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Jaunoji Druskininkų kalnų slidininkė Liepa 
svajoja gimtajam miestui ir Lietuvai 

atstovauti olimpinėse žaidynėse

L. Karlonaitė yra „Snow Arena Racing Team“ – Druskininkų sporto centro kalnų slidininkų komandos narė/Laimos Rekevičienės nuo-
trauka

Vienuolikametė „Atgimi-
mo“ mokyklos moksleivė Lie-
pa Karlonaitė jau nebesuskai-
čiuoja, kiek kartų dalyvavo 
šalies kalnų slidinėjimo var-
žybose. Ne kartą jai teko ats-
tovauti Druskininkams ir Lie-
tuvai tarptautinėse varžybose, 
o didžiausiu savo pasiekimu 
jaunoji slidinėjimo entuzias-
tė vadina šiemet Druskininkų 
„Snow Arenoje“ surengtose 
Tarptautinės slidinėjimo fe-
deracijos (FIS) statusą turin-
čiose varžybose – Baltijos 
taurės pirmajame etape – pa-

raleliniame slalome iškovotą 
3-įają vietą bei du X-osiose 
Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynėse iškovotus aukso me-
dalius. Liepa yra „Snow Arena 
Racing Team“ – Druskininkų 
sporto centro kalnų slidinin-
kų komandos narė. Ji džiau-
giasi, kad Druskininkuose yra 
„Snow Arena“, kurioje gali tre-
niruotis ir siekti savo svajo-
nės – tapti Lietuvos Olimpinės 
rinktinės nare. 

– Liepa, dažnai matome tave, 
vis lipančią ant kalnų slidinėji-

mo varžybų nugalėtojų paky-
los. Esi viena iš geriausių sli-
dininkių ne tik Druskininkuose, 
bet ir visoje Lietuvoje. Kuo su-
žavėjo šitas sportas, kas tau 
jame labiausia patinka?

– Mane žavi greičiai, patinka 
kalnai. Patinka įveikti trasas, ku-
rias paruošia treneriai. Smagios 
ir išvykos su mūsų komanda. 
Labai patinka mane treniruojan-
čių trenerių atsakingas požiū-
ris į savo darbą, jų bendravimas 
su mumis. Kai pirmą kartą atė-
jau į „Snow Areną“, ji man pali-
ko labai didelį įspūdį Džiaugiuo-

si, kad pasirinkau šitą sportą. Jis 
man iš tiesų labai patinka. Esu 
labai dėkinga treneriams, kurie 
padėjo išmokti slidinėti, atsklei-
dė šios sporto šakos paslaptis. 
Jų dėka įgijau ir vis tobulinu sli-
dinėjimo įgūdžius. Esu labai dė-
kinga savo pirmajam treneriui 
Artūrui Bikulč, kuris sudomino 
šia sporto šaka.

– Ar visuomet būna iššūkis, 
kai reikia įveikti naują trasą? 

– Taip, ir jeigu nepavyksta nau-
ją trasą įveikti iš pirmo karto, kar-
toju, stengiuosi tol, kol pavyksta. 

– Turbūt taip stengiesi, no-
rėdama savo darbo rezultatus 
parodyti per varžybas? Ar su-
skaičiuoji, keliose varžybose 
esi dalyvavusi?

– Tarptautinėse varžybose dar 
nedaug kartų dalyvavau, o Lietu-
voje – tikrai daug. Dalyvaudama 
tarptautinėse varžybose, jaučiu 
ypatingą atsakomybę, nes ten su-
sirenka labai pajėgios varžovės. Ir 
iš šalių, kuriose yra gilios slidinėji-
mo tradicijos. 

Lapkričio pradžioje Druskinin-
kuose organizuotose Baltijos 
taurės pirmojo etapo varžybose 
teko dalyvauti slalomo bei para-
lelinio superslalomo rungtyse. 
Atrankoje užėmiau antrąją vie-
tą, laimėjau ketvirtfinalį, truputį 
nepavyko pusfinalyje, bet kovo-
je dėl trečios vietos įveikiau at-
rankos varžybų lyderę – Latvijos 
slidininkę. Tikrai jaudinausi. Bet 
padėjo treneriai, ir pati pasakiau 
sau, kad galiu ją įveikti. Susikau-
piau ir, labai sėkmingai įveikusi 
trasą, latvę aplenkiau.

Pagal užimtų vietų svarbumą, 
šios man yra vienos svarbiausių. 
Vienintelė iš Lietuvos vaikų dvi 
dienas patekau į TOP ketvertą, li-
pau ir ant prizininkų apdovanoji-
mo pakylos. 

– Per varžybas tėvai, ko gero, 
labai jaudinasi. Ar tau svarbus 
jų palaikymas?

– Man šis sportas patinka, ir esu 
laiminga, kad tėveliai suteikia ga-
limybę sportuoti. Varžybose su 
manimi būna ir mano mama. Tė-
vai sako, jog džiaugiasi, kad tu-
riu tokį pomėgį. Jų manymu, svar-
biausia, kad man veikla patiktų, 
o jie palaikys ir padės. Kaip sako 
mama, džiugu, jei žmogus apskri-
tai randa hobį, kuris visą gyveni-
mą lydi ir patinka.

– Varžybose, ko gero, dar sma-
giau dalyvauti, kai matai, jog 
tavo pastangos nenueina per-
niek, o per treniruotes įdėtą dar-
bą vainikuoja pergalės? Iš tiesų 
sunku patikėti, maža mergaitė 
iš lygumų krašto skina laurus 
kalnų slidinėjimo varžybose.

– Pastarosiose varžybose buvo 
labai didelė garbė atstovauti bū-
tent Druskininkams ir Lietuvai. 
Visa mūsų šeima esame patriotai. 
Visuomet labai noriu atsakingai 
atstovauti „Snow Arenai“, kurioje 
treniruojuosi, Druskininkams, ku-
riuose gyvenu. 

Smagu būtų, jei, pavyzdžiui, nu-
važiavus į Suomijoje organizuo-
jamas varžybas, garsiai skambė-
tų ne tik Lietuvos, 
bet ir pačių Drus-
kininkų vardas. 6 psl.
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Diskutuota apie sportinio meistriškumo 
kalnų slidinėjime siekiančių vaikų 

treniruočių galimybes
Praėjusią savaitę Druskininkų 

savivaldybės vadovai ir admi-
nistracijos specialistai susi-
tiko su „Snow Arena“ vadovu 
Andriumi Stasiukynu, darbuo-
tojais ir treneriais bei Druski-
ninkų sporto centro direktoriu-
mi Vilmantu Matkevičiumi. 

„Snow Arena“ duris atvėrė 2011 
metų rugpjūtį, projektas buvo įgy-
vendintas Europos sąjungos ir pri-
vataus investuotojo lėšomis. Arena 
yra savivaldybės nuosavybė. Pasi-
rašius koncesijos sutartį, jos opera-
torius yra UAB „Stamita“, vadovau-
jama A. Stasiukyno. „Snow Arena“ 
yra privatus, savarankiškas, sa-
vivaldybės nefinansuojamas su-
bjektas. Susitikimo metu aptarti 
žiemos pramogų komplekse vyks-
tantys tradiciniai ir nauji renginiai, 
diskutuota apie galimybes viešinti 
objektą užsienyje, kad į Druskinin-
kus atvyktų kuo daugiau slidininkų 
iš viso pasaulio. Kalbėta apie gali-
mybes rengti daugiau tarptautinių 
varžybų. Komplekse ypatingai di-
delis dėmesys skiriamas sniego ir 
ledo kokybei – „Snow Arena“ tra-
sa atitinka visus tarptautinės slidi-
nėjimo federacijos (FIS) keliamus 
reikalavimus, o tai reiškia, kad joje 
gali treniruotis ir varžytis aukščiau-
sių rezultatų siekiantys sportinin-
kai, olimpiečiai.

Meras Ričardas Malinauskas 
pasidžiaugė, kad nuo to laiko, kai 
„Snow Arena“ atvėrė duris, pa-
siekta iš tiesų nemažai: objek-
tas sulaukė pripažinimo ir įvertini-
mo iš užsienio ekspertų, kasmet 
vis daugiau slidinėjimo spor-
to meistrų iš viso pasaulio savo 
treniruotėms renkasi Druskinin-
kus. „Turime išskirtinį objektą, ku-
riuo didžiuojamės. Siekiame, kad 
jaunoji druskininkiečių karta už-
augtų, pažinusi slidinėjimo gali-
mybes, todėl nuo 2014 metų įgy-
vendiname unikalią programą, 
kurios metu visi savivaldybės šeš-
tų klasių moksleiviai fizinio lavini-
mo pamokų metu mokomi kalnų 
slidinėjimo pradžiamokslio. Per šį 
laiką išugdyta daug gabių vaikų ir 
atėjo laikas kalbėti apie profesio-
nalesnį treniruočių lygį“, – sakė R. 
Malinauskas.

Susitikime kalbėta apie galimy-
bes ugdyti profesionalius slidi-
ninkus. Druskininkų sporto cen-
tre ketvirtus metus veikia kalnų 
slidinėjimo sekcija, kurią sudaro 
3 grupės po 10 mokinių. Sporto 
centre treniruojasi vaikai, turintys 
gabumų ir galintys parodyti gerus 
rezultatus. Slidinėjimas yra viena 
brangiausių sporto šakų, tačiau 
Druskininkų sporto centre vaikai 
treniruojasi už simbolinę kainą – 
vos 10 eurų per mėnesį.

Tarp  besitreniruojančių vaikų 
yra tikrai gabių, ateityje galinčių 
pasiekti  žiemos sporto aukštu-
mų. Todėl būtina atrinkti pačius 
gabiausius, norinčius tobulė-
ti vaikus ir juos kryptingai ugdy-
ti. Su geriausius rezultatus kal-
nų slidinėjime rodančiais 8-14 
metų vaikais dirba profesionalūs 
„Snow Arena“ treneriai ir tikima-
si, kad ateityje šie vaikai atsto-
vaus Lietuvai tarptautinėse var-
žybose užsienyje. 

Druskininkų savivaldybės me-
ras R. Malinauskas pažymėjo, 
kad vaikams, turintiems ypatin-
gų gabumų ir noro mokytis, būti-
na sudaryti sąlygas treniruotėms: 
„Kalbame apie vaikus, kurie atei-

tyje atstovautų Druskininkams, 
Lietuvai tarptautinėse varžybo-
se, čempionatuose, olimpiadose. 
Druskininkuose turime profesio-
nalią žiemos sporto bazę, paty-
rusius trenerius – būtina išnau-
doti šį pranašumą. Tačiau žiemos 
sportas yra vienas brangesnių, ti-
krai suprantame, kad yra situa-
cijų, kai labai gabių vaikų tėvai 
neišgali investuoti į sportui reika-
lingas priemones, tokias kaip ap-
ranga, batai, slidės, todėl svarsty-
sime visas galimybes, kaip padėti 
tokiems žiemos sporto aukštumų 
siekiantiems jauniesiems druski-
ninkiečiams.“ 

Mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius pažymėjo, kad bus 
ieškoma galimybių perspekty-
viausius sportininkus bent kartą 
metuose išsiųsti į sporto stovy-
klas užsienyje, kalnuose.  

Svarstyta ir galimybė Druskinin-

kuose įsteigti slidinėjimo sporto 
klasę, kurioje mokytųsi gabiausi 
Lietuvos vaikai.

Susitikimo metu savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė išsakė idėją, kad 
per mokslo metus įgytus slidinė-
jimo įgūdžius visų savivaldybės 
mokyklų šeštokai galėtų pade-
monstruoti specialiai tam organi-
zuotose varžybose, kuriose ga-
lėtų laimėti prizų – tai kartu būtų 
motyvacija ir toliau tobulinti slidi-
nėjimo įgūdžius.

Susitikime pasidžiaugta, kad 
žiemos pramogų kompleksu ak-
tyviai naudojasi druskininkiečių 
bendruomenė.  Be to, 2015 metų 
gruodį įsigijus specialią neįgalie-
siems skirtą monoslidę, jau be-
veik dvejus metus judėjimo ne-
galią turintys žmonės  aktyviai 
naudojasi sudaryta galimybe iš-
bandyti žiemos pramogas.

 „Snow Arenoje“ organizuojami svarbūs šalies ir tarptautiniai žiemos sporto renginiai/
„Snow Aena“ archyvo nuotrauka

Perspektyviausi jaunieji druskininkiečiai, treniruojami profesionalaus trenerio A. Bikulč, 
dalyvavo Baltijos taurės pirmojo etapo varžybose/„Snow Arena“ archyvo nuotrauka

Susitikime dalyvavo „Snow Arena“ vadovas A. Stasiukynas (viduryje), treneriai/Dianos 
Sinkevičiūtės nuotrauka

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

„Nioliktas“ skundas – 
nieko naujo

Žmonės savo idėjomis, įgyven-
dintais nors ir mažais, bet labai 
svarbiais darbais, ilgam palieka 
pėdsaką savo krašto istorijoje. 
Juos dar ilgai atsimena čia gy-
venantys žmonės. Kiti savo var-
dą ir pavardę istorijoje, panašu, 
nori palikti tik po pasirašytais 
skundais. Kyla klausimas, kas 
tie kiti? Tarkime, Druskininkų 
opozicijos atstovai: konservato-
riai ir liberalai. 

Šią savaitę gavome dar vie-

ną konservatoriaus V. Semeš-
kos ir liberalo J. Šarkaus pasi-
rašytą raštą redakcijai. Taip, dėl 
žmogiškos korektūros klaidos 
sakinyje „Apie priimtą sprendi-
mą raštu informuoti byloje spe-
cialiaisiais liudytojais apklaus-
tus asmenis ir pareiškėjus Vilių 
Semešką ir Juozą Šarkų“ pra-
leidome frazę „asmenis ir pa-
reiškėjus“. Klysti žmogiška, taigi 
klaidą pripažįstame. Paneigimą 
skelbiame:

Paneigimas
Savaitraščio „Mano Druskinin-

kai“ 2017 m. spalio 26 d. Nr. 127 
ir internetinėje svetainėje www.
manodruskininkai.lt išspausdin-
tame straipsnyje „Panaikinti cen-
tro „Aqua“ direktoriui E. Antanai-
čiui prieš dvejus metus pateikti 

kaltinimai“ paskleisti duomenys, 
jog „specialiaisiais liudytojais by-
loje apklausti konservatorius V. 
Semeška bei liberalas J. Šarkus, 
kurių skundų pagrindu, galimai, ir 
buvo atliekamas tyrimas“ neatitin-
ka tikrovės.

Minėti asmenys nebuvo ap-
klausti kaip „specialieji liudyto-
jai“. Bet straipsnis buvo ne apie 
juos. Pagrindinė žinia vis dėlto 
straipsnyje buvo ta, kad įmonės 
„Aqua“ direktoriui prieš dvejus 
metus pareikšti kaltinimai su-
bliuško. Juk, kaip susidaro įspū-
dis, viso šio „burbulo“ tikslas 
– apjuodinti Druskininkus ir sė-
kmingai veikiančius pagrindinius 
kurorto objektus. Kartais darosi 
gėda dėl tokių „Druskininkams 
atstovaujančių“ piliečių, kurie, 
neva prisidengdami viešojo inte-
reso gynimu, galimai siekia pa-
prasčiausių asmeninių politinių 
dividendų... 

Kaip turėtų jaustis V. Semeš-
ka ir J. Šarkus, žinodami, kad jų 
skundų pagrindu buvo pradėtas 
tyrimas ir net dvejus metus tuš-
čiai ir nepagrįstai buvo tampomas 
ir centro AQUA direktorius, ir šio 
centro darbuotojai?

Vis prašinėdami paneigti ir jau-
triai reaguodami į išsireiškimus, 
minėti veikėjai patys, ko gero, nė 

nesusimąsto, kad dėl jų veiksmų 
prieš dvejus metus prasidėjęs ty-
rimas ir apie jį paskleista žinia pa-
kenkė ir įmonės direktoriaus, ir 
pačios sėkmingai dirbančios įmo-
nės dalykinei reputacijai, pakenkė 
centro „Aqua“ ir visų Druskininkų 
įvaizdžiui. 

Kas atsiprašys ar kompensuos 
iš gyvenimo išbrauktų ir tuščiai 
praleistų Vandens parko direk-
toriaus ir darbuotojų dvejų metų, 
renkant ir pateikiant pareigūnams 
tūkstančius dokumentų kopijų, 
važinėjimų į apklausas... Tyrimo 
metu įrodyta, kad jokių neteisė-
tų apgyvendinimų viešbutyje, juo-
lab politikų ar kitų asmenų „orgi-
jų“, apie kurias garsiai bulvarinėje 
žiniasklaidoje kalbėjo Druskinin-
kų savivaldybės opozicijos nariai, 
nebuvo – tokių faktų nenustatyta. 
Dirbtiniai skandalai subliuško, be-
lieka laukti V. Semeškos ir J. Šar-
kaus atsiprašymo. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Druskininkų lopšeliui-darželiui „Žibutė“ reikalingas 
direktoriaus pavaduotojas ūkiui, įgijęs aukštąjį 
išsilavinimą, su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu. 

Privalumai: inžinerinis išsilavinimas, patirtis viešųjų pirkimų srityje 
ir darbo patirtis ūkio priežiūroje.

Pretendentai iki š. m. lapkričio 24 d. turėtų per elektroninę sistemą 
VATIS (http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html) 
pateikti šiuos dokumentus: asmens dokumento kopiją, išsilavinimą 
patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (CV), preten-
dento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas).

Kontaktai pasiteirauti: 8 (313) 51816, 
el. paštas: drs.zibute@gmail.com

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad, vadovau-
jantis Alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 10 dalies 1 punktu, 
(įmonė nevykdo licencijoje nurodytos veiklos ir per savivaldybės nu-
statytą laiką neinformavo apie planuojamą tęsti veiklą), žemiau nuro-
dytų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (to-
liau – Licencija) galiojimas sustabdytas neterminuotam laikui:

Licencijos Nr. 226, išduotos Angelės Mickevičienės įmonei, įmo-
nės kodas 152092684, prekiauti kavinėje Vytauto g. 43, Druskinin-
kuose;

Licencijos Nr. A-976, išduotos UAB „Izumi LT“, įmonės kodas 
303201730, prekiauti restorane Vilniaus al. 22-2, Druskininkuose;

Licencijos Nr. 97-55-124, išduotos A. Rubiko personalinei įmonei, 
įmonės kodas 165187214, prekiauti parduotuvėje Alėjos g. 27A, Lei-
palingio m., Druskininkų sav.;

Licencijos Nr. A-422, išduotos Giedrės Katienienės įmonei, įmo-
nės kodas Nr. 152173150, prekiauti kavinėje-bare Alėjos g. 5, Leipa-
lingio m., Druskininkų sav.
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Druskininkų savivaldybės 
administracija perka vieno ir dviejų 

kambarių butus Druskininkų 
savivaldybės teritorijoje:

1) vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne ma-
žesnis kaip 28 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m; 

2) dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti ne ma-
žesnis kaip 39 kv. m ir ne didesnis kaip 57 kv. m;

Butai perkami:
1) Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g., Druskininkų g., Gardino g., 

Baravykų g., M. K. Čiurlionio g. (atkarpoje nuo M. K. Čiurlionio g. 75 
iki M. K. Čiurlionio g. 114). 

2) Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g., Šiltnamių g., Neravų g., 
Sveikatos g., Eglės g.

3) Viečiūnų miestelyje.
4) Leipalingio miestelyje.

Bendrabučio tipo butai, t.y., bendrabučio tipo kambariai su bendro 
naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais, taip pat butai bendrabučio 
tipo, mediniuose ar karkasiniuose pastatuose, nebus perkami. 

Pirkimo dokumentus, susijusius socialinio būsto pirkimu, galima 
gauti iki 2017 m. gruodžio 1 d. 10 val., darbo dienomis ir darbo va-
landomis Druskininkų savivaldybės administracijoje 114 kab. Vasa-
rio 16-osios g. 7, LT- 66118 Druskininkai, taip pat pirkimo dokumentai 
skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje adresu www.druski-
ninkai.lt

Kandidatas paraišką užpildyti ir pateikti dokumentus gali atvykęs 
tiesiai į Druskininkų savivaldybės administraciją 114 kab. Vasario 
16-osios g. 7, 66118 Druskininkai.

Pirkimo dokumentai kandidatui paprašius jam pateikiami ne vėliau 
kaip per 3 darbo dienas nuo kandidato prašymo pateikti šiuos doku-
mentus gavimo dienos.

Paraiškų dalyvauti derybose pateikimo terminas ir laikas: iki 2017 
m. gruodžio 1 d. 10.00 val., adresu: Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija 114 kab. Vasario 16-osios g. 7, LT- 66118 Druskininkai. 
Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos. 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel.: (8 313) 52242.

Druskininkai ketina dalyvauti Lenkijoje 
organizuojamame kurortų kongrese

Šią savaitę Druskininkų savi-
valdybėje apsilankęs Augusta-
vo (Lenkija) vicemeras Tomasz 
G. Oldytowski su Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduoto-
ju Linu Urmanavičiumi ir adminis-
tracijos specialistais aptarė ga-
limybę Druskininkams dalyvauti 
27-ajame Lenkijos kurortų kon-
grese, ateinančių metų birželio 
mėnesį vyksiančiame Augusta-
ve. Renginį organizuoja Lenkijos 
kurortų asociacija, vienijanti net 
44 Lenkijos kurortus. Tai ypatin-
gos reikšmės trijų dienų renginys, 
kuriame susirenka ne tik kuror-
tų atstovai, bet ir ministerijų, kitų 
valdžios institucijų vadovai bei 

specialistai, kurortologijos srities 
žinovai, mokslininkai.

Susitikimo metu aptartas Drus-
kininkų kurorto dalyvavimas kon-
grese: planuojama, kad pirmą-
sias dvi dienas Augustave būtų 
galima pristatyti Druskininkus, 
o trečiąją dieną kongreso daly-
viai atvyktų į Druskininkus, kur 
susipažintų su kurorto istori-
ja, raida, pamatytų įgyvendintus 
projektus, pamatytų, kaip nau-
dojami gydomieji faktoriai, kaip 
teikiamos sveikatinimo paslau-
gos, kaip derinamos šiuolaikinės 
technologijos ir šimtametė kuror-
tologijos patirtis ir tradicijos.

Druskininkų savivaldybės mero 

pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius pažymėjo, kad bendradar-
biavimas su kitų šalių kurortais 
leidžia pasidalinti gerąja patirtimi 
ir pasisemti naujų idėjų – susiti-
kimai ir diskusijos skatina tobulė-
ti, suteikia galimybę mokytis vie-
niems iš kitų. 

Susitikime akcentuota, kad 27-
ojo Lenkijos kurortų kongreso 
tema yra klimatinės sąlygos, tai-
gi Druskininkai, garsėjantys savo 
tyru oru, gydomuoju purvu ir mi-
neraliniu vandeniu, tikrai galės 
pasidalinti šimtmečius kaupta pa-
tirtimi. Taip pat Lenkijos atstovus 
domina Lietuvos teisinė bazė, su-
sijusi su kurortais.

Aptarta Jaunimo užimtumo centro veikla
Praėjusį ketvirtadienį Druskinin-

kų savivaldybės administracijos 
direktorė Vilma Jurgelevičienė ir 
Jaunimo užimtumo centro (JUC) 
direktorė Aušra Nedzinskienė su-
sitiko aptarti centro veiklą, įgyven-
dinamus projektus ir ateinančių 
metų planus. Susitikimo metu pa-
sidžiaugta šiais metais Druskinin-
kų savivaldybės iniciatyva pirmą 
kartą sėkmingai įgyvendinta „Jau-
nimo verslumo ugdymo ir integraci-
jos į darbo rinką“ programa, į kurią 
aktyviai įsitraukė darbdaviai, ir jau-
nimas. Programą planuojama tęsti 
ir kitąmet. Susitikime aptarti ir šiuo 
metu JUC įgyvendinami projektai, 
jau tradicija tapę renginiai ir festiva-
liai, jaunimą labiausiai dominantys 
užsiėmimai, neformaliojo ugdymo 
veiklos. Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė V. Jurge-
levičienė pasidžiaugė, kad Druski-
ninkų JUC yra vienas moderniau-
sių šalyje, o čia vykdomos veiklos 
kaskart sudomina vis daugiau jau-
nų žmonių: „Labai džiaugiamės 

Jaunimo užimtumo centro energi-
ja, veržlumu, noru tobulinti veiklas, 
telkti jaunus žmones ir juos moty-
vuoti. Dar smagiau matyti, kaip be-
tarpiškai JUC komanda bendrauja 
su jaunimu.“ 

JUC direktorė A. Nedzinskienė 
yra sakiusi, kad jaunieji druskinin-
kiečiai laukia savo 14-ojo gimta-
dienio, nes nuo tada jie oficialiai 
gali pradėti lankyti JUC‘ą ir daly-
vauti jo renginiuose.

Siūlykite pretendentus 
Kultūros puoselėtojo 

premijai gauti

Gerbiamas Viliumai Malinauskai,
Gyvenime svarbiausi ir prasmingiausi darbai yra tie, ku-

riuos padarome dėl kitų. Jūs savo nuveiktais reikšmingais 
darbais palikote ryškų pėdsaką Druskininkų istorijos kely-
je ir druskininkiečių širdyse. Sveikindami gimtadienio pro-
ga, linkime Jums stiprios sveikatos, neblėstančio optimiz-
mo, kantrybės ir daugybės džiaugsmingų akimirkų.

Druskininkų savivaldybės Taryba ir administracija

Druskininkų savivaldybė gar-
bingiausią kultūros srityje ap-
dovanojimą – Kultūros puose-
lėtojo premiją nuo 2001 metų 
skiria labiausiai nusipelniu-
siems Druskininkų krašto meno 
žmonėms bei kolektyvams. 
Premija skiriama už reikšmin-
gą, aktyvią ir kūrybingą veiklą 

kultūros ir meno srityje: puose-
lėjant ir skleidžiant profesiona-
lųjį bei mėgėjų meną, ugdant 
Druskininkų bendruomenės 
tradicijas, plėtojant edukaci-
nę veiklą, kuriant menines pro-
gramas, organizuojant kultū-
ros renginius druskininkiečiams 
bei kurorto svečiams, rengiant 
bei įgyvendinant naujus (no-
vatoriškus) kultūros projektus, 
dalyvaujant ir reprezentuojant 
Druskininkų savivaldybę svar-
biausiuose respublikiniuose bei 
tarptautiniuose festivaliuose, 
konkursuose, inicijuojant ir rea-
lizuojant garso, vaizdo įrašų bei 
kitų leidinių, užtikrinančių ne-
materialaus paveldo išsaugoji-
mą, leidybą.

Druskininkų kultūros puoselė-
tojo premijai gauti gali būti pri-
statomi mūsų kraštui nusipel-
nę Druskininkų savivaldybėje 
ir Lietuvoje gyvenantys fiziniai 
asmenys, meno kolektyvai, stu-
dijos, būreliai, klubai, asociaci-
jos, kitos kūrėjus vienijančios 
visuomeninės institucijos.

Laukiame savivaldybės kultū-
ros ir švietimo  įstaigų, asocia-
cijų, kitų visuomeninių kūrėjus 
vienijančių institucijų pasiūly-
mų dėl Kultūros puoselėtojo 
premijos skyrimo iki šių metų 
gruodžio 15 d. Primename, kad 
Druskininkų savivaldybei (Vil-
niaus alėja 18) kartu su  preten-
dento siūlymu turi būti pateikti ir 
šie dokumentai:

1. Pretendento gyvenimo ir 
veiklos aprašymas.

2. Rekomendacija (kultūros ir 
švietimo įstaigų, asociacijų ir 
pan.). 

Savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė ir JUC direktorė A. Nedzinskie-
nė aptarė centro veiklą, įgyvendinamus projektus ir ateinančių metų planus/Dianos Sin-
kevičiūtės nuotrauka

Augustavo vicemeras T. G. Oldytowski su Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoju L. Urmanavičiumi ir administracijos specialis-
tais aptarė galimybę Druskininkams dalyvauti ateinančių metų birželio mėnesį Augustave vyksiančiame 27-ajame Lenkijos kurortų kon-
grese/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Pernai Kultūros puoselėtojo premija 
įteikta pedagogei V. Šmitienei/Laimos Re-
kevičienės nuotrauka
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Valdžios ištroškę opozicionieriai Tarybos posėdyje 
dėmesio siekė pigiais triukais?ĮSPŪDIS

Praėjusią savaitę sušauktas 
Tarybos posėdis ir vėl neapsi-
ėjo be konservatorių ir liberalų 
šou – jie dar posėdžio pradžioje 
teatrališkai „tėkštelėjo“ pareiš-
kimą, kuriame Savivaldybės va-
dovai užsipulti kaip priimantys 
neva tai „žalingus Druskininkų 
savivaldybei“ sprendimus. Ta-
čiau iš Tarybos daugumai ats-
tovaujančių narių reakcijos 
buvo galima suprasti, kad šis 
posėdyje paviešintas opozici-
onierių „dokumentas“ priminė 
nebent konservatorių ir libera-
lų pamėgtų lozungų rinkinį apie 
„atsakomybę“ ir „vertybes“, o 
ne dalykišką, argumentuotą pa-
reiškimą? Posėdžio metu kon-
servatoriai ir liberalai leido sau 
įžeidinėti tądien posėdžiui pir-
mininkavusį mero pavaduoto-
ją Liną Urmanavičių, o provo-
kuojančio turinio klausimais 
mėgino išmušti iš pusiausvy-
ros pranešėjus, pristačiusius 
sprendimų projektus.

Užkliuvo ir Kalėdos?
Svarstant sprendimo projektą 

dėl 2017 metų Druskininkų savi-
valdybės biudžeto pakeitimo, Sa-
vivaldybės Finansų ir apskaitos 
skyriaus vedėjai Vydai Amšiejie-
nei teko atlaikyti žodinę konser-
vatorių Antano Balkės ir Viliaus 
Semeškos ataką.

Jų provokuojantys klausimai ga-
lėjo priminti kone tardymą. Ar jie 
tyčia Taryboje aiškinosi tai, kas 
jau buvo išsamiai aptarta komi-
tetuose, taip mėgindami pelnytis 
politinių dividendų ar net klaidin-
ti bendruomenę? Esą, kodėl neva 
tai „nuimamos“ lėšos nuo moky-
klų, ir didinamos kurorto įvaizdžio 
gerinimo programai? Atrodytų, 
jiems visai nesvarbu, kad V. Am-
šiejienė paaiškino, jog tikslinės, iš 
kurorto rinkliavos panaudotos lė-
šos, yra skirtos būtent kalėdinei 
miesto puošybai, o su mokyklų 
asignavimų perskirstymu jos ne-
turi nieko bendra.

Posėdyje konservatorius V. Se-
meška, savo pasisakyme perėjęs 
į vieno savo partijos vedlio „kas 
galėtų paneigti!“ retoriką, reiškė 
nepasitenkinimą, kodėl taip rūpi-

namasi Druskininkų įvaizdžiu, ko-
dėl tam skiriamos „papildomos 
lėšos“. Jis turėjo priekaištų, kad 
apie tai esą „nebuvo diskutuota“, 
nors pats pastarajame komiteto 
posėdyje nė nedalyvavo. Ar jam 
kiltų tiek daug papildomų klausi-
mų Taryboje, jei uoliau lankytų 
Tarybos komitetų posėdžius? O 
gal jis bandys perimti iš kolegos 
liberalo Karolio Kaklio patirtį ne-
lankyti vieno iš Tarybos komitetų 
posėdžių?

Tarybos daugumai atstovaujan-
tis, nepartinio judėjimo „Už Drus-
kininkus“ narys Algimantas Šiau-
čiulis replikavo, kad V. Semeškai 
reikėtų lankytis komiteto posė-
džiuose, tada jam galbūt kils ma-
žiau neaiškumų: „Diskusija kaip 
tik ir buvo pastarajame posėdyje, 
dėl puošybos“, – sakė A. Šiaučiu-
lis. Jo nuomone, būtent tokie daly-
kai, kaip kalėdinė miesto puošyba, 
kurorto populiarinimas ir prisideda 
prie Druskininkų, kaip patrauklaus 
ir svetingo kurorto, įvaizdžio for-
mavimo. Skirtingai nei visa Druski-
ninkus juodinanti antireklama, ku-
ria galimai pasirūpina Druskininkų 
konservatoriai ir liberalai kartu su 
jiems palankiomis žiniasklaidos 
priemonėmis? Druskininkus men-
kinančią informaciją galimai vieši-
nančiose „ne už ačiū“?

Po audito – aukščiausias įver-
tinimas

Taryboje priimtas sprendimas 

dėl Savivaldybės administraci-
jos parengtų finansinių ataskaitų. 
Kontrolės ir audito tarnyba nepa-
teikė jokių pastabų ir pateikė aukš-
čiausią įvertinimą – pareiškė be-
sąlyginę, teigiamą nuomonę dėl 
visų savivaldybės ataskaitų, ku-
rios apima 22 viešojo sektoriaus 
subjektus. Tarybos posėdyje dar 
kartą paaiškėjo, kad liberalai bei 
konservatoriai nesugeba atskir-
ti grūdų nuo pelų – Savivaldybės 
vadovams ir specialistamsbuvo 
priekaištaujama dėl tvarkomų ke-
lių. Susidarė įspūdis, kad sutvar-
kytus, prižiūrimus kelius opozici-
onieriai laiko žala bendruomenei. 
Konservatoriai ir liberalai tikriau-
siai būtų laimingesni, jeigu visi va-
žinėtume duobėtais keliais? 

Nėra kitų kandidatų?
Pastarajame Tarybos posėdy-

je vėl buvo svarstomas klausimas 
dėl Kontrolės komiteto sudėties. 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
Kontrolės komitete, kuriam pirmi-
ninkauja Gražutė Kuneikienė, yra 
daugiau nei pusė visų narių, jis 
veikiantis, nors ir nepilnos sudė-
ties. Todėl Tarybos posėdžiuose 
opozicinėms, Liberalų sąjūdžio 
ir Mišriai frakcijoms siūloma, kad 
jos teiktų savo kandidatus, kad 
šie galiausiai pradėtų dirbti komi-
tete. Vadovaujantis Tarybos vei-
klos reglamentu, tą patį kandida-
tą galima siūlyti ne daugiau kaip 
du kartus. Šiame Tarybos posė-

dyje minėtos frakcijos vėl siūlė tas 
pačias kandidatūras, kurioms Ta-
rybos nariai jau daugiau nei du 
kartus nepritarė: liberalo J. Šar-
kaus ir konservatoriaus V. Se-
meškos. Atsižvelgiant į tai, kad 
ir pastarajame Tarybos posėdyje 
kitų kandidatūrų pasiūlyta nebu-
vo, klausimo svarstymą vėl teko 
atidėti. Klausimo dėl Druskinin-
kų savivaldybės tarybos Kontro-
lės komiteto sudėties istorija jau 
turi ištisą „epopėją“: su pertrau-
komis – nuo 2015-ųjų balandžio. 
Vienu laikotarpiu komitetas buvo 
pilnos sudėties, tačiau jame at-
sisakius dirbti konservatorių ir li-
beralų atstovams, klausimas vėl 
liko atviras ir kaskart įtraukiamas 
į Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Ar tokia situacija „didžiuojasi“ A. 
Balkė ir K. Kaklys, atsisakę būti 
Kontrolės komiteto nariais, gali-
mai sąmoningai siekdami žlug-
dyti jo veiklą? Emocionaliai pra-
ėjusiame posėdyje pasisakęs K. 
Kaklys, matyt, pamiršo, kad pats 
nelankė Kontrolės komiteto posė-
džių ir tokiu elgesiu apsunkino la-
bai svarbaus komiteto darbą. To-
kią išvadą pateikė ir Druskininkų 
savivaldybės Tarybos narių suda-
ryta komisija.

Pritarta naujiems projektams
Taryba taip pat pritarė planuoja-

miems įgyvendinti bendruomenei 
ir kurorto svečiams reikšmingiems 
projektams. Europos Sąjungos, 
Valstybės ir Druskininkų savival-
dybės lėšomis planuojama su-
kurti modernias ir saugias erdves 
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklo-
je, o Viečiūnų progimnazijos iki-
mokyklinio ugdymo skyriuje „Line-
lis“ įsteigti vieną naują grupę, kurią 
lankys 11 vaikų, sutvarkyti trijų 
grupių patalpas nuperkant baldus 
ir žaidimų įrangą. Druskininkų sa-
vivaldybėje taip pat planuojama 
diegti eismo saugumo priemones. 
Sodų gatvėje, šalia važiuojamo-
sios kelio dalies bus įrengtas nau-
jas pėsčiųjų-dviračių takas, todėl 
pagerės eismo dalyvių saugumas. 
Bus įsigytos ekologiškos transpor-
to priemonės – planuojama, kad 
ateinančiais metais bus įsigyti 2 
elektriniai žemagrindžiai autobu-

sai. Taryba pritarė projektui „Priva-
čių namų prijungimas prie nuotekų 
surinkimo infrastruktūros Druski-
ninkuose“.

Nustatytos lengvatos, suma-
žinti tarifai

Taryba patvirtino ir 2018 metų 
verslo liudijimų dydžius bei len-
gvatas. Siekiant kurti palankias 
sąlygas smulkiajam verslui, jau 
ne vienerius metus Druskinin-
kų savivaldybės Taryba sumaži-
na verslo liudijimų kainas bei nu-
stato lengvatas juos įsigyjant 
neįgaliesiems, daugiavaikiams ar 
vienišiems tėvams, tėvams au-
ginantiems neįgalų vaiką, moki-
niams, studentams, gyventojams, 
sulaukusiems senatvės pensijos 
amžiaus. Veiklos rūšims, kurios 
generuoja mažas pajamas, Tary-
ba nustatė daugiau kaip 80 proc. 
mažesnius verslo liudijimų dy-
džius, 13-ai veiklos rūšių nustaty-
tas simbolinis, 12 eurų metinis mo-
kestis. Visoms kitoms likusioms 
veiklos rūšims – 50 proc. mažes-
ni, palyginus su mokesčio dydžiais 
visoje Lietuvos Respublikos teri-
torijoje, verslo liudijimų mokesčio 
dydžiai, galiosiantys Druskininkų 
savivaldybės teritorijoje.

Taryba nustatė žemės mokes-
čio tarifus 2018 metams. Druski-
ninkų savivaldybės teritorija yra 
suskirstyta į 16 verčių zonų, pa-
gal kurias, o taip pat atsižvelgiant 
į žemės paskirtį bei naudojimo 
būdą, VĮ Registrų centras šiais 
metais atliko masinį žemės verti-
nimą. Remiantis Registrų centro 
pateiktais preliminariais duomeni-
mis, iš kurių matosi, kad nuo 2018 
metų sausio 1 dienos įsigaliosian-
čios naujos vidutinės žemės rin-
kos vertės žymiai didės. Išau-
gus vidutinei žemės rinkos vertei, 
2018 metais žemės mokestis la-
bai žymiai padidėtų. Siekiant, 
kad žemės mokestis taip drastiš-
kai nedidėtų, Druskininkų savival-
dybės Taryba sumažino žemės 
mokesčio tarifus, įsigaliosiančius 
Druskininkų savivaldybės teritori-
joje 2018 metais.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Įdomu, kaip liberalai ir konservatoriai supranta konstruktyvų darbą Taryboje?/Roberto 
Kisieliaus nuotrauka

ARATC dovana bibliotekoms – ekologinių pasakų knyga 
Beveik visas Alytaus regio-

no bibliotekas jau pasiekė Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
centro (ARATC) dovana – žur-
nalistės Aldonos Zinkevičiū-
tės-Jankauskienės ekologinių 
pasakų knyga „Kontis ir Tvar-
kius“. „Tai – išskirtinio turi-
nio knyga, kuri, tikiuosi, padės 
mums rasti geresnį kontaktą 
su vaikais, o jiems – aiškesnį 
supratimą apie mus supančią 
aplinką“, – sako ARATC direk-
torius Algirdas Reipas. 

Anot jo, aplinkosauginis švieti-
mas – viena iš prioritetinių įmo-
nės veiklos sričių, nes būtent nuo 
žmonių požiūrio ir sąmoningu-
mo labiausia priklauso sėkmin-
gas atliekų tvarkymas. Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centras 
nuolat ieško naujų, įvairioms vi-
suomenės grupėms priimtinų ir 
suprantamų bendravimo formų. 

„Vaikai yra naujai informacijai 
imliausia grupė, ir nuo jų požiū-
rio, nuo jų supratimo labai pri-

klausys, kokioje aplinkoje gy-
vens ne tik jie patys, bet ir mes. 
Todėl visuomet stengiamės rasti 
tinkamą kalbėjimo būdą su vai-
kais, o pasakos, ko gero, vie-
nas geriausių būdų pasiekti vai-
kų sąmonę ir emocijas“, – sako 
ARATC vadovas. 

Regiono bibliotekoms Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo cen-
tras padovanojo beveik 800 kny-
gos egzempliorių: po tris knygas 
įteikta mokyklų bibliotekoms, po 
2 – viešosioms bibliotekoms ir 
jų skyriams, po vieną – ikimoky-
klinio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupėms. 

Alytiškės žurnalistės A. Zin-
kevičiūtės-Jankauskienės eko-
loginių pasakų knyga „Kontis ir 
Tvarkius“, kurios leidimą parė-
mė Lietuvos regioninių atliekų 
tvarkymo centrų asociacija, iš-
leista šių metų vasarą. Pirmas 
2 tūkst. egzempliorių knygos ti-
ražas greit pasklido po visą Lie-
tuvą, tad netrukus buvo išleistas 

papildomas knygos tiražas. 
„Manęs kartais klausia, ar su-

dėtinga įdomiai ir patraukliai ra-
šyti apie atliekas? Nežinau! Nes 
„Kontis ir Tvarkius“ nėra kny-
ga apie atliekas. Tai knyga apie 
mus ir mus supantį labai didžiu-
lį daiktų pasaulį. Tų daiktų, ku-
riuos mes kuriame, perkame, 
naudojamės, galiausiai išmeta-
me, nė nesusimąstydami, kaip 
tie daiktai jaučiasi. O juk nie-
kas nenori būti atstumtu, išmes-
tu, nereikalingu. Tad „Kontis ir 
Tvarkius“ – tai pirmiausia kny-
ga apie visiems labai pažįstamą 
norą būti reikalingu“, – sako kny-
gos autorė A. Zinkevičiūtė-Jan-
kauskienė.  

Ekologinių pasakų knygą ilius-
travo alytiškis dailininkas Arūnas 
Vaitkus, suteikęs knygos hero-
jams spalvotų emocijų ir žaismin-
gumo. 

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centro informacija

Regiono bibliotekoms Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras padovanojo beveik 800 
knygos egzempliorių/ARATC archyvo nuotrauka
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Pasirinkus „The House“, ruduo gali būti jaukus ir šiltas

Prieš šešerius metus įkūręs 
restoraną „The House“ jo vado-
vas vilnietis Linas Jablonskas 
sako, kad šiandien jau nebesi-
jaučia svečias Druskininkuose, 
nes čia praleidžia ne tik didžią-
ją dalį savo darbo laiko, bet ir 
laisvalaikį. Tačiau ir tas laisva-
laikis neretai būna paskirtas 
restoranui – mintys sukasi apie 
tai, kaip padaryti, kad „The 
House“ ir toliau išliktų mielais, 
jaukiais atostogų namais, išsi-
ilgta poilsio, ramių pašnekesių 
su šeima, draugais ir skanaus 
maisto vieta.

„Džiaugiuosi, kad restorano vei-
kla įsibėgėjo, prigyja vis naujos 
tradicijos. Gal tik pirmieji dve-
ji metai buvo kiek permainingi, 
sunkesni, nes ieškojome savo sti-
liaus, savo išskirtinumo ir savo 
klientų. Tačiau tobulėjame, auga-
me – kaip ir patys Druskininkai“, 
– sakė L. Jablonskas, pristatyda-
mas „The House“ naujoves lanky-
tojams.

– Naujienos restorane „The 
House“: gal pradėkime nuo... 
kavos?

– „Miestiečio diena su kava“ – 
tai idėja, kuri, manau, ne tik Drus-
kininkų svečiams, bet ir dauge-
liui druskininkiečių padės tarsi iš 
naujo atrasti, prisiminti „The Hou-
se“, – jaukius namus, kur gera 
ateiti išgerti kavos, pabendrau-
ti. Kartą per savaitę, trečiadie-
niais, lankytojus „The House“ vai-
šina kava. Laukiame visų miesto 
gyventojų. Ir senjorų, ir studentų. 
Visų, kuriuos vienija noras išgerti 

kavos nekasdieniškoje aplinkoje. 
Mūsų miesto gyventojai kavą tre-
čiadieniais geria nemokamai!

– O pusryčiai? „The Hou-
se“ turi tradiciją savaitgaliais 
kviesti vėlyvųjų pusryčių. Ar 
yra pasikeitimų?

– Sekmadieniais siūlome pus-
ryčiauti ilgiau. Kviečiame į „The 
House“ vėlyvųjų ilgųjų pusry-
čių nuo 9. 00 iki 15.00 valandos. 
Ne vienam iš mūsų poilsio dieną 
norisi ilgiau pamiegoti, o išsimie-
gojus – gera praleisti sekmadie-
nį lėtai, neskubant, mėgaujantis 
bendravimu su draugais, artimai-
siais ir geru, kokybišku, estetiš-
kai, gražiai patiektu maistu. „The 
House“ pusryčių meniu, patikinu, 
nenuvils – tai įvairių rūšių sumuš-
tiniai, blyneliai, košės, ir, žinoma, 
kiaušinienės, omletai, – jų recep-
tus kuriu pats.

– Ką naujo darbo dieną siūlo-
te pietums? Prieš kelerius me-
tus „The House“ garsėjo ska-
niomis, sočiomis sriubomis. 
Kokios naujovės laukia sriubų 
mėgėjų? 

– Sriuba – sotūs ir skanūs die-
nos pietūs. Siūlome naujovę: 
„Sriubos valgyk kiek nori!“. 
Lankytojai, užsukę dienos pie-
tų, darbo dienomis nuo 11.30 iki 
15.00 valandos, už vieną, tą pa-
čią kainą galės skanauti kelių rū-
šių sriubų ir jų valgyti tiek, kiek no-
rės. Ir pats esu sriubos šalininkas: 
mėgstu sriubą, esu įsitikinęs, kad 
sriuba – geras, sotus, maistingas 
patiekalas. „The House“ sriubos – 

tirštos, sočios, skanios ir kasdien 
vis naujos. Užsukite!

– Tarp „The House“ lankyto-
jų – ne tik Lietuvos gyventojai, 
bet ir svečiai iš užsienio šalių, 
kurie, ko gero, domisi tautiniu 
kulinariniu paveldu? Tad kaip 
gi be cepelinų – ar esate numa-
tę naujovių ir šioje srityje?

– Siekdami populiarinti šį pa-
tiekalą ir norėdami atskleisti įvai-
riausius jo skonius, siūlysime 
degustuoti: vienas cepelinas – 
vienas euras. Iki šiol cepelinus 
virėme tik sekmadieniais, papras-
tai gaminame kelių rūšių cepeli-
nus – su varške, mėsa (vištiena, 
antiena, elniena, kiauliena, jautie-
na, aviena), daržovėmis, grybais. 
„The House“ gaminami cepelinai 
„neužsibūna“ virtuvėje – jie mė-
giami, svečiai mielai užsisako. Tai 
žinodami ir norėdami, kad mūsų 
cepelinų paskanautų kuo daugiau 
lankytojų, planuojame naujovę ir 
darbo dienomis: iki 18 valandos 
lankytojai gaus šviežiai virtų ce-
pelinų.

– Vienas iš „The House“ pri-
valumų – aptarnavimo kultūra. 
Kokie reikalavimai keliami šia-
me restorane dirbančiam pada-
vėjui – darbuotojui, nuo kurio 
didžiąja dalimi priklauso klien-
to įspūdžiai?

– Svarbiausia, kad „The House“ 
svečias čia ne tik skaniai pavalgy-
tų, bet ir maloniai praleistų laiką. 
Apie tai nuolat kalbuosi su perso-
nalu. Keletą kartų per metus pa-
davėjams yra rengiami testai, ku-

riuos sudaro ne tik klausimai apie 
maistą, patiekalus, bet ir apie 
Druskininkus, kurorto istoriją, lan-
kytinas vietas, žymius objektus. 
Labai svarbu, kad, aptarnauda-
mas klientą, padavėjas galėtų su-
teikti visą jam rūpimą informaciją, 
o kartu ir populiarintų Druskinin-
kus. Norime, kad žmonės grįžtų į 

jų pamėgtą kurortą, o kartu aplan-
kytų ir mus – „The House“ – savo 
atostogų namus. Mūsų komandos 
darbas yra paremtas atsakomybe 
ir pagarba mūsų svečiui, draugiš-
ka aplinka bei teisingu ir atsakin-
gu požiūriu į maisto gaminimą.

Užsakymo Nr. MDR-130-001

„The House“ sekmadieniais kviečia skanių, estetiškai patiektų vėlyvųjų ilgųjų pusryčių.

Restorano vadovas L. Jablonskas: „Pusryčių meniu „The House“ svečių nenuvils – pa-
tiekalų receptus kuriu pats!“

Restoraną „The House“ pamėgo ir druskininkiečiai, ir kurorto svečiai/„The House“ archyvo nuotraukos

Draugiška „The House“ personalo komanda ir lankytojams negaili šypsenų.



2017 m.  lapkričio 16 d.                                                          Savaitraščio Nr. 130 6

Jaunoji Druskininkų kalnų slidininkė Liepa 
svajoja gimtajam miestui ir Lietuvai 

atstovauti olimpinėse žaidynėseatkelta iš 1 psl.

– Kiek metų jau slidinėji?
– Dabar jau ketvirti metai, ketvir-

tas sezonas. Pirmieji metai buvo 
skirti daugiau mokymuisi, tik an-
trųjų metų pabaigoje pradėjome 
dalyvauti varžybose, po truputį 
įveikti trasas.

– Per varžybas būna įvairių oro 
sąlygų? Tai lemia rezultatus?

– Ir Suomijoje, ir Latvijoje orga-
nizuotose varžybose pasitaikė su-
dėtingų oro sąlygų. Tada iš tiesų 
sunkiausia įveikti trasą techniš-
kai, be jokių klaidų ir kuo greičiau. 
Praėjęs sezonas buvo sudėtin-
gas, nelabai stabiliai pavykdavo 
finišuoti visose varžybose.  

Šį sezoną mano užduotis yra 
ne tik tobulėti, laimėti prizines 
vietas, bet ir siekti stabilumo – 
kuo daugiau sėkmingų startų. 
Kad mažėtų startinis jaudulys, 
didėtų patirtis. Praėjusiais me-
tais buvo pirmieji mano startai 
tarptautinėse varžybose, nėra 
ko norėti, kad iš karto, vos at-
važiavusi į tokio lygio varžybas, 
laimėčiau. 

–  Kas tau suteikia didžiausią 
džiaugsmą šioje sporto šakoje?

– Man labiausiai patinka slidinėti 
kalnuose. Džiaugsmą sukelia pa-
čios trasos, kurias tenka įveikti. 
Mėgstu iššūkius! 

Taip pat man labai patinka mano 
slidinėjimo komanda, išvykos 
su ja. Komandoje yra iš skirtin-
gų mokyklų ir klasių mokiniai. Jie 
yra mano draugai. Per varžybas 
„sergame“ vieni už kitus, džiau-
giamės, kai pasiseka laimėti, pa-
laikome, jei nepasiseka. Konku-
rencija grupėje, manau, skatina 
siekti geresnių rezultatų.

O dalyvaujant varžybose, dar ir 
susipažįstu su naujais draugais 
ne tik iš Lietuvos. Dabar bendrau-
ju ir su ukrainietėmis, ir rusėmis. 
Susirašinėjame ar pasiskambina-
me su užsienyje gyvenančiomis 
draugėmis.

– Ar dar lieka laiko kitiems po-
mėgiams?

– Žinoma, lieka. Lankau moky-
klą, ruošiu pamokas, bendrau-
ju su draugėmis, tėvais. Lankiau 
dailės mokyklą, tačiau dabar laiko 
dailės mokyklai nebelieka. Dabar 

piešiu tik savo malonumui. 

– Ar dažnai jums organizuoja-
mos sporto stovyklos?

– Lapkričio pabaigoje organi-
zuojama stovykla, kurioje mus 
treniruos italų treneris bei olim-
pietė Ieva Januškevičiūtė. 

– Kas tau svarbiausia prieš 
startą?

– Prieš startą svarbu padaryti 
apšilimą, nuraminti jaudulį. 

– Didžiausia tavo kaip kalnų 
slidininkės, svajonė?

– Norėčiau patekti į Lietu-
vos olimpinę rinktinę, dalyvau-
ti tarptautinėse varžybose. Ir 
dabar man labai patinka žiūrė-
ti per televizorių tarptautines 
varžybas, palaikyti įvairių šalių 
sportininkus. Turiu didelę sva-
jonę – atstovauti Druskininkams 
ir Lietuvai. 

Kalbino Laima Rekevičienė

Liepa labai dėkinga savo pirmajam treneriui A. Bikulč, kuris sudomino šia sporto šaka/
Laimos Rekevičienės nuotrauka

L. Karlonaitė: „Džiaugsmą sukelia pačios trasos, kurias tenka įveikti. Mėgstu iššūkius!“/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Apklausa yra ANONIMINĖ. Anketoje adreso, VARDO ir PAVAR-
DĖS nurodyti NEREIKIA. 

Šioje apklausoje kviečiame dalyvauti Druskininkų miesto ir seniū-
nijų gyventojus, kiekvieno iš Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Jei su-
sikaupsite ir Jums netrukdys, anketos pildymas užtruks iki 30 min. 
laiko. Labai svarbu, kad anketa būtų užpildyta iki galo, nepaliekant 
neatsakytų klausimų, kad daugelio žmonių darbas ir tyrimui skirtos 
savivaldybės lėšos nenueitų perniek. Be to, iki galo užpildyta anketa 
leidžia išklausyti visapusišką JŪSŲ nuomonę.

Nuorodą į anketą galite rasti tinklalapyje: www.druskininkai.lt
Anketą rasite Druskininkų savivaldybės administracijoje, Viečiūnų 

ir Leipalingio seniūnijose, Viešojoje bibliotekoje. 
Iš anksto dėkojame už Jūsų skirtą laiką. 

Kviečiame dalyvauti akcijoje „Kalėdinių eglučių parkas“
Artėjant gražiausioms metų šventėms Druskininkų savivaldybė 

jau šeštus metus organizuoja akciją „Kalėdinių eglučių parkas“. 
Kviečiame visas Druskininkų įstaigas, įmones, organizacijas ir ben-
druomenes prisijungti prie gražia tradicija tapusios akcijos ir prisi-
dėti puošiant Muzikinio fontano aplinką bei sukuriant išskirtinį Ka-
lėdinių eglučių parką.

Šia iniciatyva siekiama pagyvinti vasarą turistų traukos cen-
tru tampantį Gydyklų parką, paverčiant jį stebuklinga, šv. Kalėdų 
dvasia dvelkiančia pasivaikščiojimų vieta.

Druskininkų savivaldybės nominacijų vakaro metu originaliau-
sios eglutės kūrėjams bus įteikti simboliniai apdovanojimai. Kaip 
ir kasmet originaliausią metų eglutę išrinks druskininkiečiai bei 
miesto svečiai.

Registracija vyksta iki lapkričio 17 dienos. Registruotis 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 dienos, oficia-
lus parko atidarymas – gruodžio 1 dieną.

Visi kartu sukurkime Kalėdinę nuotaiką sau ir Druskininkų 
miesto svečiams!

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

MIELI DRUSKININKIEČIAI,
kviečiame jus dalyvauti anoniminėje apklausoje ir prisidėti, 

kuriant Druskininkų ateitį
Druskininkų savivaldybė atlieka gyventojų apklausą, kurios 

tikslas yra išsiaiškinti, ar JŪS patenkinti savivaldybės admi-
nistracijos, įvairių jos padalinių ir tarnybų darbu bei teikiamo-
mis viešosiomis paslaugomis. 

Anketa apima labai įvairius klausimus, lemiančius mūsų gy-
venimo kokybę. Tai – kelių būklė, viešasis transportas, šva-
ra ir tvarka gatvėse, nedarbo įveikimas, geriamo vandens 
kokybė, sveikatos apsauga, gamtosauga, nusikalstamumo 
sutramdymas, švietimas, laisvalaikio organizavimas ir kita.

Dalyvaudami apklausoje JŪS prisidėsite prie gyvenimo koky-
bės gerinimo mieste ir seniūnijose, dalyvausite svarbių sprendi-
mų priėmimo procese. Labai svarbu, kad žmonės pareikštų savo 
nuomonę, teiktų siūlymus. Nepalikime visko spręsti vien valstybės 
tarnautojams. Gali būti, kad apie JŪSŲ rūpesčius ir problemas at-
sakingi asmenys pakankamai nežino. Mums JŪSŲ nuomonė svar-
bi. Savivaldybės galios dažnai yra ribotos, tačiau turimų galimybių 
ribose į apklausos rezultatus bei gyventojų pateiktus siūlymus vi-
sada bandoma atsižvelgti. Apie apklausos rezultatus, numatomas 
gyvenimo kokybės ir viešųjų paslaugų gerinimo priemones bus in-
formuojama spaudoje ir savivaldybės tinklalapyje.

Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas

Savivaldybės administracijos direktorė 
Vilma Jurgelevičienė 
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Renginyje „Gyvenk 2017 – dėmesys savižudybių prevencijai

Savižudybės Lietuvoje – itin 
opi ir skaudi problema. Šoki-
ruojantys skaičiai kasmet vis 
auga, vis sunkiau rasti žmo-
gų, kurio ši nelaimė artimo-
je aplinkoje nebūtų palietusi. 
Dažnukart grėsmės nepastebi 
net ir šeimos nariai. Siekdami 
atkreipti visuomenės dėme-
sį į itin aktualią problemą, nuo 
2017 metų birželio 26 d. Drus-
kininkuose veikiančio jaunimo 
klubo „Interact“ nariai sukūrė 
savižudybių prevencijai skir-
tą socialinį vaizdo klipą, kuria-
me nusifilmavo 10 jaunuolių, 
atskleidusių savo asmenines 
patirtis apie mintis pasitrauk-
ti iš gyvenimo ir apie tai, kaip 
jiems pavyko nuo to pabėg-
ti. Projektą vainikavo praėju-
sį šeštadienį Druskininkų jau-
nimo užimtumo centre klubo 
„Interact“ organizuotas ren-
ginys „Gyvenk 2017“, į kurį at-
vyko jaunimas ne tik iš Druski-
ninkų, bet ir iš visos Lietuvos. 
Prevenciniame DJ turnyre su-
tiko dalyvauti puikūs šalies 
didžėjai, koncertavo Nerijus 
Liubertas, o vakarą vainikavo 
Lietuvoje puikiai žinoma daini-
ninkė Beatrich.

Renginyje dalyvavęs Druskinin-

kų savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas dėkojo aktyviam 
Druskininkų jaunimui, susibūru-
siam į „Interact“ klubą, kuris ini-
cijavo tokį renginį. „Džiaugiuosi 
gražia iniciatyva, o ypač tuo, kad 
šie jaunuoliai mato ne tik save, 
bet ir aplinkinius. Džiugina, kad 
jauni žmonės vieni kitus supran-
ta ir palaiko, pastebi ir mėgina 
spręsti dideles ir aktualias visuo-
menės problemas“, – kalbėjo Sa-
vivaldybės vadovas. 

Jaunimą pasveikinęs LR Sei-
mo narys, psichologas Zenonas 
Streikus pateikė ir keletą prakti-
nių situacijų, į kurias gali patekti 
jaunimas, davė  praktinių patari-
mų, sprendžiant opias patyčių ir 
savižudybių problemas. 

Klubo „Interact“ krikštatėviams, 
Druskininkų „Rotary“ klubo na-
riams, dėkota už pagalbą, orga-
nizuojant renginius bei skatinant 
jaunuolių tobulėjimą. „Rotary“ 
klubo prezidentas Arminas La-
zauskas pasidžiaugė, kad Jauni-
mo užimtumo centre į prasmingą 
renginį susirinko tiek daug gra-
žaus jaunimo ir linkėjo visiems 
gyventi ir džiaugtis gyvenimu.

Kaip pasakojo vienas iš projek-
to organizatorių Aivaras Vėbra, 
„Interact“ klubas ėmėsi prasmin-

gos veiklos ir ryžosi garsiai įvar-
dinti problemas, kurios dažniau-
siai būna nepastebimos:.„Mes 
norime pasakyti žmonėms, kad 
jų problemos nėra pamirštos, jie 
mums rūpi, o vienintelis būdas 
tai nugalėti, mūsų nuomone, yra 
kalbėjimas. Dažnai jauni žmonės 
bijo kalbėti apie juos slegiančias 
problemas, jas nutyli. Tai gali pa-
sibaigti labai tragiškai. Taigi šio 
renginio esmė – kalbėti apie savo 
problemas garsiai. Kad būtum 
pozityviai nusiteikęs, reikia „pa-
sikrauti“ pozityvo, o šiandien bus 
puikus vakaras to pozityvo gauti 
– gera muzika ir smagiai praleis-
tas laikas. 

„Net sunku pagalvoti, kiek mes 
netekome žmonių, kurie nesikreipė 
pagalbos arba jos nesulaukė. Rei-
kia nebijoti kalbėti apie savo pro-
blemas ir reaguoti į tuos, kuriems 
jos reikia. Kiekvienas privalome ati-
džiau stebėti savo aplinką ir įvertinti 
žmones, kuriems galbūt mūsų pa-
galbos labai reikia. Per visą lėkimą 
mes dažnai nepastebime tų, kurie 
yra aplinkui“, – sako Druskininkų 
„Interact“ klubo nariai,  dalindamie-
si įspūdžiais apie renginį. 

Saulius Vitkauskas: „Pirmas 
tokio pobūdžio renginys mūsų 

mieste, raginantis visus susimąs-
tyti apie šią skaudžią mūsų ša-
lies problemą ir skatinantis prieš 
ją kovoti visiems kartu.“ 

Dominykas Šinkonis: „Rengi-
nys parodė, kad Druskininkų jau-
nimas propaguoja teisingas ver-
tybes, gali organizuoti puikius 
renginius ir svarbiausia – geba 
linksmintis.“ 

Kotrina Miliauskaitė: „Didžiuo-
juosi, galėjusi prisidėti prie „Gy-
venk2017“ įgyvendinimo. Jau-
nimui tai buvo priminimas apie 
savižudybių problemą, galimybė 
prisidėti prie paramos Jaunimo li-
nijai, o mums, organizatoriams, 
daug pastangų pareikalavu-
si užduotis. Tačiau dėl tokio tiks-
lo stengtis buvo tikrai verta, nes 
atmosfera, visos naujos pažintys, 
neįkainojama patirtis, o svarbiau-
sia – dėmesio atkreipimas į mūsų 
šalies problemą bei bendro tikslo 
įgyvendinimas jaunimui įdomiais 
būdais. Buvo tai, kas skatina ir to-
liau imtis visuomeniškų projektų.“

Prevencinio DJ turnyro komi-
sijos narys Tomas Granskas: 
„Kaip DJ turnyro komisijos narys, 
galiu tik pasidžiaugti drąsiu jau-

nimo dalyvavimu visuomeniškoje 
veikloje, sprendžiant mūsų šalies 
opias problemas jiems pasiekia-
mais būdais – bendravimu, mu-
zika ir pozityvia atmosfera. Viso 
renginio metu šie dalykai kūrė 
puikų reginį svečiams, po kurio, 
be abejonės, norėjosi gyventi ir 
šypsotis tik plačiau.“

DJ turnyro nugalėtojas Romu-
aldas Kairys (Frakoo): „Heyyy, 
man asmeniškai labai patiko ren-
ginys ir ten susirinkusi publika, 
nes dažniausiai susirenka žmo-
nės, kuriems patinka tik gyva 
muzika arba tik tokia muzika, 
kuri groja klubuose. O tą vakarą 
jiems viskas tiko, tai labai nuste-
bino. Labai smagi atmosfera buvo 
viso vakaro metu, visi draugiški, 
patenkinti ir laimingi. Įsimylėjau 
Druskininkus!“

„Interact“ – tai vertę kurian-
tis klubas, skirtas jauniems žmo-
nėms. Jo tikslas suteikti galimybę 
dalyvauti linksmuose, prasmin-
guose projektuose ir tobulinti ly-
derio savybes, būti rūpestingais, 
padėti kitiems ir užsiimti visuome-
niška veikla.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Projektą vainikavo praėjusį šeštadienį Druskininkų jaunimo užimtumo centre klubo „Interact“ organizuotas renginys „Gyvenk 2017“, į kurį atvyko jaunimas ne tik iš Druskininkų, bet ir iš visos Lietuvos, dalyvavo Savivaldybės me-
ras R. Malinauskas, „Rotary“ klubo nariai/Organizatorių nuotraukos
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Rudeniški Druskininkai nuteikia romantikai, 
poilsiui ir pramogoms

Kiekviename mieste yra vietų, kurios, jas aplankius, ne tik traukia sugrįžti, bet ir siejasi su maloniais prisiminimais apie atostogas, poilsį, naujas pažintis, kelia senti-
mentus. Druskininkai, besibaigiant rudeniui, kaip ir bet kuriuo metų laiku, yra svetingi, atviri svečiams, turistams poilsiautojams, o ir druskininkiečiai savo mieste turi 
pamėgtų vietų. Viena iš jų – erdvė prie Gydyklų parko fontano. Ten dažnai skiriami pasimatymai, susitinka draugai. Ši vieta dažnai būna minima, kai tariamasi, „kur ge-
riausia susitikti“. 

Praeiviai, kuriuos kalbinome, klausdami, kokia vieta, objektai Druskininkuose jiems mieliausi, gražiausi, apgailestavo, kad žiemai jau uždarytas šokantis ir grojantis 
fontanas,  tačiau sakė žiną, kad didžiųjų metų švenčių laikotarpiu jis netruks vis kalėdine instaliacija su bėgančių švieselių srovėmis, o šalia jo nušvis nuostabus kalė-
dinių eglučių parkas. 

Ona ir Adolfas Paleckiai (Jau-
čakių k., Kauno r.): „Mūsų tra-
dicija – atvažiuoti į Druskininkus 
aplankyti Kalėdinių eglučių par-

ką – jis būna nuostabus, čia suku-
riama ypatingai šventinė, kalėdinė 
nuotaika. Tad planuojame apsilan-
kyti čia gruodžio pabaigoje. Drus-
kininkuose esame dažni svečiai. 
Atvykstame dažnai, kai tik nori-
me pakeisti aplinką, prasiblašky-
ti. Mes jau daugiau nei trisdešimtį 
metų drauge, tačiau labai vertina-
me akimirkas, kai niekur nereikia 
skubėti ir galime būti kartu nekas-
dieniškoje aplinkoje. Druskinin-
kuose daugybė romantiškų vietų 
neskubiems pasivaikščiojimams, 
ramiems pašnekesiams.“

Eimantas (Druskininkai): „Ma-
nau, kad pati populiariausia vie-
ta Druskininkuose yra miesto, se-
namiesčio centras – prie Gydyklų 
fontano. Čia labai populiari ir gra-
ži vieta susitikimams. Ir svečiams, 
ir vietiniams K. Dineikos sveikatin-
gumo parkas po rekonstrukcijos 
tapo viena gražiausių vietų Drus-
kininkuose, kurioje smagu pasi-
vaikščioti. Verta dažniau praeiti ir 
tiesiog Nemuno krantine – šie pa-
sivaikščiojimai nuteikia romantiš-
kai ir maloniai.“

Aleksandras Voitovič (Mins-
kas): „Į Druskininkus pailsėti atva-
žiuoju paprastai vieną-du kartus 
per metus, ir, jei tuo metu veikia 

fontanas, mėgstu pasivaikščioti 
būtent prie fontano. Parkai, ramy-
bė, važinėjuosi dviračiu, lankausi  
Vandens parke. Mieste ir aplinkui 
daugybė gražių vietų maloniam 
pasivaikščiojimui. Man mieliausia 
pasivaikščioti prie Druskonio eže-
ro, ten netoliese esančiame vieš-
butyje šį kartą ir apsigyvenau. 
Druskininkuose gera ilsėtis bet ku-
riuo metų laiku, čia visada gali atsi-
palaiduoti ir rasti sau tinkamų pas-
laugų ar pramogų. Druskininkuose 
gera jausti vienovę ir harmoniją su 
gamta. Nesigailiu, kad šįkart poil-
siauju čia rudenį.“

Rima Pozingė su dukryte Au-
dre (Vilnius): „Į Druskininkus at-
važiavome su šeima keletą die-
nų paatostogauti. Druskininkai 
labai gražiai sutvarkyti, labiausiai 
žavi parkai, patinka važinėtis dvi-
račiu prie Druskonio ežero ir Vijū-
nėlės parke. Labai norėtume ap-
lankyti M. K. Čiurlionio muziejų. 

Šįsyk pasikėlėme ir keltuvu – ke-
liauti lynų keliu labai patiko, nes... 
labai aukštai ir matosi nuostabi pa-
norama, gamta, medžių viršūnės. 
Teko keltis keltuvu daugelyje šalių, 
tarp jų ir Italijoje, Austrijoje, tačiau 
Druskininkai paliko išskirtinį įspū-
dį, nes visa panorama, vaizdas – 
tarp medžių. Į Druskininkus dažnai 
atvažiuojame, nes čia labai patin-
ka mūsų vaikams; jie nori slidinėti, 
aplankome „Snow Areną“, pramo-
gaujame baseinuose. Druskinin-
kuose netrūksta pramogų nei su-
augusiems, nei vaikams. Šiandien 
susiruošėme į Vandens parką. 
Oras puikus, tai kol kas prisėdau 
ant šio suolelio ir gėriuosi rudeni-
niu peizažu ir spalvinga lapija.“

Solveiga ir Eimantas (Biržai): 
„Nusprendėme šį savaitgalį pa-
ilsėti būtent Druskininkuose, ap-
sistojome viešbutyje netoli eže-
ro. Druskininkuose viešime pirmą 
kartą, kol kas vaikštinėjame, norė-
dami susipažinti su miestu, ieško-
me lankytinų objektų, apie kuriuos 
girdėjome. Norime pakilti lynų ke-
liu, tikimės pamatyti gražius vaiz-
dus, pasigrožėti visa rudeniškų 
Druskininkų apylinkių panorama.“

Emilija ir Dominykas (Vilnius): 
„Ruduo Druskininkuose nuteikia 
romantiškai. Dažnai atvažiuojame 
į Druskininkus. Džiaugiamės viso-
mis sanatorijomis, kuriose buvo-
me apsistoję, visur maloniai buvo 
me priimti ir aptarnauti. Dabar įsi-
kūrėme viešbutyje, kuris yra mies-
to centre, arčiau fontano. Žavi šio 
viešbučio aplinka, jaučiasi, kad rū-
pinamasi išlaikyti statinio archi-
tektūrinį autentiškumą, ir tai tarsi 
perkelia į praėjusius šimtmečius, 
leidžia pajusti to laikmečio kuror-
to dvasią. Mums čia patinka ne tik 

sveikatinimo procedūros: Druski-
ninkai turi kažkokią nenusakomą 
stebuklingą aurą ir trauką. Mes net 
juokaujame, kad, vos įsėdę į ma-
šiną važiuoti į Druskininkus, jau 
imame ilsėtis. Į Druskininkus daž-
niausiai atvažiuojame visa šeima: 
su vaikais ir anūkais, kurie ypač 
džiaugiasi, kad gali laiką praleisti 
drauge su mumis. Gera pabūti šei-
moje, skirti vienas kitam daugiau 
laiko. Mes tarpusavyje artimai 
bendraujame, tačiau namuose, kai 
yra kasdienybė, rutina, gal nelieka 
tiek laiko ar progų pasidžiaugti tuo 
bendrumu ir artumu, o Druskinin-
kuose galime neskubėdami rūpin-
tis vienas kitu ir džiaugtis poilsiu, 
bendravimu. Viešėjome „Flores“ 
žiemos sode, koks grožis! Gra-
ži ir mūsų sostinė Vilnius, bet Lie-
tuva gali didžiuotis, turėdama tokį 
miestą kaip Druskininkai. Malonu 
ir patiems atvažiuoti, ir svečiams 
parodyti – juk kiek daug užsienio 
svečių Druskininkuose lankosi.“

Gediminas, Arnas, Dalia Tau-
teriai (Molėtai): „Keletui dienų 
atvažiavome į Druskininkus, nes 

norime čia atšvęsi bendrus gim-
tadienius. Prie ežerėlio atėjome 
dėl Arno – jam smalsu stebė-
ti antytes. Suplanavome pramo-
gauti Vandens parke. Kėlėmės 
keltuvu – nors pradžioje buvo 
baisoka ir neįprasta, tačiau, 
grįždami atgal, jau pajutome 
visą kelionės grožį: apžvelgiant 
vakarinius Druskininkus, atsivė-
rė įspūdingi vaizdai. Atkreipė-
me dėmesį, kad daugybė pasi-
vaikščiojimo takų, viskas gražiai 
apšviesta. Druskininkai labai 
atsinaujinę, čia daug gražių vie-
tovių, kur verta pasivaikščioti ir 
jomis pasigrožėti.“

Valentina Kaževnikova (Sankt 
Peterburgas): „Man labiausiai 
patinka vaikščioti ežerėlio kran-
tine ir parkelyje prie bažnyčios. Į 
Druskininkus atvažiuoju periodiš-
kai, du kartus per metus. Išmėgi-
nu procedūras, stiprinu sveikatą 
pasivaikščiojimais. Druskininkuo-
se gyvenimo džiaugsmo įlieja ne 
tik aplinka, bet ir patys druskinin-
kiečiai, kurie yra laba jautrūs, dė-
mesingu, malonūs.“

Parengė Ramunė Žilienė. Roberto Kisieliaus nuotraukos 

Parduodu pušines 
ir alksnines malkas.

Druskininkų savi-
valdybėje pristaty-
mas nemokamas!

Tel. 8 630 45599
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Solfedžio festivalyje-konkurse 
„Kelionė į muzikos šalį‘2017“ – 

sėkmingas druskininkiečių debiutas
Vilija Mieščionaitienė, 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

mokytoja metodininkė

Praėjusį šeštadienį Vilniaus 
Karoliniškių muzikos moky-
kloje organizuotas pirmasis 
respublikinis solfedžio fes-
tivalis-konkursas „Kelionė į 
muzikos šalį‘2017“, į kurį su-
gužėjo mokinių komandos iš 
įvairių Lietuvos meno ir mu-
zikos mokyklų. Tarp jų buvo 
ir Druskininkų M. K. Čiurlio-
nio meno mokyklos 5-7 klasių 
mokinių komanda: Vilman-
tė Kudelytė, Gabija Januš-
kaitė, Jana Van Gucht, Andra 
Mikulskytė, Aleksejus Mu-
ravjovas ir komandos kapi-
tonė Jorūnė Keturkaitė (mo-
kyt. Vilija Mieščionaitienė). 
Visi susirinko, nusiteikę kartu 
padainuoti, pademonstruoti 
savo žinias, gebėjimus, kūry-
biškumą, pabendrauti ir, žino-
ma, nugalėti.

Komandos varžėsi 5 rungtyse. 
Mokiniams reikėjo atlikti klausos 
ir teorijos testus, kūrybinę už-
duotį ir ją pristatyti, padainuoti 
kanoną ir atlikti dvibalsį pratimą 
su instrumento pritarimu. Mūsų 
mokyklos komanda visose rung-
tyse pasirodė šauniai – klausos 
testas įvertintas – I-ąja vieta, vi-

sos kitos rungtys – II-ąja. Su-
sumavus rezultatus, paaiškėjo, 
kad mūsų komanda iškovojo III-
iąją vietą ir tapo festivalio-kon-
kurso laureate. 

Laureato statulėlė, laureatų di-
plomai, Vilniaus miesto savivav-
ldybės administracijos švietimo, 
kultūros ir sporto departamen-
to bendrojo ugdymo skyriaus pa-
dėka – tai begalinis džiaugsmas 

ir didelis kruopštaus bei kantraus 
darbo įvertinimas.

Kelionė į Muzikos šalį – nepa-
prasta. Ji retai kada būna lengva, 
nes iš kiekvieno prašo šiek tiek 
padirbėti. Patiems ateiti, patiems 
ieškoti, patiems nugalėti sunku-
mus. Tik kantriausiems ir smal-
siausiems muzika dovanoja savo 
paslaptis ir plačiai atveria savo 
šalies vartus...

Festivalyje-konkurse „Į muzikos šalį‘2017“ sėkmingai pasirodė druskininkiečių koman-
da: G. Januškaitė, A. Mikulskytė, mokyt. V. Mieščionaitienė, J. Keturkaitė, V. Kudelytė, J. 
Van Gucht ir A. Muravjovas/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Reikalingas operatorius, dirbti kompiu-
terinėmis staklėmis (CNC), apmokome. 

Tel.: 8 685 46006, 8 659 13031

Išmėginkite naują unikalią ekologišką 
OZONO technologiją!

Visiškai išnyksta bet kokios kilmės nemalonūs kvapai 
(tabako, gyvūnų, maisto ir kiti);

Naikina grybų ir pelėsių sporas;
Sunaikink visus patogeninius mikroorganizmus, virusus, 

bakterijas, dulkių erkutes;
Kambaryje išnyksta alerginiai patogenai (dulkės, augali-

nės žiedadulkės).

Tel. 8 698 87717, el. paštas: uabpolitesna@gmail.com

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus
Renkama nauja grupė lapkričio 22 d. 

17 val.
Teirautis tel.: 8 315 78403, 
8 652 77109, 8 685 00083

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811



2017 m.  lapkričio 16 d.                                                          Savaitraščio Nr. 130 10

„Saulės“ mokykloje – gamtamokslinių, tyriminių ir eksperimentinių 
veiklų diena

Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos mokytoja meto-

dininkė

„Saulės“ pagrindinės mo-
kyklos mokiniai ir mokytojai, 
prieš pat prasidedant rudens 
atostogoms, rinkosi į kitokias, 
netradicines pamokas, tyri-
mines ir eksperimentines vei-
klas, įdomias ir naudingas 
paskaitas. Mokykla nuosekliai 
plėtoja ir puoselėja dar per-
nai pasirinktą gamtamoksli-
nę – ekologinę ugdymo kryp-
tį, tad neatsitiktinai ir kitokios 
mokinių ugdymo formos yra 
siejamos su mus supančios 
aplinkos pažinimu, gilinimusi 
į gyvąją gamtą, gamtos moks-
lo slėpinių pasaulį. Renginys 
tapo savotišku tęsiniu dar pra-
ėjusiais mokslo metais vykdy-
tam projektui „Esu šios Žemės 
vaikas“. Tik šįkart jo kulmina-
cija tapo mokykloje viešėju-
sių mokslo praktikų, pasivadi-
nusių save „Oranžiniais“, kartu 
su mokiniais vykdytos veiklos, 
tyrimai ir „garsūs“ eksperi-
mentai lauke, oficialiai atida-
rant „Žaliąją klasę“!

Gamtamokslinių-ekologinių pro-
jektų diena „Ieškau. Tyrinėju. At-
randu.“ jau nuo pirmosios ry-
tmečio pamokos skirtingų klasių 
moksleivius kvietė į vis kitas vei-
klas – mokykloje veikė skirtingos 
mokslinės sekcijos: buvo galima 
viešėti, stebėti, semtis biologijos, 
geografijos, fizikos žinių su jau-
naisiais mokslo žinovais – „Oran-
žiniais“, jaunesniųjų klasių mo-
kiniai, kuriems rimti cheminiai ir 
fizikiniai reiškiniai dar pernelyg 
sudėtingi, dalyvavo susitikimuose 
ir praktiniuose užsiėmimuose su 
mokykloje dirbančiais mokytojais 
bei svečiais iš Druskininkų miškų 
urėdijos, mokinių tėveliais. 

Ši diena išties buvo įvairiaspal-
vė. Vidiniame mokyklos kiemelyje 
iš gamtinių žaliavų mokiniai dėlio-
jo visokių formų koliažus: iš kašto-
nų ir klevo lapų buvo atkurtas me-
džio maketas, iš margiausių lapų, 
uogų, daržovių sudėliotas druge-
lis, iš tautinėmis spalvomis nusi-
dažiusių klevo lapų – vainikas, o 
šalia jo iš obuolių sudėliotas skai-
čius šimtas... Vėliau buvo spėlio-
jama, ar šimtas todėl, kad tiek ve-
joje išdėliota įvairiausių vaikų ir 
mamų sumaniomis rankomis kur-
tų rudeninių daržovių „eksponatų“ 
– tikrų tikriausias daržovių spek-
taklis po atviru dangumi, ar tai 
skirta artėjančiam Lietuvos nepri-
klausomybės šimtmečiui. 

Kol vieni mokiniai dėliojo kolia-
žus, kiti lankėsi ir darbavosi įvai-

riose gamtamokslinėse „stotelė-
se“: analizavo vandens, ugnies, 
druskos, uolienų ir kitokių me-
džiagų, reiškinių, procesų ypa-
tumus. Kiek daug tądien buvo 
atlikta bandymų ir eksperimen-
tų – iš viso, susumavę, ko gero, 
ir vėl gautumėme šimtą! Eks-
perimentams, stebėjimui pasi-
rengę buvo net patys mažiau-
sieji priešmokyklinės grupės 
vaikai: jie nepabūgo susidur-
ti akis į akį su ugnimi, nes pa-
tys gamino žvakeles iš vaško; 
lašino parafiną ir iš jo kūrė įvai-
rius darbelius, o sumanusis tė-
tis ugniagesys visiems papasa-
kojo, kaip reikia elgtis su ugnimi, 
kaip išvengti gaisrų. Kita mažų-
jų priešmokyklinukų grupelė au-
gino druskos kristalus ir, žino-
ma, kalbėjosi apie Druskininkų 
miesto vardo kilmę, gydomųjų 
sūriųjų šaltinių galią, druskos, 
kaip vaisto, gydomąsias savy-
bes. Trečioji mažiausiųjų grupė 
pasiryžo klasėje pasigaminti... 
varškės iš pieno ir kefyro! Tyri-
mas pavyko, o „rezultatas“ buvo 
greitai suvalgytas. Jau ūgtelėję 
pradinių klasių mokiniai tyrimus 
ir bandymus atliko gamtoje, ku-
rioje šiuo metu gausu rudeniš-
kai nusiteikusių medžių, krūmų 
lapų, sėklų: prisirinkus jų, ga-
lima ir herbariumą sukurti arba 
juos panaudoti įvairiems kūry-
biniams darbeliams klasėje. O 
kur dar tyro, gaivaus oro gurkš-
nio paskanavimas, smagus ato-
trūkis nuo kasdienės, „mobi-
liaisiais“ garsais pagražintos 
aplinkos! Išvykos į gamtą yra la-
bai naudingos ir prasmingos. 

Antrų klasių mokiniai tyrinėjo 
vandenį, jo savybes: stebėjo, kaip 
įvairios medžiagos – molis, dur-
pės, smėlis, skalda, žvyras – pra-

leidžia vandenį. Savo stebėjimus 
moksleiviai ne tik filmavo, bet ir 
kūrė diagramas, integruodami 
matematikos mokymąsi į gamtos 
pažinimo veiklas. Dar vėliau žin-
geidūs antrokai apsilankė geo-
grafijos kabinete, kuriame moky-
toja Ieva Kadziauskienė pasakojo 
apie uolienas, žemės sluoksnius, 
o apsilankiusieji patys galėjo mi-
kroskopu ištirti gyvuosius pavyz-
džius. Trečiosios klasės mokiniai 
ir juos ugdantys pradinių klasių 
mokytojai eksperimentams buvo 
nusiteikę labai rimtai – pamokose 
viešėjo ir gamtos slėpinių pasau-
lį pažinti mokinius skatino dvi at-
kaklios, entuziazmo nestokojan-
čios, visuomet mielai pagalbos 
ranką tiesiančios mamos – Reda 
Vaikšnorienė bei Diana Grušaus-
kaitė, kuri veda mokymus apie 
mokslinio tyrimo metodų taiky-
mą gamtos pažinimo pamoko-
se Druskininkų savivaldybės pra-
dinių klasių mokytojams. Mama 
Reda mokė vaikus gaminti pušų 
spyglių hidrolatą, pasakojo apie 
aromaterapijos naudą, vaistin-
guosius augalus ir kvietė ragauti 
vaistažolių arbatos. O mama Dia-
na mokiniams atskleidė, kaip atsi-
randa garsas, panaudodama pa-
prasčiausias buityje naudojamas 
priemones ir medžiagas: balio-
nus, sodą, actą... Tądien trečio-
kai buvo panirę ir į vandens ka-
raliją – atliko bandymus ir regėjo 
viesulą, medūzą butelyje, spal-
vų difuziją, aiškinosi vandens tan-
kio pasikeitimą, naudojant cukrų, 
taip pat kartu su ketvirtųjų klasių 
moksleiviais viešėjo 3D technolo-
gijų klasėje. Mokiniai, pasinaudo-
dami išmaniaisiais akiniais, galė-
jo pamatyti filmus „Vanduo“ bei 
„Saulės sistema“. Chemijos mo-
kytojos G. Kalesnykaitė ir R. Kri-

vickienė savo mokslinėse labo-
ratorijose priėmė ir ketvirtokus, ir 
vyresniųjų klasių mokinius – eks-
perimentuotojai galėjo ne tik mė-
gintuvėlius pačiupinėti, pilstyti, 
uostyti, bet įdomiąsias šarminių 
ir rūgštinių medžiagų reakcijas 
stebėti. Būtent aktyvia praktine-
tyrimine veikla savo pamokas 
praturtino ir jaunųjų mokslininkų 
grupelė „Oranžiniai“, kurie, pasi-
daliję į tris grupeles, demonstra-
vo mokiniams įvairius bandymus: 
regėtus ir nežinomus, spalvo-
tus ir labai nekvapnius, bet už-
vis įdomiausia vaikams buvo pa-
žintis su skystuoju azotu, sauso 
ledo ypatumais.

Betarpiškas bendravimas ir su-
kaupta patirtis leido greitai už-
megzti bendrą kalbą tarp stu-
dentų ir jų pamokose viešėjusių 
mokinių. Gamtos pažinimo pamo-
kas projektinių veiklų dieną pado-
vanojo ir Druskininkų miškų urė-
dijos atstovai – čia viešėjo ir savo 
žiniomis, patyrimu noriai dalijo-
si miškotvarkos inžinierius V. Pa-
tinskas bei paukščių pažinimo 
ekspertas, miško želdinimo ir ap-
saugos inžinierius A. Norkūnas. 
Apsilankė tądien moksleiviai ir ki-
tose vietovėse: keliavo į Panarą, 
į ekologiškų vaistažolių ūkį, klau-
sėsi edukacinio pasakojimo „Gi-
rios aide“, aplankė Prabavimo rū-
mus bei Miesto muziejų. 

Pasibaigus mokslinių eksperi-
mentų etapui, mokyklos bendruo-
menė ir renginio svečiai: Švietimo 
skyriaus vedėjas Jevgrafijus Sa-
muchovas, mero patarėja Irena 
Lynikienė, Švietimo skyriaus vy-
riausioji specialistė Lina Gražulie-
nė, mokyklos tarybos atstovai rin-
kosi į vidinį kiemą. Renovuotame 
kiemelyje dar vasaros pabaigo-
je buvo pastatyta funkcionali me-

dinė pavėsinė, šiltuoju metų laiku 
tapsianti vieta ir poilsiui pertraukų 
metu, ir pamokų vedimui – „žalią-
ja lauko klase“. Tądien buvo per-
kirpta atidarymo juostelė, be to, 
galima buvo pasigrožėti eduka-
cinėje erdvėje išdėstytais rude-
niniais eksponatais, koliažais, 8 
klasių mokinių projektinių darbų 
paroda „Meilės ženklai gamtoje“, 
paskanauti neįprastu būdu, nau-
dojant sausąjį ledą, paruoštų vai-
šių – užšaldytų vaisių, dalyvauti 
pirmoje gamtos pažinimo pamo-
koje – proto mūšyje, kurį paruošė 
ir vedė direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui Algis Bolys. Nugalėtojai 
ir renginio svečiai naujoje erdvėje 
pasodino pirmąjį atminimo mede-
lį, vildamiesi, kad augmenija kas-
met plėsis ir pavirs jaukia žaliąja 
zona. Naujos edukacinės erdvės 
atidarymą užbaigė „fejerverkai“: 
jaunieji mokslo žinovai „Oranži-
niai“ pademonstravo „garsius“ 
eksperimentus. Ne vienas sprogi-
mas butelyje, tikiu, privertė krūp-
telėti kiekvieną...

Mokyklos bendruomenė dar 
kartą dėkoja įvairių gamtinių bei 
mokslinių institucijų atstovams, 
vaikų tėveliams už bendravimą ir 
bendradarbiavimą, dalijimąsi ži-
niomis ir patirtimi, mokinių žin-
geidumo skatinimą, gamtos paži-
nimo tradicijų puoselėjimą. Na, o 
visų šių veiklų organizatorė, kuri 
stengiasi įdomiau, efektyviau įgy-
vendinti gamtosauginę-ekologinę 
kryptį mūsų mokykloje, yra pava-
duotoja ugdymui Vida Giedraitie-
nė – dėkojame jai. Patį didžiausią 
padėkos žodį norime tarti pradi-
nių klasių bei gamtos mokslų mo-
kytojoms – už naudingų ir patrau-
klių mokymo formų įgyvendinimą 
projektinių veiklų  „Ieškau. Tyrinė-
ju. Atrandu“ dieną.

Renovuotame kiemelyje pastatyta funkcionali medinė pavėsinė, šiltuoju metų laiku tap-
sianti vieta ir poilsiui pertraukų metu, ir pamokų vedimui – „žaliąja lauko klase“/„Saulės“ 
mokyklos archyvo nuotrauka

Jaunųjų mokslininkų grupelė „Oranžiniai“ demonstravo įvairius bandymus/„Saulės“ mo-
kyklos archyvo nuotrauka

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

Viešbutis „Best Baltic“ kviečia į komandą pri-
sijungti administratorę (-ių).

Reikalavimai:
• 1 m. darbinė patirtis (viešbučių srityje būtų 
privalumas);

• Komunikabilumas, sąžiningumas;
• Rusų ir anglų kalbų mokėjimas;
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu: 
manager@centralhotel.eu

Tel. 8 313 60533

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

Priekabų ir tralų 
nuoma Druskininkuose. 

Tel. 8 618 53770

MB „Mileipas“ kokybiškai pjauna 
medieną profesionaliu gateriu. 

- Galime pjauti ir Jums reikiamo-
je vietoje. 

- Statome rąstinius namus.
- Obliuojame, frezuojame rąstus iš 

savo ir užsakovo medienos. 
- Prekiaujame statybine mediena. 

Tel. 8 659 32055
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Užuojautos
Kiekvienas paliekam pėdas žemėj, 

Kai einam laukais. 
Jei gilios – ilgai jos išlieka, 

Jei teisingos – jos tampa keliais 
(Justinas Marcinkevičius) 

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Alfredui Montvi-
lai, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius. 

Druskininkų savivaldybė 

Netektis, o gal žvaigždė išsivedė brangų žmogų...
Lemtis, o gal gyvenimas paliko begalinį skausmą...

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam vyrui 
Alfredui, nuoširdžiai užjaučiame ilgametę klubo pirmininkę 

Janiną Montvilienę.

Druskininkų moterų klubas „Gabija“

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

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 Oną ir Žalvirį Bubnelius, mirus jų 
mylimoms seserims Vladislavai ir Onai-Danutei.

„Bočių“ mišrus ansamblis

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

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Nuoširdžiai užjaučiame Eleną Mitkienę, 
mirus brangiai Mamai, telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė 

šią sunkią netekties valandą.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai

Gyvenimas negailestingas,
nežiūri amžiaus nei jausmų.

Į Amžinybę pasikviečia brangiausius
mums ir artimiausius iš visų.

Nuoširdžiai užjaučiame Eleną Mitkienę dėl Motinos mirties.

Druskininkų „Bočiai“

Renginiai
Gražiausiai datai – „Lietuvai100“ – gra-

žiausi žodžiai. Socialinių.paslaugų cen-
tre (Veisiejų g. 17) penktadieniais 11 
val. Bočių „Žodžio meno“ klubas kvie-
čia skaityti per šimtmetį parašytus lietu-
vių autorių kūrinius.

Lapkričio 17 d. 15 val. Popietė „Lai-
ko, žmogaus ir žodžio sąskambiai“, skir-
ta Leipalingio bibliotekos 80-mečiui. Da-
lyvaus Merkinės jaunimo etnokultūros 
klubas „Kukumbalis“ (Viešosios bibliote-
kos Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, 
Leipalingis)

Lapkričio 17 d. 16 val. Literatūrinė 
popietė vaikams „Draugaukime su As-
trid Lindgren knygų herojais“, skirta A. 
Lindgren 110 m. jubiliejui paminėti (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13)

Lapkričio 17 d. 19 val. Koncertas „Nu-
skinsiu astros žiedą“. Dalyvaus Druski-
ninkų m. „Rasos“ ansamblis, vadovauja-
mas Algimanto Padegimo („Draugystės“ 
sanatorijos Raudonojoje salėje) 

Lapkričio 17 d. 19 val. Dvasinė-kū-
rybinė paskaita iš ciklo irkimės į gilumą 
„Pradžioje buvo žodis...“ Vedėja – daili-
ninkė Onutė Drūlienė

Lapkričio 18 d. 18 val. Grupės „Ne-
muno krantai“ koncertas. Bilietai par-
duodami Viečiūnų  bendruomenės cen-
tre darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. 
Bilieto kaina 5 eurai, koncerto dieną – 
6 eurai. Daugiau informacijos tel.: 8 620 
25162 (Viečiūnų bendruomenės cen-
tras, Viečiūnai, Verpėjų g. 17) 

Lapkričio 19 d. 13.30 val. Rudens 
šventė „Auksinio rudens akordai“. Links-
mins Leipalingio humoro grupė „Pirtis“ 
(vad. A. Petravičienė) ir muzikantai, ren-
ginio svečiai: humoro grupė „Spanguolė“ 
(vad. R. Avižinienė) iš Marcinkonių (Va-
rėnos rajonas) ir liaudiškos muzikos ka-
pela „Ūdra“ (vad. R. Zabitienė) iš Ūdrijos 
(Alytaus rajonas). Veiks rudens puokš-
čių paroda (Leipalingio laisvalaikio salė, 
Alėjos g. 3, Leipalingis)

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

Lapkričio 20 d. 19 val. „Draugystės 
sanatorijos“ Raudonojoje salėje koncer-
tuos „Bočių“ mišrus ansamblis ir kapela.

Lapkričio 20 d. 19 val. Dvasinė - kū-
rybinė paskaita iš ciklo irkimės į gilumą 
„Turino drobulės fenomenas“.  Vedėja – 
dailininkė Onutė Drūlienė („Draugystės“ 
sanatorijos Centrinių rūmų 207 kab.)

Lapkričio 24 d. 19 val. Dvasinė-kū-
rybinė paskaita iš ciklo irkimės į gilumą 
„Ar dangus tikrai yra“. Vedėja – dailinin-
kė Onutė Drūlienė („Draugystės“ sana-
torijos Centrinių rūmų 207 kab.)

Gruodžio 1 d. 17 val. Kalėdinių eglu-
čių parko atidarymo šventė. Dalyvaus 
„Viduramžiai.lt” kojūkininkai, Druskinin-
kų jaunieji atlikėjai (Gydyklų parkas)

Gruodžio 2 d. Kalėdinės eglės įžiebi-
mo šventė (Pramogų aikštė): 

16 val. Labdaros akcija „Maltiečių sriu-
ba”. Ateikite. Vaišinkitės. Aukokite. 

17.30 val. Įžiebimo ceremonija: auk-
su tviskanti eglė, įspūdingi fejerverkai, 
Kalėdų senelio paštas, dainuos Ronata 
Balkaitienė ir Karolina Rastenytė, pirmas 
ir vienintelis Lietuvoje VIDURAMŽIAI LT 
futuristinių technologijų spektaklis-iliuzi-
jų šou SAPNAS X. Šviesos, garso, vaiz-
do ir šokio sintezė scenoje nukels jus į 
magišką iliuzijų pasaulį, ištrinantį ribas 
tarp sapno ir realybės. Lietuvoje dar ne-
naudotas UV šviesos, LED kostiumų ir 
vizualinių projekcijų derinys, specialiai 
šiam šou pagaminti šviečiantys, progra-
muojami, interaktyvūs kostiumai. Atneš-
kite laiškus Kalėdų seneliui!

Gruodžio 3 d. 13.30 val. Prakartėlės 
atidarymo ceremonija ir pašventinimas. 
Dainuos mišrus choras „Druskininkai” 
(Pramogų aikštė)

Parodos
Adelberto Nedzelskio paroda  „Čia 

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

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

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

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

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus!

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

8 616 08020

Dėl Alfredo Montvilos mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Janiną ir dukrą Agnę su šeima. 

Druskininkų g. 10 namo gyventojai

Netektis. O gal žvaigždė? 
Išsivedė brangiausią žmogų – MAMĄ. 

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

Dėl mylimos Mamytės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Danutę Vaikšnorienę ir artimuosius. 

Bendrijos „Šviesa“ gyventojai

Mirtis nepaiso nei laiko, nei troškimų, nei jūsų ašarų,
Ji ateina ir pasiima Brangiausią žmogų...

Mirtis užpučia Gyvenimą kaip žvakės liepsną,
Tik niekada iš atminties neištrins Mamos Atminimo!

Dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžius užuojautos žodžius 
tariame Daivai Maksimavičienei.

Bendradarbės iš VI-ojo posto 

Už paguodos žodžius skaudžią mūsų šeimos valandą, pa-
lydint paskutinėn kelionėn Vaclovą Tamošiūną, širdingai 
dėkojame buvusiems šalia, užjautusiems, padėjusiems, 
pasidalijusiems liūdesiu: kaimynams, draugams, bendra-
darbiams, giminėms ir visiems, pažinojusiems Vaclovą.

Šeima

Mirus Alfredui Montvilai, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir 
artimuosius.

Buvę Druskininkų statybos valdybos bendradarbiai

Publikacijoje „Konservatoriaus V. Semeškos kerštas: už kitokią 
nuomonę G. Kuneikienė išmesta iš partijos“ („Mano Druskininkai“, 
2015-10-08, Nr. 22) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų eti-
kos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdamas žmogaus tei-
sę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos ren-
gėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones ir 22 
straipsnio 2 dalis, nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi 
būti suteikta atsakymo teisė, t. y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, pa-
neigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba as-
muo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina apie tai pranešti vi-
suomenei.
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2017.11.19 d.
Šeštadienis

2017.11.18 d.
Penktadienis

2017.11.20 d.
 Sekmadienis

2017.11.21 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 4.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Premjera. Užmirštieji.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
02:55 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“.
08:55  „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 „Ledynmetis“.
21:05  VAKARO KINO TEATRAS 

„Toras. Tamsos pasaulis“.
23:20  „Profesionalai“.
01:40  „Ji“. 

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 Labdaros renginys „Pasida-

link“. Tiesioginė transliacija. 
23:00 Didžioji kova.
01:10 Apgaulė.
02:50 Degantis žmogus (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 „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. 
18.50 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“.
05.45 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Sandrauga“.
06.35 „Jaunikliai“.

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“.
17:58 Info diena. 
18:25 „Stoties policija“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
22:00 Laikrodinis mechanizmas.
23:55 Grėsmė po vandeniu (k).
01:35 „Begėdis“.
02:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:10 Laikrodinis mechanizmas (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. Papūgų planeta.
12:50 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų mamos. Branda.
13:40 Agata Kristi. Mįslingos žmog-

žudystės. Paskelbta žmogžudystė.
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. 
23:30 Premjera. Pavogtas pasima-

tymas.
01:00 Pasaulio dokumentika. Papū-

gų planeta (k.).
01:55 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų mamos. Branda (k.).
02:40 Dviračio žinios (k.).
03:05 Teisė žinoti (k.).
03:35 Gamtos inspektoriai (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 Kel-

mickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Vagių 

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

jera. Brazilijos gamtos stebuklai. Eže-
rų labirintas.

12:50 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Europos tyrai.

13:45 Puaro. Po laidotuvių.
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Par-

tizanai. 
21:55 Gražuolė ir pabaisa.
23:40 Drakula.
01:10 Brazilijos gamtos stebuklai. 

Ežerų labirintas (k.).
02:05 Pasaulio dokumentika. Euro-

pos tyrai. Alpės (k.).
03:00 Istorijos detektyvai (k.).
03:45 Dainuoju Lietuvą (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Geriausios nardymo vietos“.
10.35 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
12.45 PREMJERA. „Tarp meilės ir 

neapykantos“.
14.55 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Žydėjimas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
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. 

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

Išlikti“.
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  „Flika 3“. 
12:50  „Daktaras Dolitlis“.
14:35  „Polė“. 
16:15  „Ekstrasensų mūšis“.
18:00  „INOprogresas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  PREMJERA „Piktadarės is-

torija“.
21:20  PREMJERA „Džoja“.
23:50  „Volstryto vilkas“. 

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ (k.). 
07:00  „Legenda apie Korą“.
07:30  NAUJAS SEZONAS 

„Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
08:00  „Ančiukų istorijos“. 
08:30  „Mamyčių klubas“. 

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 „Keista šeimynėlė“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 „Ponas Bynas“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 „Ogis ir tarakonai“.
10:15 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA Kiškių mokykla.
11:50 Gauruotos eglutės.
13:40 PREMJERA Naujokė 2.
15:40 Policijos akademija 5. Užduo-

tis Majamio pakrantėje.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Ilgo plauko istorija.

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 Įkaitų krizė.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:10 „Vampyro dienoraščiai“.
01:55 Džekas Rajanas. Šešėlių už-

verbuotas (k). 

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Laukinė Australija“.
08.00 „Geriausios nardy-

mo vietos“. 
08.30 4 kampai.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Moterų balsas. Dabar.
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. Maitvanagiai“.
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“.

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Šiandien kimba.
07.50 „24/7“.

08.50 4 kampai. 
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Taip toli ir taip arti“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Baudėjas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
15.00 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.52 Rubrika.
18.55 „Vienišas vilkas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Gyvenimo būdas.
00.45 Šiandien kimba. 
01.45 Reporteris.
02.25 Lietuva tiesiogiai.
02.40 „Moterų daktaras“.
03.25 „Albanas“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Bitininkas“.
05.45 „Albanas“.

06:00 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 „Amūras – Azijos Amazonė“. 
12:40 „PREMJERA Reali mistika“. 
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:50 „Kas žudikas?“. 
16:00 Blogiausias Lietuvos vairuotojas. 
17:00 LKL čempionatas. Neptūnas – 

Lietuvos rytas. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Romeo turi 

mirti.
00:25 AŠTRUS KINAS Anakonda 2. 

Kruvinosios orchidėjos beieškant.
02:00 „Begėdis“ (k).
03:45 Muzikinė kaukė (k). 

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

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

pas Suomijoje. II dalis. 2017 m. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 Debesų upė. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

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

– Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 „PREMJERA Juodasis sąrašas“.
22:30 „Sostų karai“.
23:40 Romeo turi mirti (k).
01:50 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 
03:50 Moterys, pakeitusios pasau-

lį. Sofi Šol.

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 „Kung Fu Panda“. 
08:10 „Keista šeimynėlė“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 „Ponas Bynas“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 „Ogis ir tarakonai“.
10:15 KINO PUSRYČIAI Juodasis 

riteris.
12:05 Vyrai juodais drabužiais 2.
13:50 „Pričiupom!“. 
14:20 Mirtinas ginklas.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. 
22:10 Džekas Rajanas. Šešėlių už-

verbuotas.
00:20 PREMJERA Naujoji karta Z.
02:20 Blogas senelis (k).

21:25 PREMJERA Aloha.
23:35 Blogas senelis.
01:20 Didžioji kova (k). 

09:00  „Kulinariniai triukai“. 
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių sodai“. 
11:30  „Audros karys“.
13:15  „Ambicinga blondinė“.
15:10  „Išdykėlis Danstonas“.
16:55  „Ekstrasensai detektyvai“.
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „X Faktorius“. 
22:00  VAKARO KINO TEATRAS 

„Apsimeskime farais“.
00:10  PREMJERA „Lengvi pinigai“.
01:55  „Džoja“ (k.). 

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

10:55 Detektyvas Monkas 4.
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. 

Vasario 16-oji. 
23:20 Modernus serialas. Medičiai, 

Florencijos valdovai.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 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 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).



2017 m. lapkričio 16 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 13013

2017.11.23 d.
Trečiadienis

2017.11.24 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.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

nė policija 3.
10:55 Detektyvas Monkas 4.
11:40 Klausimėlis.lt (k.).
12:00 Lietuvos kariuomenės dienai. 

Iškilminga rikiuotė Katedros aikštėje ir 
paradas Gedimino prospekte. Tiesio-
ginė transliacija. 

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. Gotardo tunelis.
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (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“.

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  „Farai“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Pamergė pagal užsakymą“.
00:50  „Kaulai“.
01:40  „Gražuolė ir pabaisa“.
02:30  „Specialioji jūrų policijos 

tarnyba“.

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 Nusikaltėlių šalis.
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:25 „Vampyro dienoraščiai“.
02:10 Aukšta įtampa (k). 

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

gvinai“. 

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

09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Taip toli ir taip arti“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Baudėjas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
15.00 „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 Skinsiu raudoną 

rožę.
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 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
15.00 „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 Moterų balsas. Dabar.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. 
00.45 MMA „King of the Cage“ II 

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

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“.
15.00 „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 „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 „Asmens sargybinis“.
20:30 Farai. 
21:00 Rūkas.
23:05 Roninas (k).
01:25 „Begėdis“.
02:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:10 Farai (k). 
03:30 Debesų upė (k). 
04:20 „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 „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 „Asmens sargybinis“.
20:30 Farai. 
21:00 Nėra kur slėptis.
23:00 Rūkas (k).
01:00 „Begėdis“.
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:40 Farai (k). 
03:05 „Pragaro katytė“ (k). 
03:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (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 „Asmens sargybinis“.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Netikėta sėkmė.
22:50 Nėra kur slėptis (k).
00:45 „Begėdis“.
01:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:30 Savaitės kriminalai (k). 
02:55 Moterys, pakeitusios pasaulį. 

Karalienė Luizė.

2017.11.22 d.
 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 4.
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 tarny-

ba (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos perimetrai. Vasario 

16-oji (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  PREMJERA „Penkiasdešimt 

juodų atspalvių“.
00:15  „Kaulai“.
01:15  „Gražuolė ir pabaisa“.
02:05  „Specialioji jūrų policijos 

tarnyba“. 

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 Nuo... Iki... (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 

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 „Asmens sargybinis“.
20:30 Farai. 
21:00 Roninas.
23:25 Anakonda 2. Kruvinosios or-

chidėjos beieškant (k).
01:10 „Sostų karai“ (k).
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:55 Farai (k). 
03:15 „Amūras – Azijos Amazonė“ (k).
04:05 „Reali mistika“ (k). 

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 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Pašėlę 

vyrukai 2.
01:25 „Vampyro dienoraščiai“.
02:10 Alchemija. Švietimo amžius. 
02:40 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“

19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Kitu kampu. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Aukšta įtampa.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:15 „Vampyro dienoraščiai“.
02:00 Įkaitų krizė (k). 

Druskininkų l-d „Bitutė“ ieško auklėtojo (-os) dirbti iki-
mokyklinio amžiaus grupėje 1 et.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal terminuota darbo 
sutartį.

Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis pedagogo išsilavini-
mas pagal specialybę;

Puikūs bendravimo įgūdžiai su vaikais;
Gebėjimas dirbti IKT.

Privalumai: pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis, 
gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus ikimokyklinukais, komunikabi-
lumas, aktyvumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti 
komandoje, ankstesnės (-ių) darbovietės (-čių) rekomendacijos.

Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateik-
ti šiuos duomenis:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus 
informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami kasdien nuo 9.00 iki 15.00 val.
Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiusti elektroniniu 

paštu: koriukas@gmail.com
Dokumentų priėmimo pradžia – 2017 m. lapkričio 7 d., pabaiga – 

2017 m. lapkričio 24 d.

08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
10:30  „Bruto ir Neto“ (k.). 
10:55  „Tėvelio dukrytės“.
12:00  NAUJAS SEZONAS „Tėvelio 

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

„Šaulys“.
00:50  „Kaulai“.
01:40  „Gražuolė ir pabaisa“.
02:30  „Specialioji jūrų policijos tarnyba“. 
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UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

 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

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

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

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).

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

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

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

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

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

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

Gydome suaugusiuosius ir 
vaikus. Taikomos nuolaidos 
procedūroms. Nuskausmini-
mui naudojamas patentuo-
tas išradimas gintario-audio 
-video analgezija. Gydytojo 
odontologo konsultacija ne-
mokama! 

Kviečiame visus pasinaudo-
ti naujausia dantų balinimo 

technologija su Philips Zoom 
sistema, kuriai taikome 10 % 

nuolaidą!  
Naujiena!

Gydytoja-odontologė iš 
Baltijos-Amerikos klinikos 
atlieka dantų protezavimą.
Registracija tel.:  +370 

313 53811, 59172, 53900

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

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

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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Asmeniniai skelbimai
„VW Polo“ 1997 m., 1,4 L benzinas, 
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 pa-
dangos 185/65 R14 su metaliniais 
ratlankiais.(4 tvirtinimo skylės). 
Kaina – 110 Eur. Tel. 8 614 09971

Vokiškos žieminės padangos R14 
(4 vnt.) 185/65. Kaina – 105 Eur. 
Tel. 8 647 33090

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

„MB 300d“ 1999 m., sedanas, TA 
iki 2019.08. 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 skylių) 
ir gaubtais. Kaina – 1 vnt./15 Eur. 
Tel. 8 612 11851

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

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

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

„Opel Zafira“ 2005.12.30, 1,9 dyze-
linas, 110 kW, sidabrinės spalvos, 
Lietuvoje neeksploatuota.  
Tel. 8 648 72254

Dygliuotos suomių gamybos geros 
būklės padangos (2 vnt.) 185/70 
R14. Kaina – 1 vnt./10 Eur.  
Tel. 8 612 11851

„Audi A6“ 2000 m., TD, TA iki 2017 
m., draudimas, pavarų dėžės de-
fektas. Kaina – 850 Eur.  
Tel. 8 627 13618

„VW Passat“ universalas, 1992 
m., 1,9 L dyzelinas, 55 kW, TA iki 
2019.10.15. Kaina – 350 Eur.  
Tel. 8 675 82800

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Romanovo veislės ėringos avys 
avinai. Mėsos kaina – 1 kg/4 Eur. 
Tel. 8 622 83325

3 žąsinai ir žąsis. Tel. 8 313 43602

Parduodami įvairūs daiktai

Automatinė skalbimo mašina 
„Electrolux“ už 90 Eur; automatinė 
skalbimo mašina „Whirpool“ už 90 
Eur. Tel. 8 650 87433

2 kaitviečių įmontuojama elektrinė 
viryklė, dulkių siurblys, elektrinis 
tepalinis šildytuvas, kilimas, TV 
staliukas. Tel. 8 604 87277

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

Parduodu 1 kambario 34 kv. m 
suremontuotas butas Neravų g. už 
25000 Eur arba keičiu į 2 kambarių 
butą su priemoka. Tel. 8 676 33844

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

1 kambario 30 kv. m butas Veisiejų 
g. 22, 4 aukšte iš 5, maži komunali-
niai mokesčiai. Kaina – 27500 Eur.  
Tel. 8 687 37575

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

2 kambarių 54 kv. m butas 1 aukš-
te iš 3, tvarkingas, 2 balkonai, rū-
sys, Neravų g. Kaina – 42000 Eur. 
Tel. 8 674 20255

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

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

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

Parduodamas arba išnuomojamas 
butas naujos statybos name prie 
„Eglės“ sanatorijos (3 kambarių 
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

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

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

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

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„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

Stilingos šiltos kelnės (10 m. ber-
niukui) už 6 Eur; juoda odinė ranki-
nė už 10 Eur; puošni pakabinama 
medinė lentynėlė už 7 Eur.  
Tel. 8 650 68954

Žurnalinis staliukas, vonia, pūkinės 
pagalvės. Tel. 8 634 54310

Obuolių sultys „tetrapakuose“ (5 L). 
Kaina – 5 Eur. Tel. 8 681 72902

Kėdės, dviejų durų spinta (aukštis 
214 cm), staliukas gėlėms, namų 
darbo lininis  siūlas (560 gr.) už 15 
Eur, senovinės austos lovatiesės. 
Tel. 8 600 38695

Masažo stalas. Tel. 8 313 53067 
(skambinti nuo 18-20 val.)

Medžio apdirbimo staklės už 200 
Eur; sulčių spaudimo staklės už 
100 Eur; mediniai garažo vartai 
su kalvio darbo vyriais už 170 Eur; 
elektrine viryklė už 25 Eur; svarsty-
klės, metaliniai vamzdžiai, šaliga-
tvio plytelės. Tel. 8 621 21430

Komoda, indauja-sekcija, išsklei-
džiamas pietų stalas, kavos staliu-
kas, sofa, foteliai. Tel. 8 612 09648

Svetainės komplektas, kėdės, vir-
tuvinis stalas, pakabinamos spinte-
lės, gėlių staliukas, valgomojo sta-
las su kėdėmis. Tel. 8 606 28422

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

Žaidimų kompiuteris „X-Box 360“ 
su priedais. Kaina – 100 Eur.  
Tel. 8 655 59954

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 viengu-
lis miegamasis fotelis su patalynės 
dėže už 70 Eur. Tel. 8 622 82556

Dujų balionas (50 L), 4 peilių ak-
selinė su 2 ratais (galima pritaisyti 
elektrinį variklį), plūgas.  
Tel. 8 626 79757

Betono maišyklė, vyriškas ir mote-
riškas dviračiai. Tel. 8 602 85074

Vynuogės. Kaina – 1 kg./0,7 Eur. 
Tel. 8 680 33854

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

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

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

Rugiai ir avižos. Tel. 8 650 25245

Kineskopinis plokščiaekranis tele-
vizorius „Samsung SLIM“ (51 cm 
įstrižainė) už 30 Eur; radio tiuneris 
„Technic“ už 16 Eur; sieninis TV 
laikiklis už 7 Eur; televizorius „Phi-
lips LED 32“ (82 cm įstrižainė) už 
160 Eur. Tel. 8 626 20523

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 viengu-
lis miegamasis fotelis su patalynės 
dėže už 50 Eur. Tel. 8 622 82556

Mažai dėvėti demisezoniniai batai 
„Relise“ (37 dydis). Kaina – 14 Eur. 

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). 

Tel. 8 615 84307

Kelioninis krepšys su ratukais už 
15 Eur; lagaminas su ratukais už 
15 Eur. Tel. 8 617 21238

Išskleidžiamas minkštas kampas 
su 2 patalynės dėžėm (2,3x1,5 m.), 
stiklinis žurnalinis staliukas, vaikų 
kambario baldai: rašomasis stalas, 
knygų spinta, lentyna, 4 stalčių 
komoda. Tel. 8 682 27255

Pašarinės bulvės. Tel. 8 648 92746

120 bosų geros būklės akordeonas 
„Royal Standard“. Kaina – 330 Eur. 
Tel. 8 675 35203

Dekoratyvinis triušis su narveliu ir 
priedais. Tel. 8 611 32291

Pigiai išskleidžiamas kampas su 
patalynės dėže (2,5x1,75 m.).  
Tel. 8 699 20509

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

Obuolių sultys „tetrapakuose“.  
Tel. 8 698 29351

Vaikiškos pakabinamos supynės 
už 8 Eur; stumdukas „Vtech“ už 15 
Eur. Tel. 8 645 75151

2 medinės statinės, plastikinė 
statinė, cinkuota metalinė statinė, 
mediniai stalai, kineskopinis televi-
zorius LG (51 cm įstrižainė) už 18 
Eur; „Sony“ (51 cm įstrižainė) už 
18 Eur; dujinė viryklė su balionu, 
senoviniai: spinta, 6 kėdės, radijas, 
įvairūs stiklainiai. Tel. 8 616 22124

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

Modemas su garantija. Kaina – 80 
Eur. Tel. 8 601 88119

Stiklo vata rulonais (7 vnt.). Kaina – 
1 vnt./12 Eur. Tel. 8 675 12057

Universalus vaikiškas dviratis (2-4 
m. mergaitei) už 40 Eur; nauja 
krikšto suknelė (4-7 m. mergaitei) 
už 30 Eur; lova už 10 Eur; naujas 
vaikiškas tualetas už 10 Eur; televi-
zorius „Tauras“ už 30 Eur.  
Tel. 8 603 94991

Belaidis skaitmeninis telefonas „Phi-
lips SE 150“ už 15 Eur; elektrinė 
pirties krosnelė „Harvia“ VEGA BC 
60 (6 kW) už 175 Eur; garso kolo-
nėlės „NGS Beat“ už 13 Eur; laisvų 
rankų įranga už 15 Eur; serviravimo 
staliukas su ratukais už 25 Eur; 
SKART laidai. Tel. 8 654 87148

Nauja lietuviškas dvigulė lova 
(1,6x2 m.) už 250 Eur; naujas tele-
fonas „LG“ už 160 Eur.  
Tel. 8 629 50194

Nuoma

Išnuomoju 1 kambario butą su 
baldais ir buitine technika renovuo-
tame name, renovacija išmokėta. 
Kaina – 1 mėn./160 Eur + komuna-
liniai mokesčiai. Tel. 8 677 40764

Išnuomojamas 1-2 kambarių butas, 
įrengtas, su visais patogumais, bui-
tine technika. Kaina – 1 mėn./230 
Eur. Į kainą įskaičiuoti visi komuna-
liniai mokesčiai bei internetas. Tel.: 
8 609 93690, 8 671 49991

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
senamiestyje. Tel. 8 686 46169

Išnuomoju 1 kambario butą Mizarų 
g. Tel. 8 619 54683

Išsinuomočiau garažą.  
Tel. 8 602 34212

Išnuomoju 2 kambarių 56 kv. m 
butą Druskininkų g. po remonto su 
balkonu, baldais ir buitine technika. 
Tel. 8 617 41584

Pigiai išnuomojamas tvarkingas 1 
kambario butas su baldais ir buitine 
technika Gardino g.   
Tel. 8 698 19363

Kalviškių mikrorajone išnuomoja-
mas 3 kambarių butas su baldais 
ilgam laikui, nedideli komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 620 48386

Perka

Dulkių siurblį „Audra-pufas“.  
Tel. 8 656 12487

Armoniką. Tel. 8 618 51616

Lakštinį plieną (4-6 mm).  
Tel. 8 627 23222

Ieško darbo

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

29 m. mergina ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, dirbti kiemo dar-
bus. Tel. 8 602 61735

Vyras be žalingų įpročių, turintis B, 
C, E vairavimo kategorijas (iki 7,5 
t), ieško darbo. Tel. 8 602 34212

Vyras ieško mikroautobuso vairuo-
tojo, sodybos prižiūrėtojo, sargo 
darbo. Tel. 8 623 23430

Kiti

Dovanojame nuostabų abrikoso 
spalvos kačiuką. Visus gamtinius 
reikalus atlieką tik į dėžutę su 
kraiku. Galime atvežti ir į Vilnių, 
Varėną, Merkinę ar vietą esančią 
pakeliui. Tel. 8 675 00860

Pamestas telefonas „Huawei y3ii“. 
Tel. 8 625 49689

Reikalingas meistras sudėti juo-
grindes ir įstatyti duris.  
Tel. 8 670 17807

Dovanoju geros būklės sofą-lovą ir 
miegamojo lovą. Tel. 8 692 50292

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

Reikalingas meistras, įdėti duris. 
Tel. 8 624 83174

Dovanoju viengulę lovą.  
Tel. 8 648 61631

Gal kas padovanotų šakes.  
Tel. 8 670 17807

Reikalingas (-a) vokiečių kalbos 
mokytojas (-a). Tel. 8 698 32138

11.08 miškelyje tarp „Okonos“ ir 
„Atgimimo“ mokyklos rastas raktų 
ryšulys. Tel. 8 673 45659

BALDŲ GAMYBA: 
Nestandartiniai 

virtuvės komplektai,
spintos su slenkan-
čiomis sistemomis.  

UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550

Gardino g. 57

Liejame gręžtinius 
pamatus. 

Tel. 8 682 00300

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221
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Šį mėnesį posėdžiavęs 2014-
2020 metų Latvijos, Lietuvos ir 
Baltarusijos programos Jung-
tinis stebėsenos komitetas at-
rinko visus – du Druskininkų 
savivaldybės administracijos 
ir vieną Druskininkų pirminės 
sveikatos priežiūros centro – 
konkursinius projektus, pa-
teiktus ES finansavimui gauti.

Vienas iš projektų – Leipalin-
gio dvaro likusios neatnaujin-
tos dalies kapitalinis remontas. 
Ankstesniu laikotarpiu iš struk-
tūrinės paramos lėšų buvo at-
naujinta pusė dvaro pastato, ku-
riame įsikūrė bendruomenės 
centras, seniūnija, biblioteka, 
Leipalingio mokyklos kraštoty-
ros muziejus. Likusios dvaro da-
lies atnaujinimui buvo reikalin-
gos didelės lėšos, Druskininkų 
savivaldybė intensyviai jų ieško-
jo ir pateikė konkursinį projektą, 
kuris laimėjo finansavimą. Pro-
jekto „Kultūros paveldas abipus 
sienos“ vertė – 1,1 milijono eurų. 
Planuojama, kad projektas bus 
baigtas įgyvendinti 2020 m. pir-
moje pusėje.

Atnaujinta Leipalingio dvaro da-
lis bus skirta kultūros centrui, ku-
ris šiuo metu dar yra senajame 
Laisvalaikio salės pastate. Re-
konstruojant likusią Leipalingio 
dvaro pastato dalį, bus įreng-
ta koncertų salė, patalpa konfe-
rencijoms, suremontuota laipti-
nė, įrengtas liftas neįgaliesiems, 
administraciniai kabinetai, ves-
tibiulis, pagalbinės patalpos, rū-
syje įrengta laikinųjų ekspozicijų 
ir repeticijų salė, įsigyta reikalin-
ga įranga ir baldai. Projekto, kuris 
bus įgyvendinamas su Baltarusi-
jos partneriu –  Gardino naciona-
liniu religijos istorijos muziejumi 
bei Druskininkų kultūros centru, 
metu taip pat ketinama organi-
zuoti bendras konferencijas, se-
minarus ir parodas.

„Leipalingio dvaras yra istorinė 
miestelio širdis, kultūrinis paliki-
mas, kurį visomis išgalėmis sten-
giamės išsaugoti. Tai objektas 
– svarbus ir bendruomenei, ir tu-
ristams. Jau dabar čia vyksta ren-
giniai, šventės, edukacijos, paro-
dos, pamokos. Sutvarkius likusią 
dvaro dalį, turėsime ypatingą kul-
tūros židinį“, – apie projektą kal-
bėjo mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius. 

Kitas Druskininkų savivaldy-
bės administracijos projektas 
– Dienos centro senyvo am-
žiaus asmenims ir neįgaliesiems 
įrengimas nenaudojamose Ligo-
ninės patalpose (Sveikatos g. 30, 
Druskininkai). Dienos centre pla-
nuojama teikti savivaldybės ben-
druomenei ir kurorto svečiams 
aktualias paslaugas. Šiomis pas-
laugomis galės pasinaudoti neį-
galiųjų tėvai ar globėjai bei sen-
jorus prižiūrintys artimieji, keletą 
valandų negalintys pasirūpinti 

savo artimuoju dėl gyvenimiškų 
priežasčių. Dienos centras bus 
pritaikytas negalią turintiems vai-
kams ir suaugusiesiems. „Džiau-
giuosi, kad galėsime pasiūlyti 
naują, labai reikalingą paslaugą. 
Paslauga bus unikali dar ir tuo, 
kad kartu bus teikiamos kinezite-
rapijos paslaugos. Labai dažnai 
neįgaliuosius slaugantys žmo-
nės negali nuo jų atsitraukti nei 
valandėlei, nes neturi, kas juos 
pakeistų. Atidarius naująjį Die-
nos centrą, bus sudaryta galimy-
bė artimąjį palikti kompetentingų 
specialistų priežiūrai“, – sakė V. 
Grigorienė. 

Šalia Dienos centro planuojama 
įrengti ir neįgaliesiems pritaikytą 
kiemelį, kuriame bus sutvarkyta 
aplinka, pastatyta suoliukų, įreng-
tos neįgaliųjų supynės. 

Nenaudojamose miesto ligoni-
nės patalpose atlikus remontą, 
planuojama įrengti daugiafunkci-
nę užsiėmimų salę, poilsio zoną, 
liftą neįgaliesiems, įsigyti reikalin-
gą įrangą, baldus. Projekto metu 
kartu su partneriais – Gardino 
bei Druskininkų socialinių paslau-
gų centrais – planuojama sureng-
ti praktines konferencijas ir moko-
muosius seminarus. 

Projekto „Socialinės priežiūros 
paslaugų prieinamumo gerini-
mas abipus sienos“ vertė – 333,7 
tūkst. eurų. Planuojama, kad pro-
jektas bus įgyvendintas iki 2019 
m. vidurio.

 Trečiasis projektas – viešo-
sios įstaigos „Druskininkų pir-
minės sveikatos priežiūros cen-
tras“ kartu su partneriu Gardino 
miesto poliklinika parengtas pro-
jektas „Geresnio sveikatos prie-
žiūros paslaugų prieinamumo ir 

kokybės socialiai pažeidžiamoms 
grupėms Druskininkuose ir Gar-
dino srityje užtikrinimas“. Planuo-
jama, kad, įgyvendinant projektą, 
bus atnaujinti ginekologijos ir sto-
matologijos kabinetai, centro pa-
talpos dar labiau pritaikytos judė-
jimo negalią turintiems žmonėms. 
Iš projekto lėšų bus įsigytas au-
tomobilis, pritaikytas vežti neįga-
liuosius bei visa reikalinga įran-

ga. Projekto vertė – beveik 300 
000 Eur. Jį planuojama įgyven-
dinti 2018-2020 metais. „Labai 
džiaugiamės, kad mūsų pareng-
tas konkursinis projektas buvo at-
rinktas. Pagrindinis projekto tiks-
las – pagerinti senyvo amžiaus 
ir neįgalių savivaldybės gyven-
tojų gyvenimo kokybę, teikiant 
jiems labiau prieinamas pirminės 
sveikatos priežiūros paslaugas, 
orientuotas į individualius paci-

Be abejo, projek-
to naudą pajus visi 
Druskininkų savival-
dybės gyventojai, ku-
rie naudosis PSPC tei-
kiamomis sveikatos 
priežiūros paslaugo-
mis, teikiamomis at-
naujintose patalpose 
su šiuolaikiška apara-
tūra“, – sakė PSPC di-
rektoriaus pavaduoto-
ja Eglė Matienė. 

Net trys Druskininkų savivaldybės pateiktos paraiškos laimėjo 
Europos Sąjungos finansavimą

2015 m. duris atvėrė atnaujinta Leipalingio dvaro dalis. Gavus ES finansavimą, iki 2020 metų planuojama rekonstruoti ir antrąją dvaro dalį/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

„Leipalingio dvaras 
yra istorinė miestelio 
širdis, kultūrinis pali-
kimas, kurį visomis iš-
galėmis stengiamės 
išsaugoti.“, – apie pro-
jektą kalbėjo mero pa-
vaduotojas Linas Ur-
manavičius. 

„Atidarius naująjį Die-
nos centrą, bus suda-
ryta galimybė artimą-
jį palikti kompetentingų 
specialistų priežiūrai“, 
– sakė V. Grigorienė. 

ento poreikius. Be infrastruktūros 
atnaujinimo numatyta gyvento-
jų edukacija, bus siekiama ska-
tinti žmones labiau rūpintis svei-

kata, suvokti savo atsakomybę ir 
galimybes turėti įtakos sveikatos 
būklei. Įrodyta, kad sveikatos mo-
kymas ir pirminė profilaktika yra 
daug veiksmingesni, nei jau atsi-
radusių ligų gydymas. Be abejo, 
projekto naudą pajus visi Drus-
kininkų savivaldybės gyventojai, 
kurie naudosis PSPC teikiamo-
mis sveikatos priežiūros paslau-
gomis, teikiamomis atnaujintose 
patalpose su šiuolaikiška apara-
tūra“, – sakė PSPC direktoriaus 
pavaduotoja Eglė Matienė. 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė akcentavo, kad, 
rengiant projektus, pirmiausia 
siekiama, kad ES fondų lėšos 
būtų efektyviai panaudotos Drus-
kininkų ir bendruomenės žmo-
nėms reikalingiems projektams. 
„Didžiuojuosi, kad turime labai 
stiprią Investicijų ir turto valdy-
mo skyriaus komandą, kuri pro-
fesionaliai išmano projektų ren-
gimą. Džiaugiuosi, kad laimėjo 
visi pateikti konkursiniai projek-
tai. Įgyvendinus minėtus projek-
tus turėsime ne tik naudą ben-
druomenei, bet ir didelę pridėtinę 
vertę kurortui“, – sakė V. Jurge-
levičienė. 

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

„Džiaugiuosi, kad 
laimėjo visi pateikti 
konkursiniai projek-
tai. Įgyvendinus mi-
nėtus projektus tu-
rėsime ne tik naudą 
bendruomenei, bet ir 
didelę pridėtinę ver-
tę kurortui“, – sakė 
V. Jurgelevičienė. 


