma švietimo sistemų lyde-
re ne tik Europoje, bet ir pasau-
lyje. Suomijos švietimo sistema 
yra orientuota į lygybę. Ji parem-
ta idėja, kad kiekvienas vaikas 
turi gauti galimybę tobulėti ir iš-
pildyti savo potencialą, nepriklau-
somai nuo tėvų finansinių galimy-
bių. Visi vaikai, nepriklausomai 
nuo jų gebėjimų, mokomi toje pa-
čioje klasėje. Visos mokyklos yra 
panašios, skirtumai menki. Mums 
buvo visur pabrėžiama, jog vie-
nas iš esminių jos principų, kad 
tame pačiame kvartale gyvenan-
tys vaikai mokosi toje pačioje kla-
sėje, toje pačioje mokykloje. 

Pamatėme ir gerokai išsiskirian-
čią Norssi mokyklą, kurioje prak-
tikuojasi studentai, būsimi moky-
tojai. Mokykla bendradarbiauja 
su Turku universitetu, joje nuo-
lat zuja kelios dešimtys studentų, 

čia atliekami moksliniai tyrimai, 
nuolat stebimos pamokos. Tikrie-
ji mokyklos mokytojai retai gau-
na galimybę vesti pamokas – jas 
veda studentai, o mokytojai pa-
ruošia juos prieš pamokas, ste-
bi, reflektuoja. Nuolat būna ir už-
sienio svečių ar besistažuojančių 
mokytojų. Be mūsų tą dieną pa-
mokas lankė šešios mokytojos iš 
Saudo Arabijos, viena studentė iš 
Miuncheno.

Lyginant su kitomis sistemo-
mis, suomių vaikai retai kada lai-
ko egzaminus ar atlieka namų dar-
bus (kol nesulaukia paauglystės). 
Tai grindžiama pasitikėjimu, sie-
kiu sudaryti vaikui sąlygas mokytis 
pačiam, jo nespaudžiant, netikri-
nant. Teikiama ir daug pagalbos. 
Per pirmuosius devynerius moks-
lo metus (pagrindinė mokykla) 30 
proc. mokinių teikiama papildoma 
vadinamoji specialaus mokymo-
si pagalba. Tikriausiai todėl skirtu-
mas tarp silpniausių ir stipriausių 
mokinių yra mažiausias pasaulyje.

Lankantis Suomijos mokyklo-
se, mus sužavėjo didelė pagarba 
mokytojui, mokinių savarankišku-
mas, „pamoka be rėmų“, šilti mo-
kytojų ir mokinių santykiai, este-
tiškos mokyklos erdvės, ramybė. 
„Tylos nameliai“, kuriuose per-
traukų metu vaikai gali žaisti, pa-
ilsėti, puiki garso izoliacija mo-
kyklose. Nustebino mokytojams 
paruošta metodinė medžiaga, 
puiki mokytojo knyga su visais at-
sakymais, patarimais, papildoma 
medžiaga. Patiko, kad atsakomy-
bė už mokinio pažangą, moky-
mąsi tenka pačiam vaikui. Kokie 
jie savarankiški, motyvuoti! Neiš-
pūsta mokymosi programa ir prin-
cipas – ne daugiau, o giliau. Suo-
mijos mokyklose sukurtos erdvės 
leidžia mokytojui lengvai keisti, o 
mokiniui laisvai pasirinkti veiklas. 
Pasitvirtino sena tiesa, kad ge-
nialumas slypi paprastume. Ap-
lankytos mokyklos turi daug pa-
našumų, bet išlaiko savitumą 
(susitarimai, susiformavusios tra-
dicijos, erdvės, stilius ir kita).

 „Saulės“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja L. Bukauskienė bei direkto-
rės pavaduotoja L. Vanagaitienė kartu su pradinių klasių mokytojomis iš įvairių projekte 
dalyvaujančių mokyklų lankėsi Suomijos Turku mieste ir stebėjo pamokas keliose moky-
klose/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Druskininkų JUC projektas „Žaidimų pandemija“ neša žaidimų virusą 
ir inovatyvius neformalaus vaikų švietimo metodus per Lietuvą

Spalio 27-29 d. stalo žaidi-
mo kūrėjų komanda pajudė-
jo į „Kūrėjų ekspediciją“ Vil-
niuje, įgyvendindami antrąją 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
finansuojamo Druskininkų jau-
nimo užimtumo centro (JUC) 
neformaliojo vaikų švietimo 
projekto „Žaidimų pandemi-
ja“ misiją. Jaunuoliai aplankė 
stalo žaidimų bendruomenes 
ir dalyvavo jas vienijančiuose 
renginiuose, su profesionaliais 
meistrais dalyvavo RPG (vai-
dmenų žaidimų) mokymuose-
sesijose, klausėsi pasakojimų 
apie verslumą, profesijos pa-
sirinkimo galimybes, stalo žai-
dimų parduotuvių ir pardavėjo/
leidėjo darbo specifiką.

Pirmojoje projekto dalyje, pasi-
telkdami savanorius jaunuolius ir 
Druskininkų stalo žaidimų klubą 
„Board Punks“, mobili Druskinin-
kų JUC komanda su edukaciniais 
stalo žaidimų užsiėmimais aplan-
kė skirtingas mokyklas, jaunimo ir 
bendruomenės centrus Marijam-
polėje, Kybartuose, Krokialaukyje, 
Šventežeryje ir kitur, taip pat Aly-
taus vaikų globos namus. Ten jie 
dovanojo ne tik stalo žaidimus, bet 
ir džiaugsmą bei unikalias patirtis. 

Kodėl stalo žaidimai? Projek-
to vadovo Juozo Kazlausko teigi-
mu, tai unikali edukacinė priemo-
nė ir terpė, skatinanti tarpusavio 
bendravimą ir supratimą, koman-
dinius įgūdžius, žaidimo forma 
vystanti gebėjimus priimti loginius 
sprendimus, lavinanti vaizduotę, 
kūrybinį ir kritinį mąstymą: „Kai 
matai vaiką, kuris perlipa  per bai-
mes ir sunkumus ir, įveikęs savo 
užsidarymą, jungiasi prie kitų, pa-
tirdamas unikalų žaidimo, pažini-
mo ir bendrystės džiaugsmą, ne-
kyla jokių abejonių apie projekto 
prasmę ir tikslingumą.“

„Stalo žaidimai Lietuvoje, ypač 
regionuose, kol kas dar suvokiami 
labai vienpusiškai, – priduria Juo-
zas. Daugeliui pažįstami tik kla-
sikiniai „Monopolis“, „Uno“ ir pa-
našūs žaidimai, tačiau turiu jums 
naujieną – modernių stalo žaidi-
mų akivaizdoje jie yra itin prasti 
bei pasenę. Egzistuoja daugybė 
skirtingas temas, žanrus ir me-
chanikas reprezentuojančių mo-

dernių stalo žaidimų, o pats ho-
bis yra pakilime. Pavyzdžiui, JAV 
vyksta kasmetinis „GenCon“ kon-
ventas, sutraukiantis daugiau nei 
šešiasdešimt tūkstančių paties 
įvairiausio amžiaus žmonių.“

Prie projekto, kaip savanoris, 
prisijungęs psichologas Tomas 
Šlapikas antrina: „Šiame pro-
jekte įsitikinau, jog stalo žai-
dimai skirti ne vien smagiam 
laiko praleidimui, juos pasitelk-
dami, mes galime „pralaužti le-
dus“ bendraujant su jaunimu, 
lavinti tiek jų, tiek savo įvairiau-
sius įgūdžius. Taip pat moko-
mės mandagaus bendravimo 
– žaidimo taisyklių laikymasis 
įpareigoja užgniaužti savo no-
rus ir leisti kitam žaidimo daly-
viui atlikti savo veiksmus; ugdo-
me matematinius įgūdžius bei 

loginį mąstymą spręsdami susi-
dariusias žaidybines situacijas; 
puoselėjame gebėjimus geriau 
suprasti kitus, stebėdami jų el-
gesį ir kūno kalbą bei patys mo-
kinamės pateikti save.“

Trečiosios ir paskutinės projek-
to misijos „Stalo žaidimų labora-
torija“ metu, jaunuolių komanda, 
remdamasi grįžtamuoju ryšiu, ref-
leksija bei įgyta patirtimi, pade-
dant stalo žaidimų ekspertams ir 
lektoriams, įgyvendins stalo žai-
dimo kūrimo procesą – idėjos ir 
koncepcijos generavimą, žaidi-
mo mechanikų ir komponentų kū-
rimą, dizainą, testavimą.

Ką gi sako projekte dalyvavę 
jaunuoliai?

Dominykas Simpukas, 18 m.: 
„Jaunimo užimtumo centre gavęs 

pasiūlymą keliauti į Alytaus vaikų 
namus bei Krokialaukį, nedelsiant 
sutikau ir nepasigailėjau. Kelio-
nėje patyrėme daug nuotykių, 
atnešėme ir pasisėmėme daug 
džiaugsmo bei gerų akimirkų. 
Supažindinome jaunimą su mo-
derniais stalo žaidimais ir galbūt 
atvėrėme kelią į taip vadinamą 
„Geek“ pasaulį. Nepakartojamo-
je stalo žaidimų „viruso“ kelionėje 
su savo „Board punks“ stalo žai-
dimų klubu tris dienas lavinau, to-
bulinau ir mokiausi stalo žaidimų 
meno iš garsiausių Lietuvos „ga-
mer‘ių“. Vilniuje patyrėme daug 
įspūdžių, kurių nepamiršime, dar 
labiau pagilinome savo žinias bei 
įgūdžius.

Dovydas Kalėda, 18 m.: „Lan-
kymasis Krokialaukyje ir Alytaus 

vaikų globos namuose man buvo 
galimybė pasidalinti stalo žaidi-
mų suteiktu džiaugsmu su žmo-
nėmis, kurie jais nelabai domisi, 
ar neturi galimybės juos pažinti. 
Tai įdomi patirtis – daryti tai, ką 
mėgsti, bei mokyti žmones su-
teikti bendradarbiavimo, komuni-
kacijos įgūdžių buvo nerealu. 

Kelionėje Vilniuje su draugais 
ir bendraminčiais buvo ypatingai 
smagu ir įdomu gyventi 3 dienas 
kartu, vaikščioti po Vilnių, lan-
kytis stalo žaidimų klubuose ir 
žaisti su įvairiais žmonėmis. Da-
lintis džiaugsmu buvo pats įdo-
miausias, ir, manau pagrindinis 
dalykas, dėl ko čia važiavau. Tai 
yra neišdildomi įspūdžiai ir prisi-
minimai.“

JUC informacija

Druskininkų JUC projekto „Žaidimų pandemija“ dalyviai aplankė stalo žaidimų bendruomenes ir dalyvavo jas vienijančiuose renginiuose/JUC archyvo nuotraukos

Pamokos – už mokyklos ribų
Roma Šarkelienė, 
„Ryto“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, ugdymo karjerai kuratorė
Jūratė Stulpinienė, 
ugdymo karjerai koordinatorė

Šiuolaikinė mokykla, kokia moderni be-
būtų, neįstengia pilnai patenkinti smalsių, 
kritiškų ir viskuo besidominčių mokinių 
poreikių. Pamokos išvykose, mokslinė-
se laboratorijose ir centruose ar įmonė-
se plečia mokinių akiratį, parodo praktinį 
dalyko pritaikymą. Vaikai mokosi pasaulį 
pačiupinėti savo rankomis, matyti, ragau-
ti, užuosti ir dalintis atradimų džiaugsmu.

Šis ruduo Druskininkų „Ryto“ gimnazijo-
je itin gausus mokslo ir karjeros renginių. 
Tradiciškai mokslo metus pradėjome moks-
lo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“. Gimnazis-
tai Vytauto Didžiojo universitete konstravo 
ir programavo robotus, surengė jų kovas ir 
netgi žaidė futbolą. Biologijos mylėtojus su-
žavėjo VDU Kauno botanikos sode matytos 
margažiedžių jurginų  plantacijos, retų auga-
lų kolekcijos ir net pas mus lauke žiemojan-
tys kaktusai. Festivalio dalyvis profesorius R. 
Vaišnoras padovanojo mokiniams paskaitą- 

diskusiją „Nanotechnologijos pagerina mūsų 
gyvenimą“.

Spalio mėnesį gimnazistai pabuvojo Vilniu-
je organizuotoje Tarptautinių studijų mugė-
je, Studfeste – konferencijoje apie studijas ir 
karjerą, kur klausėsi geriausių šalies lektorių 
pranešimų.

Kitų ugdymo formų metu mokiniai ir jų tėvai 
buvo pakviesti į žurnalo  „Reitingai“ vyr. re-
daktoriaus Gintaro Sarafino paskaitą „Kokias 
klaidas daro mokiniai, planuodami karjerą“, o 
mokytojai pagalbos mokiniui žinias gilino šio 
lektoriaus paskaitoje „Mokytojų vaidmuo ren-
kantis profesiją“.

Prieš rudens atostogų pradžią gausus gim-
nazistų būrys lankėsi Lenkijos sostinėje Var-
šuvoje, Koperniko mokslo centre – viename 
moderniausių technologijų muziejų Europo-
je. Mokiniai dalyvavo eksperimentuose, la-
boratoriniuose bandymuose, kūrybinėse 
dirbtuvėse. Keliauninkus sužavėjo Varšuvos 
senamiestis, Lietuvos ir Lenkijos tautų ben-
dros istorijos sąlyčiai.

„Visa tai, ko iki šiol mokeisi, turės prasmę 
tik tuo atveju, jeigu tai panaudosi gyvenime“, 
– rašė Paulo Coelho. Toks ir mūsų gimnazis-
tų tikslas.

Pamokos išvykose, mokslinėse laboratorijose ir centruose ar įmonėse plečia mokinių akiratį, parodo 
praktinį dalyko pritaikymą/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotraukos
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Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui, 

nuoširdžiai užjaučiame Birutę Tamašauskienę.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,

Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Danguolę Turauskienę dėl mylimos Mamytės mirties 
nuoširdžiai užjaučia Ateities g. 8 namo 1-osios laiptinės 

gyventojai

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

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

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

8 (313) 51138, 8 698 72200

Gyvenimas tarsi žvakė: suži-
bo, nukrito, užgeso. Birutė išėjo, 
iš kur negrįžta niekas. Liko nuo-
traukos, daiktai, nebaigta skai-
tyti knyga, skausmas, sužeistos 
artimųjų širdys.

Birutė Gimė Trakų rajone, Bi-
čiūnų kaime. Mokėsi Onuškio 
vidurinėje mokykloje. Studija-
vo VVPI ir įgijo fizikos-mate-
matikos mokytojos specialybę. 
1971 metais, baigusi institutą, 
ištekėjo ir atvyko dirbti į Druski-
ninkus. Dirbo miesto vakarinėje 
mokykloje, vėliau 1-ojoje viduri-
nėje mokykloje (dabar „Atgimi-
mo“ mokykla).

Bėgo metai, augo dukra Žy-
dronė, sūnus Žygimantas. Au-
gančius vaikus šeimoje gaubė 
motiniška šiluma, švelnumas, 
tėviškas rūpestingumas. Ir šei-
moje, ir mokykloje – visur su-
spėdavo Birutė. Įdomus ir 
prasmingas Mokytojos gyveni-
mo kelias: darbai, kelionės, gi-
dės veikla. Nuoširdžiai bendra-
vo su kolegomis: sutikdavo ir 
palydėdavo su šypsena. Gera 
nuotaika, šypsena lydėdavo 
keliaujant su mokiniais į Molė-
tų observatoriją keletui dienų, 

lydint juos į ekskursijas po Lie-
tuvą ar už jos ribų. 

Mylėjo Birutę ugdytiniai. Ke-
lias į jų širdis – meilė ir pasiti-
kėjimas. Išmintingai patardama, 
paguosdama, neįžeisdama mo-
kinio asmenybės, įgijo pagar-
bą ir pasitikėjimą. Įdomias ir kū-
rybingas pamokas noriai lankė 
mokiniai. Ugdytiniai ją prisime-
na, kaip puikią mokytoją, nesto-
kojančią humoro, su savotiškai 
įdomia pliusiukų-minusiukų sis-
tema, aktyvią, energingą, sutei-
kiančią erdvės kiekvienam pa-

sirinkti. Mokytoja Birutė išugdė 
ne vieną mokinį, pasukusį fiziko 
keliu. Visada domėjosi buvusių 
mokinių studijomis, darbu. 

Už nuoširdų kūrybinį dar-
bą, įdomią neformaliojo ugdy-
mo veiklą jai suteiktas mokyto-
jos metodininkės vardas. Daug 
kartų buvo skatinama, apdova-
nojama, vertinamas kūrybingas 
mokytojos darbas, per Mokyto-
jo dieną mokinių ne kartą nomi-
nuota, kaip geriausia mokyklos 
mokytoja. Kolegos ir mokyklos 
vadovai vertino ją už išradingu-
mą, darbštumą, paprastumą. 

Birutė domėjosi astronomija, 
laisvomis valandėlėmis skaity-
davo knygas, nepaprastai my-
lėjo gamtą, puoselėjo savo so-
dybą, o per šeimos šventes 
pagrodavo akordeonu. Džiau-
gėsi sulaukusi anūkų: Smiltės, 
Tito, Gytės.

Miela kolege, Tavęs nebus, 
kai kils rytais saulė, kai sklei-
sis soduose pirmieji obelų žie-
dai. Tavęs nebus, kai kris pagel-
tę medžių lapai, kai siaus šalta 
žiemos pūga, kai žemėn kris 
pirmosios snaigės niūriaisiais 
gruodžio vakarais...

Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos bendruomenė

MARYTĖ-BIRUTĖ 
ZDANČIUVIENĖ

1949 02 04 - 2017 11 02

IN MEMORIAM

Saugios aplinkos kūrimas – bendras 
tikslas

Viena veiksmingiausių prie-
monių, kuria siekiama mažinti 
nusikalstamumą, ‒ saugių kai-
mynysčių kūrimas. Tokios gru-
pės steigimas nėra naujiena 
Europos ar Skandinavijos ša-
lyse. Tai – pakankamai popu-
liari ir veiksminga priemonė, 
siekiant gerinti bendruomenės 
narių saugumą.

Saugi kaimynystė – tai Jūsų ir 
kaimynų bendradarbiavimas, pa-
dedant policijai ir kitoms institu-
cijoms, stiprinant saugumą Jūsų 
gyvenamojoje vietovėje. Lietuvo-
je saugios kaimynystės modelis 
grindžiamas glaudžiu policijos, sa-
vivaldos institucijų ir pačios ben-
druomenės bendradarbiavimu. 

Džiaugiamės, kad Druskininkų 
savivaldybėje šis principas veikia 
ir pasiekta gerų rezultatų. Druski-
ninkų policijos komisariato prižiū-
rimoje teritorijoje veikia 23 sau-
gios kaimynystės grupės. Džiugu, 
kad 2017 metais saugių kaimy-
nysčių grupių teritorijose nusi-
kalstamų veikų neužregistruota.

Tokia šiuolaikinio gyvenimo re-
alybė – daugelio nūdienos ben-
druomenių tarpusavio santykiai 
darosi formalesni. Šeimų gyveni-
mas aktyvėja, tėvai ir jų atžalos 
yra užimti, todėl mažiau laiko pra-
leidžia namie. O ir bendri daugia-
bučių gyventojų renginiai ar susi-
būrimai tampa retesni. Akivaizdu, 
kad vystosi tendencija ‒ prastė-
ja asmeniniai santykiai, tarpusa-
vio ryšiai, ryškėja du pagrindiniai 
veiksniai, lemiantys didėjantį nu-
sikaltimų, susijusių su nuosavybe 
(pirmiausia, vagysčių ir vandaliz-
mo atvejų), skaičių. 

Skatinant saugių kaimynysčių 

veiklą ir vykdant nusikaltimų pre-
vencijos programą, finansuoja-
mą Druskininkų savivaldybės, 
2017 metais trejose saugios kai-
mynystės grupėse įrengta vaiz-
do stebėjimo sistema. Saugios 
kaimynystės grupių nariams lie-
ka sumokėti nedidelį duomenų 
perdavimo mokestį, o visa tech-
ninė įranga įmontuojama Druski-
ninkų savivaldybės finansuojamo 
projekto lėšomis. Tokio projek-
to įgyvendinimas, kai bendruo-
menė glaudžiai bendradarbiauja 
su Alytaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Druskininkų 
policijos komisariatu ir Druskinin-
kų savivaldybe, turi įtakos saugių 
kaimynysčių grupių saugumui. 
Modernia vaizdo stebėjimo vaiz-
do įranga bus galima atskleisti 
padarytą teisės nusižengimą ar 
nusikalstamą veiką. Visose sau-
gių kaimynysčių grupėse įrengtos 

vaizdo stebėjimo kameros fiksuo-
ja automobilių stovėjimo aikšteles 
ir šalia esančią teritoriją. 

Numatoma ir ateityje įgyvendin-
ti saugios aplinkos kūrimo projek-
tus. Todėl kviečiame Druskininkų 
savivaldybės bendruomenę akty-
viai burtis į saugios kaimynystės 
grupes, siekiant didesnio saugu-
mo savivaldybės teritorijoje. Sau-
gios kaimynystės grupėmis gali 
tapti daugiaaukščių gyvenamųjų 
namų ar atskirų gyvenamųjų te-
ritorijų gyventojai, todėl ragina-
me pasirūpinti savo saugumu, o 
policijos pareigūnai bus patikimi 
pagalbininkai, užtikrinant viešąją 
tvarką ir didinant saugumą Drus-
kininkų savivaldybėje. 

Parengė Edgaras 
Suchanekas, Alytaus apskr. 

VPK Druskininkų PK 
VS vyriausiasis tyrėjas

2017 metais trejose saugios kaimynystės grupėse įrengta vaizdo stebėjimo sistema/
Druskininkų PK nuotrauka

Perkame pušines ir 
beržines malkas.

Gali būti supjautos kaladė-
mis, po 2 metrus arba stačios. 
Stačias išsipjauname, viską pa-
siimame savo transportu.

Tel. 8 630 45599

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

Mirus Elenai Maždžieriūtei, 
nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.

DNSB „Ratnyčėlė“ gyventojai

Būtis – kaip sapnas, buvo ir nėra.
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės.

Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta,
bet skausmas jo gilus, kaip visata... 

(J. Marcinkevičius)

Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Sikorskį, mirus broliui.

Druskininkų savivaldybės ūkininkai

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

Mirus mokytojai Marytei-Birutei Zdančiuvienei, nuoširdžiai 
užjaučiame vyrą Joną, dukrą ir sūnų su šeimomis.

Liškiavos g. 3 namo gyventojai

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, draugams, 
bendradarbiams, užjautusiems ir padėjusiems į paskutinę ke-
lionę palydint mylimą Tėvelį Algirdą Žaunerauską.

Dukros Birutė, Dana ir Dalės su šeimomis

Nuoširdžiai dėkoju giminėms, kaimynams, draugams padė-
jusiems ir užjautusiems sunkią skausmo valandą, laidojant 
sūnų Sigitą Kašėtą.

Labai dėkoju policininkams, kurie ne tik atliko savo pareigą, 
bet nepagailėjo paguodos žodžių ir man. Ypač dėkoju polici-
ninkui Gintautui Savilioniui, kuris nei vienai minutei nepaliko 
manęs, kai sūnų nešė iš buto, vėliau parvežė į namus, o aš gal 
tuomet jam net nepadėkojau. Tai tikri Angelai sargai. Nuošir-
dus ačiū Jums!

Ona Baubonienė

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221
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2017.11.11 d.
Šeštadienis

2017.11.10 d.
Penktadienis

2017.11.12 d.
 Sekmadienis

2017.11.13 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 3.

10:55 Detektyvas Monkas 3.
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. 

Evoliucija.
00:40 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 Kelmickaite.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Moderni šeima“.
08:25  „Moderni šeima“.
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
10:30  „Bruto ir Neto“ (k.). 
10:55  „Tėvelio dukrytės“.
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Mulan“. 
21:10  VAKARO KINO TEATRAS 

„Geležinis žmogus 3“.
23:50  „Sabotažas“.
01:50  „Amerikietiškas apiplėšimas“. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gy-

venimas“. 
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 Pasaulinė 

invazija. Mūšis dėl Los Andželo.
23:20 PREMJERA Demonas viduje.
01:10 Prieš ugnį - ugnimi (k). 

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
07.20 Moterų balsas. Dabar.
08.20 Gyvenimo būdas. 
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Renovacija. Sužinok 

daugiau“.
18.55 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Muzikinės kovos. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Delta“.
02.55 „Pražūtingi smaragdai“.
04.15 „Gluchariovas“.
05.50 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Priešprieša“.
06.40 „Laukinė Australija“.

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 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:25 „Stoties policija“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:35 Mirties apsuptyje.
23:40 Atminimo diena (k).
01:40 „Begėdis“.
02:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:20 Mirties apsuptyje (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. Rudoji hiena.
12:50 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų mamos. Kai jaunikliai paauga.
13:40 Agata Kristi. Mįslingos žmog-

žudystės. Panelė Makginti mirė.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“. 
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dainuoju Lietuvą. 
23:20 Premjera. Kaimynai.
01:00 Pasaulio dokumentika. Rudo-

ji hiena (k.).
01:55 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų mamos. Kai jaunikliai paauga (k.).
02:40 Dviračio žinios (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.  Brė-

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

jera. Brazilijos gamtos stebuklai. At-
šiaurios aukštumos.

12:50 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Europos tyrai. Upės, ežerai ir 
vandenynai.

13:45 Puaro. Mėlynojo traukinio pa-
slaptis.

15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios.
18:00 Labdaros koncertas „Mylin-

čios širdys. Degu kaip žvakė 2017“. 
Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Šv. 
Kotrynos bažnyčios.

19:30 Savaitė.
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Par-

tizanai. 
21:55 Premjera. Tapatybės vagilė.
23:55 Drakula.
01:25 Pasaulio dokumentika. Bra-

zilijos gamtos stebuklai. Atšiaurios 
aukštumos (k.).

02:20 Pasaulio dokumentika. Eu-
ropos tyrai. Upės, ežerai ir vandeny-
nai (k.).

03:15 Klausimėlis.lt (k.).
03:45 Dainuoju Lietuvą (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 3.

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. 
22:25 Premjera. Istorijos perimetrai. 

1 d. Vilniaus Seimas. 
23:20 Modernus serialas. Medičiai, 

Florencijos valdovai.
00:15 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 7.
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 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

08.00 Darbščios rankos, atviros 
širdys.

08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Geriausios nardymo vietos“. 
10.35 Ekovizija.
10.45 Visa tiesa apie kavą.
10.50 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
12.55 „Moterų daktaras“.
14.55 „Ilga kelionė namo“.
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“ II 

tarptautinis turnyras. Lietuva-Ameri-
ka. Atsakomosios kovos. Kovų nar-
vuose turnyras. 2017 m.

00.00 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
02.00 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Sandrauga“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
05.00 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Sandrauga“. 
05.50 „24/7“.

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ (k.). 
07:00  „Legenda apie Korą“.
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  „Munis - mažasis mėnulio 

globėjas“. 
12:45  „Miegančioji gražuolė“.
14:20  „Po priedanga“.
16:15  „Ekstrasensų mūšis“.
18:00  „INOprogresas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. Loterija. 
19:30  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Sniego šunys“. 
21:30  PREMJERA „Šnipų tiltas“.
00:25  „Džoja“. 

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ (k.). 
07:00  „Legenda apie Korą“.
07:30  „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“.
08:00  „Ančiukų istorijos“. 
08:30  „Mamyčių klubas“. 
09:00  „Kulinariniai triukai“. 
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių sodai“. 
11:30  „Suaugusiųjų priežiūra“.
13:35  „Nilo perlas“.
15:45  „Simpsonai“.
16:15  „Ekstrasensų mūšis“.
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „X Faktorius“. 
22:00  PREMJERA „Gautas iškvie-

timas 3“. 
23:30  PREMJERA „Persekiotoja už 

objektyvo“.
01:20  „Džoja“ (k.). 

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „INOprogresas“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 
07:55  „Moderni šeima“.

08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Legendinės legendos“ (k.). 
10:55  „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  „Kaulai“.
01:30  „Gražuolė ir pabaisa“.
02:20  „Hubertas ir Staleris“. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“ (k). 
06:55 „Nepaprastas Gumu-

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

čiukai Duoniukai“. 
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“. 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 „Ponas Bynas“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Stebuklų 

šalis.
11:50 Peliukas Stiuartas Litlis 2.
13:15 Iš kur tu žinai? 
15:45 Policijos akademija 4. Civiliai 

patruliai.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Batuotas kati-

nas Pūkis.

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gy-

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

JERA Šauksmas.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:30 „Vampyro dienoraščiai“.
02:15 Išdavikas (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 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 MMA „King of the Cage“ II 

tarptautinis turnyras. Lietuva-Ameri-
ka. Atsakomosios kovos. Kovų nar-
vuose turnyras. 2017 m.

16.00 Žinios.
16.20 4 kampai.
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 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
01.00 „Merdoko paslaptys“.
02.50 „Baudėjas“.
04.30 „Detektyvas Morsas“.
06.00 Muzikiniai sveikinimai.
06.40 „Laukinė Australija“.

2017 11 13 Pirmadienis

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.

06.50 Laiko pjūvis. 
07.50 „24/7“.
08.50 4 kampai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Baudėjas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
15.55 Visa tiesa apie kavą.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.52 Rubrika.
18.55 „Vienišas vilkas“.

06:15 „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 „Amūras – Azijos Amazonė“. 
12:40 „Žvaigždės kelias.
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:50 „Kas žudikas?“. 
16:00 Blogiausias Lietuvos vairuo-

tojas. 
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos ry-

tas – Juventus. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Trintukas.
00:20 AŠTRUS KINAS Moliūgagal-

viai 4. Keršto kraujas.
02:05 „Begėdis“ (k).
04:00 Muzikinė kaukė (k). 

06:30 Galiūnų čempionų 
lygos etapas Kanadoje. II da-
lis (k). 2017 m. 

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

pas Suomijoje. I dalis. 2017 m. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 „Amūras – Azijos Amazonė“. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

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

Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:35 Anapus nežinomybės. 
22:35 „Sostų karai“.
23:40 Trintukas (k).
01:45 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 
03:25 Slaptosios draugijos. Konspi-

ratorių kaukės.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“ (k). 
06:55 „Nepaprastas Gumu-

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

čiukai Duoniukai“. 
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“. 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 „Ponas Bynas“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA Melagis melavo… 
11:50 Bukas ir Bukesnis.
14:00 Žemės branduolys.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. 
22:10 PREMJERA Išdavikas.
00:20 PREMJERA Vilkolakis.
02:05 Žinių vedėjas 2. Legenda tę-

siasi (k).

21:15 Princesės dienoraštis 2. Kara-
liškosios sužadėtuvės.

23:35 Žinių vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi.

01:45 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl 
Los Andželo (k). 
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2017.11.15 d.
Trečiadienis

2017.11.16 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

nė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 4.
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 7.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

nė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 4.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Janas Husas.
00:30 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.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Moderni šeima“.
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
10:30  „Bruto ir Neto“ (k.). 
10:55  „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  PREMJERA „Barmenas“.
00:20  „Kaulai“.
01:20  „Gražuolė ir pabaisa“.
02:05  „Hubertas ir Staleris“. 

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Moderni šeima“.
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
10:30  „Bruto ir Neto“ (k.). 
10:55  „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“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Slaptasis agentas“.
00:10  „Kaulai“.
01:05  „Gražuolė ir pabaisa“.
01:55  „Hubertas ir Staleris“.

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gy-

venimas“. 
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 Moterys prieš vyrus. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Menas vogti.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:10 „Vampyro dienoraščiai“.
01:55 Gaudynės (k). 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gy-

venimas“. 

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

09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Baudėjas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.55 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris. 
20.25 „Krikšto tėvas“.
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 Darbščios rankos, 

atviros širdys. 
07.20 Nuoga tiesa. 
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Taip toli ir taip arti“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Baudėjas“ 
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Kapitonas Gordejevas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
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 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris. 
20.25 „Krikšto tėvas“.
21.30 Moterų balsas. Dabar.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. 
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 Muzikiniai sveikinimai.

08.20 Patriotai. 
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Taip toli ir taip arti“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.55 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris. 
20.25 „Krikšto tėvas“.
21.30 Gyvenimo būdas. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45  „Gurovo bylos. Medžioklė“.
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 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:25 „Stoties policija“.
19:30 „Įteisintas faras“
20:30 Farai. 
21:00 Specialiosios agentės.
22:50 Melo pinklės (k).
01:10 „Begėdis“ .
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:50 Farai (k). 
03:15 „Amūras – Azijos Amazonė“ (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 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:25 „Stoties policija“.
19:30 „PREMJERA Asmens sargy-

binis“.
20:30 Farai. 
21:00 Kariai angelai.
22:50 Specialiosios agentės (k).
00:35 „Begėdis“.
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:15 Farai (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 „Asmens sargybinis“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:25 „Stoties policija“.
19:30 „PREMJERA Asmens sar-

gybinis“.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Grėsmė po vandeniu.
22:50 Kariai angelai (k).
00:35 „Begėdis“.
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:15 Savaitės kriminalai (k). 
02:40 Moterys, pakeitusios pasaulį. 

Jekaterina Didžioji.
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 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 3.

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 7.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos perimetrai. 1 d. Vil-

niaus Seimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“ (k.). 
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Moderni šeima“.
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Moterys meluoja geriau“ (k.).
10:30  „Bruto ir Neto“ (k.). 
10:55  „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 „Ir 

čia priėjo Poli“.
00:15  „Kaulai“.
01:20  „Gražuolė ir pabaisa“.
02:10  „Hubertas ir Staleris“. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 

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 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:50 „Voratinklis“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:25 „Stoties policija“.
19:30 „Įteisintas faras“.
20:30 Farai. 
21:00 Melo pinklės.
23:30 Moliūgagalviai 4. Keršto kraujas
01:15 „Sostų karai“ (k).
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:50 Farai (k). 
03:15 „Amūras – Azijos Amazonė“ (k).
04:05 „Žvaigždės kelias .

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

tis žmogus.
01:25 „Vampyro dienoraščiai“.
02:10 Alchemija. VDU karta. Kultūri-

nė publicistika. 
02:40 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“

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“.

03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gy-
venimas“. 

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. 
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Kitu kampu. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Gaudynės.
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:25 „Vampyro dienoraščiai“.
02:10 Šauksmas (k). 

02:35 „Pragaro katytė“ (k). 
03:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k). 

Dėmesio NAUJIENA!

Senjorams, pateikusiems šią skrajutę, Vilniaus alėjoje esančiame 
kioskelyje ant ratų juoda kava arba šaltalankių arbata su spurga – 

vos už 1 eurą!
Dirbame trečiadieniais-sekmadieniais nuo 13 iki 18 val. 

Parduotuvei „Premium“ reikalinga (-as) darbuotoja (-jas). 
Tel.: 8 698 27385, el. p.: vytautas@sinvest.lt
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 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.

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

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

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus!

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

8 616 08020

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

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).

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

BALDŲ GAMYBA: 
Nestandartiniai 

virtuvės komplektai,
spintos su slenkan-
čiomis sistemomis.  

UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550

Gardino g. 57

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

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

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

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

Tel. 8 698 12218

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė nau-
jas suskystintas naftos dujų kainas.  Druskininkų miesto abonen-
tams gyvenantiems adresais: Antakalnio g-vė, Nr.4, 13, 14, 18; 
M. K. Čiurlionio g-vė , Nr.4, 4a, 4b, 7, 20; Maironio g-vė ,Nr.5; Mi-
zarų g-vė, Nr.1, 14, šv. Jokūbo g-vė, Nr.22,24; Vasario 16-osios 
g-vė, Nr.4, 6; Žalioji g-vė Nr.14.

Naujos kainos – pastovioji dalis 4,10 Eur\mėn.; kintamoji 
dalis 1,48 Eur\kūb. m. 

Kainos bus taikomos nuo 2017 m. gruodžio 2 d. iki 2018 m. gruo-
džio 1 d.

UAB „Panemunės dujos“ administracija

Liejame gręžtinius 
pamatus. 

Tel. 8 682 00300

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

Diagnostikos laboratorijai reikalinga (-as) 
bendrosios praktikos slaugytoja (-as), dirbti 

visu etatu. Tel. 8 679 26558, 
el. p.: sigla@kraujotyrimai.lt

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

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams- 
ekspeditoriams  (reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transporto 
ir logistikos vadybininkams (-ėms). Kontaktas: +370 687 93693

Sausų malkų išpardavimas 
(skaldytos arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179
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Asmeniniai skelbimai
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

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

2,55 ha žemės sklypas Vilkininkų 
km, Lazdijų raj., 3 km nuo Lei-
palingio, 15 km nuo Druskininkų, 
150 m nuo ežero. Kaina – 15500 
Eur. Tel. 8 617 62483

15 a sklypas su pastatais šalia 
Druskininkų, Neravų k. Yra geo-
deziniai matavimai.  
Tel. 8 659 45939

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„VW Passat“ 2007 m., 1,9 L dy-
zelinas, 77 kW, universalas, TA 
iki 2019.10. Papildomai pridėsiu 
žiemines padangas su ratlan-
kiais. Kaina – 4100 Eur.  
Tel. 8 650 12304

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

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

„VW Polo“ 1997 m., 1,4 L benzi-
nas, TA iki 2019 m., 2 durų.  
Tel. 8 670 88065

„Nissan Primera“ 2001 m., 1,8 L 
benzinas, žieminės padangos su 
diskais. Tel. 8 614 99243

4 mažai naudotos žieminės 
padangos 185/65 R14 su me-
taliniais ratlankiais.(4 tvirtinimo 
skylės). Kaina – 110 Eur.  
Tel. 8 614 09971

Geros būklės universalios padan-
gos M+S 175/65 R14 su ratlan-
kiais (4 skylių, 2 vnt.). Kaina – 30 
Eur. Tel. 8 612 11851

„Toyota Corola“ padangos su 
ratlankiais 4 skylių 175/65/R14 (4 
vnt.) po 15 Eur; „Toyota Avensis“ 
5 skylių ratlankiai (4 vnt.) po 10 
Eur. Tel. 8 611 32800

Naudotos žieminės padangos. 
Tel. 8 698 04436

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 29,40 kv. m butas 
Veisiejų g, 4 aukšte iš 5, be re-
monto. Kaina – 26000 Eur.  
Tel.: 8 (313) 51928, 8 686 73505

1 kambario 34 kv. m suremon-
tuotas butas Neravų g. Kaina 
– 25000 Eur arba keičiu į 2 kam-
barių butą su priemoka.  
Tel. 8 676 33844

Jaukus 1 kambario butas Druski-
ninkų centre M. K. Čiurlionio g.,  
4 aukšte su rūsiu. Butas sutvar-
kytas, parduodamas su baldais. 
Tel. 8 617 41982

Skubiai 2 kambarių 45 kv. m bu-
tas šalia „Eglės“ sanatorijos.  
Tel. 8 623 12798

2 kambarių 39 kv. m butas be 
remonto Baravykų g., 2 aukšte. 
Kaina – 21000 Eur.  
Tel. 8 686 42499

Kompaktiškas 2 kambarių 23,23 
kv. m butas Druskininkų sena-
miestyje, šv. Jokūbo g. Atliktas 
kapitalinis remontas. Kaina – 
23000 Eur. Tel. 8 604 87277

2 kambarių 54 kv. m butas 1 
aukšte iš 3, tvarkingas, 2 bal-
konai, rūsys, Neravų g. Kaina – 
42000 Eur. Tel. 8 674 20255

3 kambarių 57 kv. m butas Šil-
tnamių g. 4 aukšte iš 5, namas 
renovuotas, renovacija išmokėta 
. Kaina – 47000 Eur.  
Tel. 8 620 63122

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

Parduodamas arba išnuomoja-
mas butas naujos statybos name 
prie „Eglės“ sanatorijos (3 kam-
barių butas rekonstruotas į du 
atskirus butus) su autonominiu 
šildymu ir šildomu garažu.  
Tel. 8 614 58554

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

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

Vokiškos žieminės padangos 
R14 (4 vnt.) 165/85. Kaina – 105 
Eur. Tel. 8 647 33090

„Audi A4“ 1997 m., 1,9 TDI. Kai-
na – 800 Eur. Tel. 8 683 04164

„Ford Focus“ 2005 m., 1,8 L dy-
zelinas, universalas, parvarytas 
iš Vokietijos. Tel. 8 629 50194

„VW Passat“ 1995 m., 1,9 TDI. 
Kaina – 300 Eur. Tel. 8 683 04164

„MB 300d“ 1999 m., universalas, 
TA iki 2019.08; VW, „Audi“ meta-
liniai ratlankiai R15 (5 skylių).  
Tel. 8 647 33100

„Opel Astra“ 2006 m., 1,9 L dyze-
linas, universalas, 88 kW, TA iki 
2019.08. Tel. 8 647 33100

4 geros būklės padangos M+S 
185/65 R14 su ratlankiais (4 sky-
lių) ir gaubtais. Kaina – 1 vnt./15 
Eur. Tel. 8 612 11851

„Ford Mondeo“ 1995 m., 1,8 L 
benzinas už 200 Eur; „VW Pas-
sat“ 1990 m., 1,8 L benzinas už 
200 Eur. Tel. 8 654 46644

Parduodami įvairūs daiktai

Fotoaparatas „Fuji HS25 EXR“, 
mažai naudotas, puikios būklės. 
Kaina – 150 Eur. Tel. 8 626 65181

Sulankstoma lova. Kaina – 30 
Eur. Tel. 8 618 53981

Plazminis televizorius „Samsung“ 
(107 cm įstrižainė). Kaina – 195 
Eur. Tel. 8 647 33100

Išskleidžiamas minkštas kampas 
(margas veliūras, su patalynės 
dėže, 270x160) už 235 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; telefonas „Nokia E52“ už 
37 Eur. Tel. 8 626 20523

Kineskopinis televizorius „Philips“ 
(37 cm įstrižainė) už 20 Eur; tele-
vizorius „Philips“ (51 cm įstrižainė) 
už 20 Eur; pakabinamas 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 skalbi-
mo mašina „Beko“ (A klasė, 6 kg,) 
už 125 Eur; televizoriaus pulteliai 
po 5 Eur. Tel. 8 686 43600

Spanguolės. Tel. 8 653 53321

Šiltos velveto kelnes (6 m. ber-
niukui) už 6 Eur; juodas odinis 
krepšys už 10 Eur; puošni paka-
binama medinė lentyna už 7 Eur. 
Tel. 8 650 68954

Sekcija-indauja, komoda, fotelis, 
išskleidžiamas pietų stalas, ka-
vos staliukas, odinė sofa, lauko 
baldai. Tel. 8 606 28422

2 kaitviečių įmontuojama elektri-
nė viryklė, dulkių siurblys, didelė 
komoda, pakabinamas šviestu-
vas, TV staliukas, arbatos servi-
zas. Tel. 8 604 87277

Žurnalinis staliukas, vonia, pūki-
nės pagalvės. Tel. 8 634 54310

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

Didelis minkštas kampas. Kaina 
– 60 Eur. Tel. 8 652 19928

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). 

Plastikiniai buto langai ir balkono 
durys su stiklo paketais.  
Tel. 8 605 83271

2 dujų balionai po 17 Eur; 2 bakai 
metaliniai (200 L) po 7 Eur; 2 
plastikinės talpos (200 L) po 17 
Eur; labai geras lauko tualetas už 
150 Eur. Tel. 8 616 57845

Nugaros masažuoklis už 50 Eur; 
skaitmeninis nuotraukų rėmelis 
už 10 Eur. Tel. 8 673 02280

Kineskopinis plokščiaekranis 
televizorius „Samsung“ (51 cm 
įstrižainė) už 22 Eur; radio tiuneris 
„Technic“ už 16 Eur; sieninis TV 
laikiklis už 7 Eur. Tel. 8 626 20523

Naujas mini šaldytuvas „Electro-
lux“ (85x50 cm) už 150 Eur,  kine-
skopinis televizorius „Toshiba“ su 
priedėliu, pultu ir lauko antena už 
60 Eur. Tel. 8 620 62635

2 medinės statinės, plastikinė 
statinė, cinkuota metalinė statinė, 
mediniai stalai, VIA SAT palydo-
vinė antena su 3 galvutėmis, du-
jinė viryklė su balionu, senoviniai: 
spinta, 6 kėdės, radijas, įvairūs 
stiklainiai. Tel. 8 616 22124

Dviračiai: sudedama „Best“ už 
75 Eur; 2 kalnų (salotinis ir oran-
žinis) „Bitwin“, 26 colių stori ratai 
po 170 Eur; vyriškas „Giant, (XL 
dydis) už 180 Eur; mobilusis tele-
fonas „Samsung Giorgio Armani“ 
už 45 Eur. Tel. 8 602 34212

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

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

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

Mažai naudota siuvimo mašina 
„Podolsk“ už 100 Eur; pigiai vil-
nonis kilimas, veidrodis-knyga 
su stalčiais, kiliminiai takai, įvai-
rios knygos. Tel.: 8 630 87652, 
8 (313) 52512

Mažai dėvėti demisezoniniai 
moteriški batai (37 dydis). Kaina 
– 14 Eur. Tel. 8 615 84307

Kineskopinis televizorius „Sam-
sung Slim“ (51 cm įstrižainė) už 
30 Eur; elektrinė pirties krosnelė 
„Harvia“ VEGA BC 60 (6 kW) už 
175 Eur; garso kolonėlės „NGS 
Beat“ už 13 Eur; laisvų rankų 
įranga už 15 Eur; serviravimo 
staliukas su ratukais už 25 Eur; 
SKART laidai. Tel. 8 654 87148

Skaitmeninis fotoaparatas „Sony 
DCX3“ su filmavimo funkcija ir 
spausdintuvas „Canon“ nuotrau-
koms už  50 Eur; tamsiai rudos 
spalvos rašomasis stalas už 10 
Eur; šviesiai rudos spalvos vien-
gulis miegamasis fotelis su pata-
lynės dėže už 50 Eur.  
Tel. 8 622 82556

Nuoma

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

Išnuomoju 1 kambario butą ben-
drabutyje, 2 aukšte su baldais ir 
buitine technika, tvarkingas.  
Tel. 8 671 59773

Išnuomojamas 1-2 kambarių 
butas, įrengtas, su visais pato-
gumais, buitine technika. Kaina 
– 1 mėn./230 Eur. Į kainą įskai-
čiuoti visi komunaliniai mokes-
čiai bei internetas.  
Tel.: 8 609 93690, 8 671 49991

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
senamiestyje. Tel. 8 686 46169

Išnuomoju 1 kambario butą su 
baldais ir buitine technika reno-
vuotame name, renovacija išmo-
kėta. Kaina – 1 mėn./160 Eur + 
komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 677 40764

Išnuomoju 1 kambario butą Miza-
rų g. Tel. 8 619 54683

Išnuomojamas 1 kambario butas 
su baldais ir balkonu miesto cen-
tre, po renovacijos.  
Tel. 8 611 90055

išnuomojamas 3 kambarių bu-
tas Druskininkuose Ateities g. 
Butas įrengtas, su buitine tech-
nika. Kaina – 1 mėn./180 Eur + 
komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 698 44813

Perka

Senus ar apgriuvusius medinius 
statinius: namus, tvartus, klėtis, 
pirtis, daržines nusikėlimui.  
Tel. 8 695 87965

Motociklą IŽ. Tel. 8 623 08761

Ieško darbo

40 m. moteris ieško darbo. Inty-
maus nesiūlyti. Tel. 8 601 27285

37 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 663 53521

Moteris ieško darbo, gali padėti 
vienišiems seneliams dienos 
metu. Tel. 8 671 50790

Vyras ieško papildomo darbo. 
Tel. 8 659 38182

50 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 673 86602

Vyras ieško mikroautobuso vai-
ruotojo, sodybos prižiūrėtojo, 
sargo darbo. Tel. 8 623 23430

Kiti

Prie Druskonio ant suoliuko palik-
tas modemas (mobilusis interne-
tas). Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 617 53580 

Prie „Raigardo“ sodų dingo trijų 
spalvų (rudos, juodos, baltos) 
katytė. Tel. 8 672 53651

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

Parduotuvėje 
„5 Aveniu“ 

(„Parko vila“) – 
gauta nauja 

moteriškų ir vyriškų 
drabužių siunta. 

Tel. 8 654 17888

Parduodame pušines malkas (neskaldytas). 
Atvežame. Tel. 8 675 85497
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Kviečiame į „B“ kategorijos kursus
Renkama nauja grupė lapkričio mėn.
Teirautis tel.: 8 315 78403, 
8 652 77109, 8 685 00083

Bibliotekoje – Adelberto Nedzelskio paroda „Čia pat“
Penktadienio pavakarę sureng-

tas dailininko, menotyrininko, 
Druskininkų garbės piliečio Adel-
berto Nedzelskio parodos „Čia 
pat“ atidarymas į Viešosios biblio-
tekos erdves sukvietė jo artimuo-
sius, bičiulius ir kūrybos gerbėjus. 
Visus renginio dalyvius puikiai 
nuteikė šiltas susitikimas su paro-
dos autoriumi, galimybė gyvai su 
juo pabendrauti, pamatyti naujau-
sius, pastaraisiais metais sukur-
tus paveikslus. 

„Šiandiena bibliotekai – ypatin-
ga šventė. Prieš penkerius me-
tus savo veiklą pradėjome, atida-
rydami A. Nedzelskio parodą. Tai 
buvo pirmoji paroda mūsų erdvė-
se, ir labai džiaugiuosi, kad mūsų 
šiltas, nuoširdus bendravimas tę-
siasi iki šiol“, – sakė bibliotekos 
direktorė Laima Žėkienė, pristaty-
dama naująją parodą „Čia pat“ ir 
pasidžiaugdama, kad į jos atida-
rymą susirinko tiek daug žmonių, 
kurie gerbia ir myli A. Nedzelskį, 
juo didžiuojasi ir vertina jo kūrybą. 

„Kokia laimė, kad Jūsų tiek 
daug. Tai yra viršūnė to, apie ką 
galima laisvalaikiu pasvajoti“, – 
pasidžiaugė parodą atidaręs A. 
Nedzelskis.  Ją pristatydamas, 
autorius pasakojo, kad vasarą, 

jam piešiant paveikslus, mintys 
nejučiomis vis nuklysdavę į pra-
eitį. O rudenį, jau planuojant pa-
rodėlę, sako, prasidėję griūtys 
– vienas po kito Amžinybėn išė-
jo artimi žmonės. „Ir dabar viską 
reikia pradėti skaičiuoti iš naujo“, 
– kalbėjo A. Nedzelskis, prisimi-
nęs savo bičiulį, šviesios atmin-
ties dailininką Alfonsą Šuliauską, 
su kuriuo apie 50 metų kartu tek-
davo dalyvauti parodose. 

Kalbėdamas apie parodos eks-
ponatus, dailininkas trumpai pri-
statė jų gimimo istoriją, temas. 
„Kai piešiu tuos paveikslėlius, nuo-
lat iškyla klausimas – kodėl tai da-
rau. Regis, jų pripiešta jau labai 
daug. Bet atsakymas aiškus – tai 
labai malonus laiko praleidimas. Ir 
antras, ne mažiau svarbus daly-
kas, – su tais paveikslėliais suge-
bu vieną kartą metuose sukviesti 
visą bičiulių būrį į parodos atidary-

mą. Todėl apsimoka piešti“, – min-
timis dalijosi A. Nedzelskis. 

Personalinėje parodoje ir šį kar-
tą galima pamatyti įvairia temati-
ka sukurtų paveikslų. Tai ir peiza-
žai, ir  natiurmortai, Druskininkų 
vaizdai, gėlės ir net abstrakčios 
kompozicijos. Visi paveikslai – su-
šildyti dailininko širdies šilumos, 
pripildyti šviesos, išjausti. 

„Kai ima vardinti A. Nedzelskio 
titulus, apdovanojimus ir regali-
jas, suirzta... Įgimtas kuklumas tik 
dar kartą patvirtina šio žmogaus 
dvasios aristokratiškumą. Adel-
bertas Nedzelskis – mūsų mies-

to šviesuolis, į parodos atidarymą 
subūrė šitiek žmonių! Druskinin-
kiečiai sugūžėjo kaip į atlaidus... 
O ir skirstytis niekas ilgai nenorė-
jo. Laimė ir džiaugsmas būti ša-
lia“, – po parodos atidarymo sakė 
ne vieną projektą su A. Nedzels-
kiu kartu įgyvendinusi gidė Aušra 
Česnulevičienė.

O visi, kas nori pamatyti iškilaus 
menininko kūrybos parodą, lau-
kiami Druskininkų viešojoje bibli-
otekoje.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Viešosios bibliotekos erdves penktadienį papuošė iškilaus menininko A. Nedzelskio 
paroda „Čia pat“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Parodoje ir šį kartą galima pamatyti įvairia tematika sukurtų paveikslų/Laimos Rekevi-
čienės nuotrauka

Pažintis su Šveicarijos lietuviais

Aušra Sedlevičiūtė

Lietuvių išeivio grafiko, tapy-
tojo, skulptoriaus, vitražų kū-
rėjo V. K. Jonyno galerijoje 
atidaryta Šveicarijos lietuvių 
bendruomenės (ŠLB) kilnoja-
moji fotografijų paroda „Lietu-
vių Šveicarija“, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui 
paminėti. Savo kelionę po Lie-
tuvą pradėjusi 2016 metų va-
sarą, minint Pasaulio lietuvių 
vienybės dieną, ši patriotiška 
ir kelionių nostalgija dvelkian-
ti  paroda po Lietuvos miestų 
ir miestelių kultūros centrus, 
švietimo ir mokslo institucijas, 
muziejus ir bibliotekas keliaus 
per visus jubiliejų mininčius 
metus. 2018-ųjų vasarį paroda 
bus eksponuojama ir Lietuvos 
Respublikos Seime. 

Parodoje eksponuojami de-
šimties Šveicarijos lietuvių (D. 
Brunner, E. Dranevičienė, D. 
Gudauskienė, I. Katkienė, V. Kin-
čiūtė-Kern, R. Meyer, F. Osta-
penko, R. Sukarevičius, dr. L. Ta-
gmann, L. Jokimaitė-Tikuišienė) 
fotografijose įamžinti reikšmingi 
bendruomenės gyvenimo įvykiai 
ir įspūdingi šalies kraštovaizdžiai. 
Paroda „Lietuvių Šveicarija“ pa-
sakoja apie nueitą kelią nuo An-
trojo pasaulinio karo pabėgėlių 
stovyklų susikūrimo iki šių dienų 
aktyvios lietuvių bendruomenės 

visuomeninės veiklos, puoselė-
jančios tautinį tapatumą, gimtąją 
lietuvių kalbą, kultūrą bei papro-
čius. 1951 m. išleistas pirmasis 
bendruomenės laikraščio „Švei-
carijos lietuvių žinios“ numeris. 
Po dvejų metų nutrūkusi jo leidy-
ba 2001 metais vėl buvo atgaivin-
ta. Šiandien kūrybingų bei darbš-
čių žmonių dėka du kartus per 
metus leidinys atkeliauja į Švei-
carijoje gyvenančių tautiečių paš-
to dėžutes tradiciniu popieriniu 
formatu, o elektroninis leidinio 
formas prieinamas visiems lie-
tuviams ŠLB elektroninėje svetai-
nėje. 

Parodoje eksponuojamos nuo-
traukos byloja apie Šveicarijos 
lietuvių rūpestį Lietuvos istori-
nio, kultūrinio palikimo suradimu 
ir įamžinimu. Šveicarijoje atideng-
tos net keturios atminimo len-
tos Lietuvai nusipelniusiems tau-
tiečiams: J. Mačiuliui-Maironiui, 
prof. J. Eretui-Jakaičiui, K. S. 
Šauliui ir R. Bytautui. Lietuvių ir 
vokiečių kalbomis išleistos ketu-
rios knygos apie Šveicarijos lie-
tuvius ir lietuvius Šveicarijoje: V. 
Dargužo „Mylėsi Lietuvą iš tolo...“ 
(2004), J. I. Survilaitės „Alpių lie-
tuviai“ (2005), Šveicarijos lietu-
vių bendruomenės narių sudary-
ta knyga „Lietuvių rašytojų takais 
Šveicarijoje“ (2009), J. I. Survilai-
tės „Visada tolimi – niekada sve-
timi“ (2011). Šveicarijoje gyvuoja 

unikalus šokių ansamblis, kuria-
me paskutinius 25-erius metus 
nebuvo nei vieno šokėjo lietu-
vio. Neišsenkančios energijos J. 
Stasiulienės dėka į lietuviškų šo-
kių kolektyvą buvo suburti švei-
carai, kurie patys pasisiūdino tau-
tinius rūbus ir kasmet šoka per 
lietuvių minimas įvairias valstybi-
nes šventes. Parodos fotografi-
jose taip pat užfiksuotos šveica-
riškos tradicijos ir įspūdingiausi 
šalies peizažai: į UNESCO pa-
veldą įtrauktas Aletsch ledynas, 
4478 m aukščio Alpių viršukal-
nė – Materhorno kalnas, Mairo-
nio apdainuotas Keturių Kantonų 
ežeras, į Pasaulio paveldo sąrašą 
įtrauktos Lavo (Lavaux) vynuogy-
nų terasos, Thun’o ežeras (Bern‘o 
kantonas), architektūrinis Šveica-
rijos paveldas – Werdenberg’o pi-
lis ir daugelis kitų.

Lapkričio 4 d. parodą pristatyti 
iš Šveicarijos atvyko charizma-
tiška bendruomenės pirmininkė 
Jūratė Caspersen. Su V. K. Jo-
nyno galerijos lankytojais ji nuo-
širdžiai dalijosi mintimis ir įspū-
džiais apie tautiečių gyvenimą, 
jų visuomeninę veiklą Šveicari-
joje, apie kultūrinius panašumus 
ir skirtumus, papročius ir jų asi-
miliaciją. Šveicariškus įspūdžius 
sustiprino tiesiai iš „Alpių kraš-
to“ atvežtos vaišės. Paroda „Lie-
tuvių Šveicarija“ veiks iki gruo-
džio 5 d.

V. K. Jonyno galerijoje atidaryta Šveicarijos lietuvių bendruomenės kilnojamoji fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti/V. K. Jonyno galerijos archyvo nuotrauka


