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M. Vitkauskas: „Žmogaus galimybės, turint 
konkretų užsibrėžtą tikslą, yra beribės“

Laima Rekevičienė

Druskininkietis verslininkas, 
atostogų namų „Saka“ šeimi-
ninkas, judėjimo „Už Druski-
ninkus“ valdybos narys Mo-
destas Vitkauskas šį rudenį 
turėjo galimybę įsitikinti, kad 
žmogaus galimybės, turint 
konkretų užsibrėžtą tikslą, yra 
beribės. Jis leidosi Piligrimų 
keliais į Santjago de Kompos-
telą. Ir pėsčiomis per 26 dienas 
įveikė 900 kilometrų. Modestas 
sako, jog ši kelionė jam yra uni-
kali gyvenimiška patirtis. 

– Kas paskatino Jus, jau-
ną sėkmingą verslininką, išsi-
ruošti į tokį ilgą žygį? 

– Leistis į dvidešimt šešerių die-
nų piligrimystės žygį paskatino 
daug susiklosčiusių asmeninių 
aplinkybių. Viena iš svarbiausių 
– artimo žmogaus, tėvo netek-
tis. Kartais dėl įvairių priežasčių 
žmonės susimąsto apie kitokius 
tikslus, savęs išbandymą, pasau-
lio pažinimą. Man taip nutiko. No-
rėjosi užversti tą skausmo pusla-
pį, kažką pradėti iš naujo.

Planavau, kad tą kelią nueisiu. 
Tik nežinojau kada. Juk tai ypa-

tingas kelias, kuriuo jau tūkstan-
čius metų eina piligrimai.  

– O kodėl pasirinktas kelias į 
Santjago de Kompostelą? Juk 
galima eiti ir aplink Lietuvą...

– Todėl, kad daug žmonių jau 
praėję tą kelią. Ten išvystyta inf-
rastruktūra. Daug keliautojų ten 
sutinki. Bent jau aš, eidamas, su-
pratau įvairius dalykus, kuriuos 
sunku apibrėžti žodžiais. Bet vie-
nareikšmiškai galiu pasakyti – tai 
viena iš unikaliausių patirčių, iš-
liekančių visam gyvenimui.

– Kokią kelio atkarpą planavo-
te įveikti? 

– Daug kas klausia, ar nuėjau 
visą kelią – nuo pradžios iki galo. 
Taip, nuėjau iki galo. Bet tos ke-
lio pražios, tiesą sakant, ir nėra. 
Yra tik populiarus taškas, nuo ku-
rio dažniausiai einama, bet realiai 
kiekvienas piligrimas turi keliauti 
nuo savo namų. Beje, dabar jau ir 
per Lietuvą driekiasi neseniai su-
kurtas piligrimų kelias. 

Aš norėjau nueiti iki galo ir dar 
toliau, nei ta populiarioji 799 kilo-
metrų atkarpa. Taigi mano kelias 
– beveik 900 kilometrų. Daug tų 
piligrimų kelių yra. Šis šv. Jokūbo 
kelias (Camino de Santiago) pra-

sideda Prancūzijoje, bet aš ėjau 
jo ispaniškąją dalį. Ispanijai esu 
dėkingas už labai laimingą mūsų 
dukrelės Smiltės gimimą, mums 
lankantis šioje šalyje. Manau, kad 
viskas susiklostė laimingai ne be 
aukštesniųjų jėgų įsikišimo. Taigi 
Ispanija tikrai labai daug reiškia 
mano gyvenime.

– Kokių įspūdžių patyrėte pa-
keliui? Apie ką dažniausiai gal-
vojote?

– Daug temų sukosi galvo-
je. Tokį kelią eidamas, gali daug 
ką apgalvoti – nuo religijos iki gi-
lesnės savianalizės. Daug kas 
nustemba, sužinoję, kad ėjau 
vienas. Taip, eini vienas, bet žmo-
giškas kontaktas visada šalia yra. 
Jeigu norisi bendravimo, tai vaka-
re jo tikrai gausi – nakvynės vieto-
se visada yra pilna bendraujančių 
žmonių iš viso pasaulio. O buvi-
mas vienumoje sudėlioja daug 
taškų, padeda galvoti, apmąstyti 
savo vertybes. Netgi tą pačią po-
litiką – kiek joje yra pykčio, kiek 
kažkokių neteisingų dalykų. Atro-
do, žmonės nori kažką gero pa-
daryti, o kitas oponentas, siek-
damas kažkokių savo asmeninių 
tikslų, tiek ima kenkti, kad pra-

dedi svarstyti, ar verta į tą politi-
ką eiti. Kaip sunku yra kažką pa-
daryti, kai nesvarbu, kad tu nori 
tik gero, gali tave padaryti kažko-
kiu „baubu“. Tada daug galvoda-
vau apie Druskininkus. Regis, pa-
siekti rezultatai akivaizdūs, bet vis 
tiek gali būti bjaurojamas ir patei-
kiamas kitaip tų žmonių, kurie sie-
kia kažkokių savo politinių intere-
sų. Apmąsčiau ir tą aklą vietos 
opozicionierių valdžios troškimą, 
ne kažką gero nuveikiant, o tik 
kuriant dirbtinius skandalus, juo-
dinant miestą, rašant skundus... 

– Ką pats dėl savęs atradote 
tame kelyje?

– Didžiausias atradimas – su-
vokimas, jog žmogaus galimy-
bės yra labai didelės. Net ir fiziš-
kai nepasiruošęs, gali labai daug 
padaryti. Tai tarsi užprogramuoja-
ma tavo galvoje. Kliūtys, kilome-
trai, atrodantys neįmanomai ilgi, 
tik parodo, kad bet koks tikslas, 
jeigu kryptingai link jo eini, tikrai 
įmanomi. Vėliau netgi pasirodė, 
kad per mažai ėjau, galėjau dar 
toliau nueiti...

M. Vitkauskas Ispanijoje pėsčiomis per 26 dienas įveikė 900 kilometrų/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Druskininkų savivaldybės vietinės rinkliavos 
mokėtojams, naudojantiems el. aptarnavimo 

savitarnos svetainę, – nuolaidos

Į Druskininkų savivaldybės administracijos Darbo tarybos posėdį susirinko šių metų lap-
kričio pabaigoje išrinkti Darbo tarybos nariai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Siekiant taupyti rinkliavos admi-
nistravimo lėšas, visus rinkliavos 
mokėtojus skatiname naudotis 
el. aptarnavimo savitarnos sve-
taine, nuoroda internete: http://
mail.alytausratc.lt/ ir asmenims, 
minėtoje svetainėje užsisakiu-
siems gauti mokėjimo praneši-
mus elektroniniu būdu ar juos 

jau gaunantiems bei rinkliavą už 
visą mokestinį laikotarpį sumokė-
jusiems iki šių metų liepos 1 d., 
kitų metų rinkliava bus sumažin-
ta 3 procentais. 

Tačiau  daugelis mokėtojų neį-
vykdė vienos sąlygos, neužsisa-
kė  gauti mokėjimo pranešimus tik 
elektroniniu būdu. 

Prašome vietinės rinkliavos mo-
kėtojus, kurie neįvykdė šios są-
lygos pakartotinai prisijungti prie 
el. aptarnavimo savitarnos svetai-
nės ir pažymėti aukščiau nurody-
tą varnelę. Ši lengvata bus taiko-
ma kiekvienais metais.

Pateikiame instrukciją Eko mo-
kėtojui: 

Norėdami nustatyti/pakeisti mo-
kėjimo pranešimų siuntimo tipą, 
galite tą padaryti paslaugos in-
formacijoje „Paslaugos informaci-

ja“; spausdami „Keisti“ ir išsaugo-
dami pasirinktą pristatymo būdą 
„Mokėjimo pranešimai paštu ne-
bus siunčiami“, Spausti mygtuką 

„Atnaujinti“.
Prašome visus naudotis galimy-

be sutaupyti, tapti Eko mokėtoju ir 
saugoti gamtos išteklius.

Sušauktas pirmasis Druskininkų 
savivaldybės administracijos 

Darbo tarybos posėdis

Įsigaliojus naujam Lietuvos Res-
publikos darbo kodeksui 20 ir dau-
giau darbuotojų turinčiose įmonė-
se, įstaigose ir organizacijose turi 
būti sudarytos Darbo tarybos – 
darbuotojų atstovaujamas orga-
nas, ginantis jų profesines, darbo, 
ekonomines ir socialines teises ir 
atstovaujantis jų interesams.

Praėjusį trečiadienį sušauktas 
pirmasis Druskininkų savivaldy-
bės administracijos Darbo tarybos 
posėdis, į kurį susirinko šių metų 
lapkričio pabaigoje išrinkti Darbo 
tarybos nariai: Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vyriausio-
ji specialistė Nijolė Paserbskie-
nė, Administracijos ūkio priežiūros 
skyriaus vedėja Aldona Lukšienė, 
Centralizuoto vidaus audito sky-
riaus vedėjas Algimantas Petraus-

kas, Dokumentų ir informacijos 
skyriaus vedėja Živilė Stravinskai-
tė, Finansų ir apskaitos skyriaus 
vedėja Vyda Amšiejienė.

Posėdžio metu organizuoti Dar-
bo tarybos pirmininko bei sekre-
toriaus rinkimai. Darbo tarybos 
narių balsų dauguma pirmininku 
buvo išrinktas A. Petrauskas, se-
kretore – N. Paserbskienė. Darbo 
tarybos rinkimų komisijos pirmi-
ninkė Janina Sinkevičienė išrink-
tam Darbo tarybos pirmininkui 
perdavė visus, su rinkimų komisi-
jos sudarymu bei rinkimų organi-
zavimu ir vykdymu susijusius do-
kumentus. Posėdyje patvirtintas 
Darbo tarybos reglamentas, ku-
riame nurodytos Darbo tarybos 
teisės ir pareigos, veiklos organi-
zavimo nuostatos.

Aptarti investiciniai projektai
Praėjusį ketvirtadienį organizuo-

tas Druskininkų savivaldybės va-
dovų bei specialistų susitikimas su 
„Atgimimo“ ir M. K. Čiurlionio meno 
mokyklų bei Viečiūnų lopšelio-dar-
želio „Linelis“ vadovais, kurio metu 
aptarti investiciniai projektai.

Susitikime kalbėta apie tris Re-
gioninių projektų sąrašo pro-
jektus, kurie bus įgyvendinti 
Druskininkų švietimo įstaigose. 
Druskininkų „Atgimimo“ moky-
klos, M. K. Čiurlionio meno mo-

kyklos bei Viečiūnų lopšelio-
darželio „Linelis“ teikti projektai 
buvo sėkmingai įvertinti, jiems 
skirtas finansavimas. Šiais me-
tais planuojama sudaryti finan-
savimo sutartis. „Atgimimo“ mo-
kykloje planuojama sutvarkyti 
antrojo korpuso 2-ąjį aukštą, su-
stiprinti mokyklos materialiąją 
bazę. M. K. Čiurlionio meno mo-
kykloje planuojama įsigyti baldų 
bei muzikos instrumentų. Viečiū-
nų lopšelyje-darželyje planuoja-

ma sutvarkyti tris grupes bei dar 
vieną įsteigti. Taip pat planuoja-
ma įsigyti baldų ir žaidimams rei-
kalingų priemonių.

Susitikimo metu aptartos pro-
jektų įgyvendinimui reikalingos 
viešųjų pirkimų procedūros bei 
kiti svarbūs klausimai. Druskinin-
kų savivaldybės direktoriaus pa-
vaduotoja Violeta Grigorienė pa-
sidžiaugė projektų finansavimu: 
„Smagu, kad įdėtas darbas ir pa-
stangos duoda rezultatų.“ 

Per metus 1,4 proc. 
Druskininkuose sumažėjo 

registruotas nedarbas 

Naujausi Lietuvos darbo biržos 
duomenys rodo, kad nedarbo ro-
dikliai Druskininkų savivaldybėje 
ir toliau išlieka mažiausi Alytaus 
apskrityje. Gruodžio 1 dienos 
duomenimis, registruotas nedar-
bas Druskininkų savivaldybėje 
yra 8,1 procento – per metus jis 
sumažėjo 1,4 proc.

Druskininkų savivaldybės mero 

pavaduotojo Lino Urmanavičiaus 
teigimu, toks teigiamas pokytis 
– efektyvaus visų institucijų: sa-
vivaldos, darbo biržos ir verslo 
bendradarbiavimo rezultatas. L. 
Urmanavičius pasidžiaugė, kad 
verslas kuria naujas darbo vie-
tas, taip dar labiau mažindamas 
nedarbą Druskininkų savival-
dybėje: „Darome viską, kad ne-
darbo rodikliai Druskininkų sa-
vivaldybėje mažėtų. Yra sukurtų 
ilgalaikių programų, skirtų ma-
žinti nedarbo lygį, bei integruoti 
žmones į darbo rinką. Daug dė-
mesio skiriame ir jaunimo nedar-
bo mažinimui. Šiais metais įgy-
vendinome Jaunimo verslumo 
ugdymo integracijos į darbo rin-
ką programą.“ 

Alytaus apskrityje didžiausias 
nedarbas išlieka Lazdijų rajo-
no savivaldybėje – 14,5 procen-
to. Alytaus miesto savivaldybė-
je registruotas nedarbas siekia 
8,9 procento, Alytaus rajono sa-
vivaldybėje – 11,1 procento, Va-
rėnos rajono savivaldybėje – 
9,1 procento.  

Pasveikintas šimtametis druskininkietis

Penktadienį Druskininkų savi-
valdybės administracijos Soci-
alinės paramos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Marytė Sasnauskai-
tė, socialinių išmokų specialis-
tė Stasė Vievesienė ir Leipalin-
gio seniūnijos seniūnas Antanas 
Krancevičius sveikino Antaną 
Bingelį, sulaukusį garbingo 100 
metų jubiliejaus. Šia proga jubi-
liatui įteiktas ir Druskininkų sa-
vivaldybės mero Ričardo Mali-
nausko sveikinimas.

„Nuoširdžiai sveikiname garbin-
go 100-ojo jubiliejaus proga. Lin-
kime kuo stipresnės sveikatos, 
dvasios ramybės ir šviesių min-
čių.  Lai geri žodžiai ir artimųjų 
širdies šiluma lydi Jus kiekvie-
ną dieną,“ – Savivaldybės vado-
vo linkėjimus perdavė Socialinės 
paramos skyriaus vedėjo pava-
duotoja M. Sasnauskaitė.

Antanas Bingelis buvo vyriau-
sias iš penkių vaikų šeimoje. Tu-
rėjo du jaunesnius brolius ir dvi 

jaunesnes seseris. Paklaustas, 
kaip sulaukė tokio garbingo am-
žiaus, gal turintis patarimų ki-
tiems, senolis tik gūžtelėjo pe-
čiais. Šimtamečio mama taip pat 
sulaukė garbaus amžiaus – mirė, 
būdama 99 metų. A. Bingelis pri-
sipažino, kad, nors nebėra gyvų 
brolių bei seserų, jis nesijaučia 
vienišas. Pats užauginęs du vai-
kus, dabar mėgaujasi ne tik jį lan-
kančių vaikų ir anūkų, bet ir proa-
nūkių dėmesiu.  

Socialinės paramos skyriaus ir Leipalingio seniūnijos atstovai pasveikino A. Bingelį, sulaukusį garbingo 100 metų jubiliejaus/Gintarės 
Varnelienės nuotrauka

Gyventojų dėmesiui: nuo 
gruodžio 16 d. keisis autobusų 

tvarkaraščiai
Informuojame, kad nuo šių metų gruodžio 16 dienos keisis auto-

busų tvarkaraščiai:
Autobusas maršrutu Nr.2 išvyks iš Laisvės aikštės. Šeštadieniais 

ir sekmadieniais autobusas važiuos, kaip ir darbo dienomis: iš Lais-
vės aikštės išvažiuos 5.20 val., iš Viečiūnų – 5.43 val.

Mero pavaduotojas L. Umanavičius: „Da-
rome viską, kad nedarbo rodikliai Druski-
ninkų savivaldybėje mažėtų“/Dianos Sin-
kevičiūtės nuotrauka
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Druskininkuose lankėsi Švietimo ir mokslo ministrė
Praėjusį penktadienį Drus-

kininkuose apsilankiusi Lie-
tuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministrė Jurgita Pe-
trauskienė bei LR Seimo narys 
Zenonas Streikus susitiko su 
Druskininkų savivaldybės va-
dovais bei specialistais ir ap-
tarė aktualius švietimo srities 
klausimus.

„Švietimas ir toliau išlieka pri-
oritetine sritimi. Mums visiems, 
Druskininkų savivaldybės ir švie-
timo įstaigų vadovams, kaip ir 
mokinių tėvams, svarbi ne tik mo-
kymo kokybė, bet ir mokyklą bai-
giančio jaunuolio pasiruošimas 
gyvenimui. Iš mokyklos jaunuo-
liai turi išeiti, ne tik įgavę žinių, bet 
ir pasiruošę rinktis gyvenimo ke-
lią. Tik tuomet jie patys galės rink-
tis – studijuoti ar įsilieti į darbo rin-
ką. Jaunimas šiais laikais labai 
motyvuotas, o Druskininkuose, 
kaip niekur kitur, – ir kūrybingas,“ 
– sakė švietimo sritį kuruojantis 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius.

Druskininkų savivaldybės or-
ganizuoto susitikimo metu mero 
pavaduotojas L. Urmanavičius 
svečiams pristatė Savivaldy-
bės vystymo strategiją, pasiek-
tus rezultatus, įgyvendinamus 
projektus. Kalbėta apie Drus-
kininkų savivaldybės švietimo 

įstaigas,mokinių skaičiaus kiti-
mą 2008-2017 m., švietimo finan-
savimą, vieno mokinio išlaiky-
mui bendrojo ugdymo mokyklose 
skirtų lėšų dinamiką. Susitikime 
buvo pasidžiaugta Druskininkų 
savivaldybės švietimo srities rodi-
kliais, patenkančiais į trečdalį pa-
lankiausių savivaldybių įvertini-
mų. Puikiai įvertinta Druskininkų 
jaunimo užimtumo centro šią va-
sarą vykdyta Jaunimo verslu-
mo ugdymo ir integracijos į dar-

bo rinką programa, kurios metu 
buvo įdarbinti 195 jaunuoliai. Kal-
bėta ir apie Druskininkų savival-
dybės švietimo įstaigose dirban-
čių pedagogų skaičių, jų amžių. 
Švietimo ir mokslo ministrė buvo 
supažindinta su švietimo įstai-
gų atstovų dažniausiai keliamo-
mis problemomis, diskutuota apie 
švietimo finansavimą, mažus pe-
dagogų atlyginimus, priešmokyk-
linio ugdymo pedagogų darbo ap-
mokėjimo tvarką po privalomojo 

ugdymo įvedimo, nuolat didėjantį 
mokytojų amžiaus vidurkį, pagal-
bos specialistų trūkumą.

„Švietimo kokybę kuria peda-
gogai, tačiau jie nesijaučia užti-
krinti dėl savo darbo krūvio, tad  
keičiame mokytojų apmokėjimo 
tvarką. Ši sudėtinga sistema nėra 
efektyvi. Įvedame etatinį mokyto-
jų darbo apmokėjimą, kas leistų 
mokytojui apmokėti ne tik už kon-
taktines valandas, bet ir už kitas 
veiklas,“ – apie numatomus mo-

kytojų darbo užmokesčio poky-
čius kalbėjo Švietimo ir mokslo 
ministrė J. Petrauskienė.

Apsilankiusi „Ryto“ gimnazijoje, 
Švietimo ir mokslo ministrė ben-
dravo su mokytojais. Jaunimo už-
imtumo centre J. Petrauskienė 
domėjosi jaunimo laisvalaikio už-
imtumu. Ypatingai jautrus buvo 
Sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Druskininkų viltis“ 
auklėtinių ir  Švietimo ir mokslo 
ministrės susitikimas.

Švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskie-
nė Druskininkuose domėjosi švietimo sri-
ties aktualijomis/Roberto Kisieliaus nuo-
trauka Švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė bei LR Seimo narys Z. Streikus susitiko su Druskininkų savivaldybės vadovais bei specia-

listais ir aptarė aktualius švietimo srities klausimus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros plėtra 
Druskininkuose spartėja

Įgyvendinant ES struktūrinių 
fondų finansuojamą projektą 
„Vandens tiekimo ir nuotekų 
šalinimo infrastruktūros reno-
vavimas ir plėtra Druskininkų 
savivaldybėje“ jau atlikti sta-
tybos darbai Pakrantės gatvė-
je Ratnyčioje. Šioje gatvėje jau 
nutiesti 445 metrai  vandens 
tiekimo ir 451 metras nuotekų 
tvarkymo tinklų. 

Palyginti siauroje gatvelėje ne-
buvo paprasta kloti vamzdžius. 
Tinklai buvo tiesiami uždaruoju 
būdu. Jau atlikti ir visi naujų nute-
kamųjų trasų bandymai bei tiekia-
mo geriamojo vandens laborato-
riniai tyrimai, o Pakrantės gatvės 
gyventojai jau gali naudotis iš 
Druskininkų vandentiekio tiekia-
mu geriamuoju vandeniu.

Dar liko nutiesti naujus vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo tin-
klus Neravų kaime esančios  „Dai-
navos“ sodininkų bendrijos Dai-
navos 1-ojoje ir 17-oje gatvėse, 
sutvarkyti  nusidėvėjusius nuo-

tekų tvarkymo tinklus Pušų, Go-
jaus ir Sodžiaus gatvėse. Drus-
kininkuose liko nuteisti naujus 
vandens tiekimo ir nuotekų tvar-
kymo tinklus Baltašiškės gatvė-
je ir rekonstruoti dalį magistralinio 

vandentiekio nuo III vandenvie-
tės (Naujasodės k.) iki Druskinin-
kų miesto. 

Pagal šį projektą numatyta nau-
jai nutiesti po 6 kilometrus nuote-
kų ir vandentiekio tinklų ir rekons-

truoti 2,68 kilometro nuotekų bei 
pusę kilometro vandentiekio tieki-
mo tinklų. Bendras naujai tiesia-
mų ir rekonstruojamų tinklų ilgis 
Druskininkuose nusidrieks 15,4 
kilometro.

Atlikus viešųjų pirkimų proce-
dūras, jau pasirašytos dvi rangos 
darbų sutartys: 1. „Vandens tieki-
mo ir nuotekų tinklų Baltašiškės g. 
Druskininkuose statybos darbai“, 
2. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų 
Neravų k. Viečiūnų sen. Druski-
ninkų sav. statybos darbai“.

Esant palankioms meteorologi-
nėms sąlygoms, rangovai įsipar-
eigojo pagal galimybės vykdyti 
statybos darbus ir žiemos sezo-
no metu, o visi statybos darbai 
turi būti baigti iki 2019 m. balan-
džio 30 dienos.

Plečiant vykdomą projektą, nu-
matyta nauja veikla – „Vanden-
tiekio ir nuotekų šalinimo tin-
klų Pakalnės g. Druskininkų m. 
supaprastintas statybos pro-
jektas“. Numatomas 302,00 m. 

nuotekų tinklų su nuotekų siur-
bline tiesimas. Naujiems dar-
bams atlikti  viešojo pirkimo 
būdu jau parinktas rangovas, 
tad, atsiradus ES finansavimo 
galimybėms, bus pradėti ir sta-
tybos darbai.

Centralizuoto vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėti-
mas geriausiai užtikrins geriamo 
vandens tiekimą gyventojams bei 
pagal reikalavimus išleidžiamų 
nuotekų tvarkymą. Nutiesus nau-
jus tinklus, bus tiekiamas higie-
nos reikalavimus atitinkantis van-
duo, kurio kokybe nuolat rūpinsis 
tiekėjas – UAB „Druskininkų van-
denys“.

UAB „Druskininkų vandenys“ 
informacija

Pakrantės gatvės gyventojai jau gali naudoti Druskininkų vandentiekio tiekiamą vande-
nį/UAB „Druskininkų vandenys“ archyvo nuotrauka

Druskininkuose surenkami sveikatai ypač pavojingi 
asbesto gaminiai

Druskininkų  savivaldybės ad-
ministracija, siekdama saugiai 
surinkti ir pašalinti asbesto turin-
čius gaminius, esančius Druski-
ninkų savivaldybės teritorijoje, 
kartu su Lietuvos aplinkos ap-
saugos investicijų fondu pasira-
šė dotacijos sutartį dėl asbes-
to gaminių atliekų surinkimo bei 
šalinimo. 

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija kviečia privačių gy-
venamųjų namų bei visuomeninių 
pastatų savininkus teikti prašy-
mus nemokamam asbesto turin-
čių gaminių atliekų surinkimui ap-

važiavimo būdu ir šalinimui.
Prašome asmenis, kurie Drus-

kininkų savivaldybės teritorijoje 
turi tokių atliekų arba planuoja, 
jog artimiausiu metu jų susida-
rys, ir nori, kad iš jų apvažiavimo 
būdu nemokamai būtų surinktos 
ir pašalintos asbesto turinčių ga-
minių atliekos, Druskininkų savi-
valdybės administracijai turi raš-
tu pateikti prašymą. Prašymai 
priimami iki 2018 m. vasario 15 d. 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos priimamajame, Vasa-
rio 16-osios g. 7, I-ajame aukšte 
arba el. paštu: agne.baranaus-

kaite@druskininkai.lt. Prašyme 
turi būti nurodytas tikslus adre-
sas, kur turės būti surenkamos 
asbesto turinčių gaminių atlie-
kos, preliminarus atliekų kiekis 
bei kontaktinio asmens telefono 
numeris bei pridėta VĮ Registrų 
centro nekilnojamojo turto regis-
trų centrinio duomenų banko iš-
rašo kopija. Išsamesnė informa-
cija teikiama tel.: (8 313) 52365.

Kviečiame  aktyviai naudotis 
šia galimybe.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Romos Pankevičienės 
cukrainėje 

(Vytauto g. 15)
jau vyksta šventinė prekyba 

konditeriniais gaminiais! 
Kviečiame įsigyti šviežių, naujo 

asortimento tortų, sausainių, 
pyragų, šakočių ir įvairių skonių 

dzūkiškų šimtalapių!
Jūsų laukia įvairios akcijos ir 

nuolaidos!

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių parduotuvėje – 
platus dovanų ir suvenyrų pasirinkimas!

Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių smulkmenų už 
itin patrauklią kainą!
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Nuomonė Konservatorių spindesys ir skurdas, arba 
„Druskininkų savaitės“ klystkeliai

Elena  Jonkutė

Skaičiau tą „garsųjį“, išplatin-
tąjį viešą laišką valstybės va-
dovams. Tiesa, tik pusę. Nieko 
naujo. Viskas girdėta, matyta. 
Regis, tai tarsi sveikos nuovo-
kos, stokojančių ypatų rašlia-
va, taškymasis purvais į kairę 
ir į dešinę. Tik tiek. Po savival-
dybių tarybų ir tiesioginių merų 
rinkimų dabartiniai opozicionie-
riai nesislėpdami kliedėjo: me-
ras Ričardas Malinauskas tuoj 
bus „supakuotas“, savivaldy-
bėje įvestas tiesioginis valdy-
mas, toliau – nauji rinkimai. Ne-
įvyko nei viena, nei antra, nei 
trečia. Iš taip vadinamosios 
opozicijos miestelėnai jau atvi-
rai ir viešai tyčiojasi, nerinkda-
mi tam žodžių. Ką gi, pelnytai. 
Jų draskymasis, šakalių į ratus 
kaišiojimas daug kam įsipyko. 
Kas beliko daryti, jei nei vieno 
gero darbo miestui ir jo žmo-
nėms nepadarė, tik, panašu, at-
kakliai viską stengėsi griauti? 

Lapkričio 24 dieną į Druski-
ninkus atskubėjo konservato-
riai Mantas Adomėnas ir Rasa 
Juknevičienė – būk tai padisku-
tuoti su bendruomene apie skai-
drią demokratinę savivaldą. Kaip 

rašė „Druskonis“ (2017-12-17 
Nr.48 (1442) diskutuotojai labai 
pageidavo savo sambūrį sureng-
ti miesto viešosios bibliotekos 
erdvėje. Neįsileido. Teisingai, 
ne vieta. Ten vyksta meninin-
kų parodos, kiti kultūriniai ren-
giniai, todėl šią erdvę, manau, 
privalu išlaikyti neužterštą. Ren-
ginys įvyko „SPA Vilnius“. Įdo-
mu, ar garbieji svečiai susimokė-
jo už vaišes, nakvynę ar kitokias 
savaitgalio pramogas? Paaiškė-
jo, jog anksčiau į miesto biblio-
tekos erdvę nebuvo įsileisti „su-
sitikti su skaitytojais“ Arvydas 
Anušauskas, „pristatyti planą 
Lietuvai“ Gabrielius Lansbergis. 
Man atrodo, nieko nepraradome. 
Ne planus pristatinėti reikia, bet 
darbą dirbti. Penkmečių planų 
laikas praėjo.

O į tą renginį atėjau gerokai 
prieš šešias, kai diskusija ėjo pa-
baigą. Atsisėdau salės gale, kad 
nesutrukdyčiau, bet nelikau ne-
pastebėta. Visa opozicija, kaip 
pagal komandą, atsigręžė pasi-
žiūrėti. Peržvelgiau negausų, gal 
30-40 susirinkusių asmenų bū-
relį: garbaus amžiaus senjorai 
ir senjoros, sąjūdietis. Nei vieno 
jauno veido, išskyrus opozicijos 
šeimynykščius. Kur jaunieji kon-
servatoriai? Kad tokių kaip ir nėra 
mūsų padangėje?

Gaila, pradžios negirdėjau. Pa-
kako to, ką išgirdau. M. Adomė-
nas įtaigiai įtikinėjo, jog emigra-
cija nėra blogas dalykas, nes 
emigrantai siunčia pinigų ir išlai-
ko Lietuvoje likusius tėvus, arti-
muosius. Studijuoti taip pat geriau 
užsienyje ir likti ten dirbti. Atseit, 
kada nors visi, išsimokslinę ir pra-
kutę, grįš namo. Aptakių žodžių 
buvo daugiau nei vandens Nemu-
ne, bet nepasakyta nieko konkre-
taus, esminio. Kaip visada.

R. Juknevičienės prakalba buvo 
konkretesnė, griežtesnė, su žo-
džiais neišsakyta, bet labai ryš-
kia, gražiai užglaistyta potekste: 
Druskininkų savivaldybėje de-
mokratijos nėra, diktatūra (me-
ras diktatorius?). „Jis prorusiškas 
ir taškas“, – pasakė ponia Rasa. 
Pasidžiaugė, jog skilo socialde-
mokratai, kad Andrius Kubilius 
laksto po Europą, įtikinėdamas 
valstybių vadovus ginti Ukrainą, 
o pastarieji esą neskiria tam ypa-
tingo dėmesio. Pasvajojo, kad 
akituose Seimo rinkimuose bus 
kitaip, laimės patyrusi, demokra-
tiška jėga. Reikia suprasti – kon-
servatoriai? Ar ne todėl, jog tada 
jau balsus skaičiuos ir KGB gene-
rolo sūnėnas? 

„Tautų tėvas“, „draugas“ Stali-
nas sakė: nesvarbu, kaip balsuo-
ja, svarbu, kas balsus skaičiuoja... 
Abejoju. Žmonės dar nepamiršo 
„naktinių reformų“, už mokesčių 
mokėtojų pinigus pirktą vandens 
patranką, šaudymų į protestuoto-
jus guminėmis kulkomis. Gal kitą 
kartą šaudytų kovinėmis?.. Kliu-
vo ir Ramūnui Karbauskiui: neiš-
silavinęs, stokoja politinės patir-
ties, valstybės valdymo gebėjimų, 
prekiauja su Rusija, reiškia – su-
sijęs su Kremliumi. Patyrusi, pa-
triotiška, patikima yra tik TS-LKD. 
Žinome, matėme, kur nusirito, 
konservatoriams valdant, Druski-
ninkai ir visa Lietuva. Taip pat ži-
nome, kad Druskininkus iš gilios 
duobės ištraukė meras R. Mali-
nauskas ir visa jo vadovaujama 
komanda. Man tai – akivaizdi, ne-
diskutuotina tiesa. TS-LKD vis dar 
vadovaujasi principu – viena par-
tija, viena tiesa. Kas ne su mumis, 
tas prieš mus... Seniai girdėta, tik 
partija tada vadinosi TSKP. Klau-
sant, nemalonus jausmas apėmė. 
R. Juknevičienei derėtų atsargiau 

taškytis kaltinimais kitaip mąstan-
čių atžvilgiu, kaltinant juos sąsajo-
mis su Kremliumi. Gal ir jai pačiai 
reikėtų prisiminti savo komjau-
nuolišką jaunystę, nuveiktus Ta-
rybų Lietuvai „gerus darbus“, kai 
kuriuos ryšius?.. Nuo tų absurdiš-
kų, nepagrįstų kaltinimų kam nors 
vieną kartą trūks kantrybė, ir R. 
Juknevičienei teks dėti ant teisėjo 
stalo rašytinius įrodymus.

Baigiantis „diskusijai“, M. Ado-
mėnas dūrė pirštu į mano pusę ir 
pareiškė: štai ten sėdi ponia, pa-
rašiusi skundą policijai, Vijūnė-
lės dvaro gynėja, kaip jai ne gėda 
čia buvo ateiti... Žinoma, paplojau 
Mantui. Džiugu, seimūnas iš sos-
tinės atpažino, ne kiekvienam to-
kia laimė išpuola. Vėliau perpra-
tau desperatišką M. Adomėno 
reakciją. Spalio mėnesį Valstybės 
įmonės Registrų centro Juridinių 
asmenų registre aptikta informa-
cija, jog UAB „Druskininkų savai-
tė“ finansinę atskaitomybę patei-
kė tik už 2013 metus. Spalio 30 d. 
parašiau skundą Valstybės įmo-
nės Registrų centro vadovui Vil-
niuje. 2017-11-20 raštu Nr. (2.1.9)
ALG-2787 Valstybės įmonės Re-
gistrų centro Alytaus filialas atsa-
kė, jog UAB „Druskininkų savai-
tė“ vadovui Eugenijui Rutkauskui 
2017 m. lapkričio 15 d. surašy-
tas kvietimas 2017 m. gruodžio 6 
d. atvykti į Valstybės įmonės Re-
gistrų centro Alytaus filialo Juridi-
nių asmenų registravimo skyrių 
dėl administracinio nusižengimo 
protokolo, LR administracinių nu-
sižengimų kodekso 223 straips-
nio 2 dalies pagrindu, surašymo. 
Įstatymai galioja ne visiems? Jei 
neteikia finansinės atskaitomy-
bės, gal yra ką slėpti? Peržiūrė-
jau visus 2017 m. lapkričio mė-
nesio „Druskonio“ numerius. Nei 
ankstesniuose, nei paskutiniame 

2017 m. gruodžio 1-7 d. numery-
je neužsiminė, jog „Vijūnėlės dva-
ro gynėja“ pridarė jam nemalonu-
mų per valdiškus namus. Gal dėl 
to, mane pamatęs, taip susinervi-
no M. Adomėnas ir žėrė nei į tvo-
rą, nei į mietą panašų kaltinimą? 
Jeigu tikrai ginčiau tą gražųjį dva-
relį, tai patamsiais po krūmynus 
nešmirinėtų neaiškaus plauko su-
bjektai, nevėpsotų į apšviestus 
langus...

Pasibaigus diskusijai užkalbi-
nau R. Juknevičienę. Kaip kon-
servatoriams įprasta, paprašė 
savo klausimą pateikti raštu, tada 
ji man atsakysianti. Nieko raštu 
neklausiu, klausimo esmę ji pui-
kiai žino. Bekalbant, prie mūsų 
priėjo gražus jaunikaitis. Toks, 
kaip iš tarybinių laikų agitacinių 
propagandinių plakatų nužengęs 
teigiamas herojus. Neatsipra-
šęs, nutraukė pokalbį ir be ce-
remonijų nusivedė viešnią. Pas-
kui pasivijo mane. Prieštarauti 
neleidžiančiu tonu, kaišiodamas 
panosėn mikrofoną, pareikalavo 
pasiaiškinti, kodėl ginu Vijūnėlės 
dvarą. Mandagiai pasakiau, kad 
neprivalau niekam nieko aiškinti, 
įrodinėti savo konstitucinę teisę į 
nuomonę. Atkaklusis jaunikaitis 
niekaip nesuprato, jog nežadu su 
juo diskutuoti. Teko įkyruolį nu-
vyti. Tik vėliau sužinojau, kad tas 
jaunikaitis besąs ne kas kitas, o 
garbusis Konstantinas Rečko-
vas, TS-LKD Druskininkų sky-
riaus pirmininkas. Apgailestauju, 
tikrai nežinojau. Tokia, garbieji 
oponentai, yra mano nuomonė. 
Niekas neužgins ją turėti ir vie-
šai išsakyti. Nereikėtų pykti, bur-
noti, kad parašiau skundų, kurie 
jums nepatiko. Rašote skundus 
jūs, rašau ir aš. Gal, sakau, bai-
kite šituos absurdus ir užsiimkite 
rimtu darbu Tėvynės labui? 

Nepavykęs Jurgio šokis pagal semeškinių 
dūdelę

Pakeisti teisėtai galiojantį 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos reglamentą Tarybos opozi-
cijai nepavyko, net ir pasitelkus 
LR Seimo narį Jurgį Razmą. 
Kauno apygardos adminis-
tracinio teismo teisėjų kolegi-
ja praėjusią savaitę paskelbė 
sprendimą, kuriuo atmetė sa-
vivaldybės tarybos opozici-
jos inicijuotą ir toms pačioms 
partijoms atstovaujančio Sei-
mo konservatoriaus J. Raz-
mos pateiktą pareiškimą dėl 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos veiklos reglamento teisė-
tumo. Nors iki šiol Druskininkų 
savivaldybės tarybos opozi-
cionieriai nenorėjo pripažinti, 
bet jiems ir toliau teks laikytis 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos reglamento reikalavimų.

O gal kam įdomu, kodėl Drus-
kininkais taip susirūpino ir skun-
dą Druskininkų Kauno apygar-
dos administraciniam teismui dėl 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
reglamento parašė būtent J. Raz-
ma? Žmogus, kuris, regis, nė karto 
net nėra buvęs čia šaukiamuose 
posėdžiuose. Tai kaip, kada ir ko-
dėl Druskininkų savivaldybės tary-
bos posėdžiuose jam pritrūko lai-
ko pasisakymams ar klausimams 
užduoti? Ar užteko, kad į jį kreipė-

si vietos konservatorius V. Semeš-
ka? Ar gali būti, kad Seimo narys, 
nė nesigilindamas, šoka pagal vie-
tos bendrapartiečio dūdelę? 

Tie, kam tenka dalyvauti Druski-
ninkų savivaldybės tarybos posė-
džiuose, nuolat stebisi, kokiu de-
monstratyviu pasirodymu tampa 
kiekvienas opozicionierių išsto-
jimas kalbėti. Daug žodžių, daž-
niausiai nesusijusių su nagrinėja-
mais klausimais. Ir vis priekaištai, 
kaip ta opozicija neva skriaudžia-
ma, pažeidžiamos jos teisės. O 
skųstis ir rašyti skundus, žinia, 
opozicija, moka.

Kiek teko stebėti, opozicijos at-
stovai kone kiekviename Tarybos 
posėdyje piktinosi – neva Drus-
kininkų savivaldybės tarybos re-
glamentas prieštarauja Vietos 
savivaldos įstatymui. Nieko jau 
nestebino, kai Tarybos posėdžiuo-
se, kaip „Tėve mūsų“, opozicionie-
riai priekaištaudavo, kad nespėja 
savo minčių ištransliuoti per nu-
statytą laiką, kaip nurodo Tarybos 
reglamentas. Vis primindavo, kad 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
reglamentas apskųstas Kauno 
apygardos administraciniam teis-
mui. Tačiau tokio teismo sprendi-
mo, matyt, nesitikėjo. 

Kauno apygardos administraci-
nis teismas pripažino kad Drus-

kininkų savivaldybės tarybos 
veiklos reglamento dalys, regla-
mentuojančios tarybos posėdžių 
metu užduodamų klausimų bei 
pasisakymų trukmę, yra teisėtos, 
neprieštarauja Vietos savivaldos 
įstatymo 24 straipsnio 2 punktui. 
Teismo sprendime nurodyta, kad 
tarybos nariai turi realią ir pakan-
kamą galimybę iš anksto susipa-
žinti su visais klausimais, kurie 
bus svarstomi posėdyje, juos iš-
analizuoti bei paruošti konkrečius 
klausimus, taip pat pasiruošti kal-
bėti vienu ar kitu klausimu. Teis-
mo vertinimu, „detaliai bei sąži-
ningai iš anksto susipažinus su 
tarybos posėdyje svarstytinais 
klausimais, sprendimų projektais 
bei kruopščiai ruošiantis tarybos 
posėdžiams, nustatytas 30 se-
kundžių laikas apdairiam, rūpes-
tingam bei protingam asmeniui 
yra visiškai pakankamas užduo-
ti konkretų klausimą, o 1 minutė 
kalbėti savo vardu bei 2 minutės 
kalbėti tarybos daugumos, tary-
bos mažumos (opozicijos), frakci-
jos ar grupės vardu protingam as-
meniui yra visiškai pakankamas 
laiko tarpas išreikšti konkrečią 
poziciją tam tikru klausimu.“ 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Komentaras
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Dailininkas Romas Žmuidzinavičius: „Šiemet baltas angelas nutūpė 
Druskininkuose“

Vilma Budėnienė

„Simboliška, prasminga ir 
džiugu savo parodą „Ateina bal-
tas angelas“ atidaryti Druski-
ninkuose, meno Mekoje, į kurią 
su šeima atvykstu per visas di-
džiąsias šventes. Ir ne tik. Šiame 
mieste dar gyvena mano moti-
na, Danutė, pirmoji pastebėjusi 
mano meninius gebėjimus. Ir tė-
vukas, Zigmas Baublys, kuris 
užaugino. Čia praleidau daug 
gražių savo gyvenimo dienų, 
šis miestas įkvepia, visada ma-
loniai nustebina,“ – dėkodamas 
parodos iniciatoriams, galerijai 
„Studio“, už suteiktą galimybę 

savo meno kūriniais pradžiugin-
ti druskininkiečius ir miesto sve-
čius parodos atidarymo metu 
kalbėjo žymus Lietuvos dailinin-
kas Romas Žmuidzinavičius.

R. Žmuidzinavičius gimė 1952 
m. Varėnoje. Mokėsi Vilniaus 
dailės mokykloje ir Maskvos dai-
lės universitete, kuriame jam 
dėstė garsūs profesoriai: Augus-
tinas Savickas ir Sofija Veivery-
tė. Dirbo restauratoriumi, prisi-
dėjo prie Šv. Jonų bažnyčios ir 
Verkių dvaro restauracijos, su-
kūrė nemažai freskų. Jaunystėje 
dalyvavo ekspedicijose Igarko-
je, ten nutapė ir Igarkos kultūros 
galerijai padovanojo 25 paveiks-

„Simboliška, prasminga ir džiugu savo parodą „Ateina baltas angelas“ atidaryti Drus-
kininkuose, meno Mekoje“, – galerijai „Studio“ už suteiktą galimybę savo meno kūriniais 
pradžiuginti druskininkiečius ir miesto svečius parodos atidarymo metu kalbėjo žymus 
Lietuvos dailininkas R. Žmuidzinavičius/Vilmos Budėnienės nuotrauka

– Kiek kilometrų tekdavo 
įveikti per dieną?

– Vidutiniškai per dieną tekdavo 
įveikti po 35 kilometrus. Daugiau-
sia per dieną teko nueiti daugiau 
kaip 52, mažiausiai – 22 kilome-
trus. Patyriau problemų dėl kojų, 
labai skaudėjo sausgysles. Ma-
niau, kad vieną dieną negalėsiu 
atsikelti ir tęsti žygio. Laimė, taip 
nebuvo. Ypatingos medikų pa-
galbos neprireikė, bet visame ke-
lyje tokia pagalba teikiama, ten 
visi pasiruošę. Sutikau nema-
žai žmonių, kurie dėl fizinio pa-
siruošimo problemų nebegalėjo 
tęsti kelionės. Būna, atsinaujina 
buvusios traumos, daug kam su-
trukdė kelių, sąnarių problemos. 

Žmonės tiesiog verkė. 
Sutikau ir garbaus amžiaus sen-

jorų. Buvo tokie prancūzai, jau de-
šimtą kartą einantys visą 800 km 
kelią. Jie tuo gyvena – neskubėda-
mi, po 10 – 15 km per dieną...

Iš tiesų gamta yra fantastiškai 
graži, maistas nuostabus, viskas 
labai gerai. Tik tas fizinis krūvis – 
kasryt eini kaip į darbą! Eina nuo 
labai turtingų žmonių – iki elgetų. 
Kiekvienas pats turi pasirūpinti, 
kur ir  kaip apsistos. Iš anksto re-
zervuotis tikrai nebūtina. Aš ėjau 
ne tuo populiariuoju metų laiku, 
turėjo būti šalta ir lietinga, bet orai 
pasitaikė geri. O dėl sezono ir di-
delio žmonių antplūdžio nesijau-
tė. Tiesa, pabaigoje, jau artėjant 

link Santjago, žmonių padaugėjo. 
Jaučiausi, lyg būčiau Vokietijoje – 
aplink pasitaikė vien vokiečių pi-
ligrimai.

Tuo keliu eiti skatina ne tik religi-
ja. Santjago piligrimų kelias egzis-
tavo ir prieš krikščionybę. Kelias 
iki Fisteros, iki pasaulio pabaigos, 
kur sudegindavo savo batus ar 
rūbus ir po to tarsi pradėdavo gy-
venti iš naujo. Būna žmonių, kurie 
šį kelią renkasi, atgailaudami už 
padarytas kažkokias nuodėmes. 
Buvo ten tokių. Pasakojama, kad 
visais laikais tokie žmonės iš bet 
kur atsivežtus akmenis nešdavo į 
vieną iš aukščiausių viršukalnių, 
ant kurių stovi garsusis Cruz de 
Ferro (geležies kryžius), taip at-
sikratydami visų savų nuodėmių. 
Aš akmens nepadėjau. Nema-
nau, kad esu labai nusidėjęs, kad 
dar akmenis vežiočiausi...

– Kaip į sprendimą išsiruošti 
į mėnesį truksiantį žygį reaga-
vo šeima?

– Šeima kelionę išgyveno kartu 
su manimi. Rašiau dienoraštį, da-
lijausi potyriais. Šeima pasakoja, 
kad  visko buvo: ir verkė kartu su 
manimi, ir skaitė, ir pergyveno. Iš-
bandymas buvo visiems, bet tokia 
misija ir buvo. Važiavau ne išky-
lauti kur nors į Filipinus...

Sutvirtini daug dalykų, apmąs-
tai: ką darai, dėl ko darai... Mate-
rialių dalykų siekimas kažkur nu-
tolo. Sutikau daug įdomių žmonių, 
pokalbiai su jais, jų gyvenimų is-
torijos, detalės išliks ilgam.

Kartais jaučiausi kaip kine. Kar-

tą sutikau labai turtingą, intelektu-
alų amerikietį. Jis pasakojo parda-
vęs visus savo verslus, nors turėjo 
tikrai dideles kompanijas, fabri-
kus Kinijoje, Indijoje, Amerikoje. Ir 
miegojo jis paprastame kambaryje 
kartu su visais piligrimais. 

O kitą dieną būdavo jau kiti žmo-
nės, dar daugiau jų įdomių istorijų.

– Daug kas galėtų pasaky-
ti – bepigu Jums, kai pats esa-
te verslininkas, mėnesiui palik-
ti darbą...

– Man buvo nuostabu – kaip ši-
tiek žmonių eina... Ir ką jie veikia, 
ką dirba?... Juk tas populiariarusis 
800 kilometrų kelias paskaičiuo-
tas 35 dienoms. Vadinasi, tiek lai-
ko turi skirti kelionei. 

Kodėl žmonės renkasi šį kelią? 
Daugelis kardinaliai keičia gyve-
nimus, kitiems kažkas atsitinka, 
kiti eina po mokslų, ieškodami sa-
vojo gyvenimo kelio. Turint šeimą, 
darbą tikrai nėra lengva. Man pa-
sisekė, nes šeima mane palaikė, 
rūpinosi verslu. Tiesa, sutikau lie-
tuvių. Vietiniai kartais net stebė-
josi – „iš kur Jūs Lietuvoje tą ke-
lią žinote?“

Eidamas, išklausiau visą Levo 
Tolstojaus „Karas ir taika“ knygą. 
Daug joje išminties, daug įdomių 
dalykų. Dėl atostogų namų verslo 
– eidamas tuo keliu, pamačiau ir 
naudingų dalykų, kuriuos pritaiky-
siu versle. Juk kasdien nakvojant 
kitoje vietoje, sutinkant įvairius 
žmones, ir patirčių būta nemaža. 
Tiesą sakant, to, kad kažkas tar-
si apverstų gyvenimą, nepama-

čiau kažkokių labai naujų dalykų. 
Druskininkuose apgyvendinimo 
verslas tikrai įvairus ir neblogai 
išvystytas. Ten galbūt krito į akis 
didelis pasitikėjimas žmonėmis – 
tais, kurie eina tuo keliu ir naudo-
jasi apgyvendinimo paslaugomis.

Tiesa, nepamirštamą įspūdį pa-
tyriau, kai Santjage, bažnyčioje, 
kurioje kasdien vyksta mišios, vi-
sai katedrai paskelbiama, kur pra-
dėjo eiti ir iš kokios šalies atvy-
ko piligrimas, kuris dabar užėjo į 
bažnyčią. Įdomus jausmas... 

– Pačiam patinka iššūkiai? 
Koks bus kitas?

– Artimieji ir draugai pasijuokia 
– na, tai ką dabar sugalvosi, koks 
kitas iššūkis? Nežinau dar, kada 
ir kaip, bet aplink pasaulį apke-
liauti reikės. Jau tarsi visose laiko 
juostose buvau, bet, manau, taip 
iš karto aplink Žemę visai smagu 
būtų pakeliauti. 

Bet dabar, aišku, reikia dau-
giau laiko šeimai skirti. Nes tik 
kai pabūni ten, kur tau sunku, 
apgalvoji, kaip pykaisi dėl kaž-
kokių menkų dalykų smulkmenų. 
Ir po to, grįžęs pas mylinčius, 
laukiančius šeimos žmones, vis-
ką įvertini kitaip. Tas kelias, ma-
nau, duoda žmogui supratimą, 
kaip reikia džiaugtis gyvenimu, 
vertinti viską, ką turi. Kiek mes 
visko turim ir nevertinam arba 
vertinam ne tai, ką reikėtų. Kai 
30 dienų pagyveni tik su maža 
kuprinyte, tikrai perkainoji gyve-
nimo vertybes. 

M. Vitkauskas: „Žmogaus galimybės, turint konkretų užsibrėžtą 
tikslą, yra beribės“atkelta iš 1 psl.

M. Vitkauskas: „Kai 30 dienų pagyveni tik su maža kuprinyte, įveiki 900 kilometrų, tikrai 
perkainoji gyvenimo vertybes.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

lus bei 500 kv. m sieninės tapy-
bos. 2015 m. tapytojui suteiktas 
meno kūrėjo statusas.

R. Žmuidzinavičiaus vaikystė 
prabėgo etnografiniame Dzūki-
jos kaime – Žiūruose, Varėnos 
rajone. Šaltavandenė Ūla skala-
vo apaugusius krantus, piesky-
nėliuose ir baltoj samanoj gal-
vas kėlė voveraitės, žaliuokės 
ir baravykai, teta Jecanta džiu-
gino širdis margais, ryškiais 
audimų raštais, išpuoselėtais 
gėlynėliais, kepta duona ir py-
ragais, kartu su tetėnu Broniu-
mi dainavo ir giedojo lakštinga-
los balsais... Dziedukas buvo 
žolininkas, močiutė – daininga, 
besišypsanti, religinga mote-
ris. Namai kaime kvepėjo mei-
le, duona, džiovintais grybais, 

obuoliais, uogomis ir sausu šie-
nu. Visi šie pasąmonėje ir at-
mintyje išlikę klodai, dzūkiškos 
spalvos ir aistra gyvenimui at-
sispindi ir Romo paveiksluose. 
Jie pasižymi savita daugias-
luoksne tapybos technika, išsi-
skiria spalvų intensyvumu, so-
driais potėpiais, iškylančiais iš 
paveikslo plokštumos. Darbuo-
se dažni gamtos virsmo, mies-
tų ir religiniai motyvai: rūpinto-
jėliai, koplytstulpiai, kryželiai, 
bažnyčios. Šįkart kone kiekvie-
name paveiksle matysime ar 
jausime angelą – baltą ange-
lą, kuris stebi, skrenda ir kal-
ba mums: „Žmogau, aš čia, 
šalia, su Tavimi, eik drąsiai, gy-
venk ramiai ir, laukdamas susi-
tikimo, būk dėkingas už šią die-

ną, nuostabią dieną“. Paveikslai 
sako, kad yra ir kitas, anapusi-
nis, mistinis, kupinas paslapties 
gyvenimas. Dailininkas tarsi ap-
jungia šiapus ir anapus, stebu-
klą su kasdienybe, matyt, todėl 
dažnas motyvas – senamiesčio 
ar bažnyčių vartai, arkos. 

R. Žmuidzinavičius parodas 
rengia ir dalyvauja įvairiuose 
pleneruose jau 40 metų. Jo dar-
bų yra įsigiję kolekcionieriai iš 
Vokietijos, Belgijos, Švedijos, 
JAV ir kitų šalių. Druskininkuo-
se paroda surengta pirmą kartą. 

Paroda „Studio“ galerijoje (Šv. 
Jokūbo g. 1) veiks iki vasario. 

Autorius maloniai kviečia ap-
silankyti ir šventiniu laikotarpiu 
papildyti sielas meno prasmės 
džiaugsmu.



2017 m.  gruodžio 14 d.                                                          Savaitraščio Nr. 134 6

Sveikatos turizmo desantas – pas kaimynus
Spalio-gruodžio mėnesiais 

VšĮ Druskininkų turizmo ir 
verslo informacijos centro 
darbuotojai pristatė Druski-
ninkų kurortą Lenkijos, Rusi-
jos, Latvijos ir Skandinavijos 
šalių rinkoms. 

Ieškoma naujų klientų 
Bydgoščius, Ščecinas ir Gdans-

kas – trys Lenkijos miestai, ku-
riuose Valstybinio turizmo depar-
tamentas organizavo pristatymų 
seriją „Road Show“. Spalio 24-
26 dienomis Druskininkų turizmo 
ir verslo informacijos centro ats-
tovė Margarita Miciulevičienė pri-
statė mūsų kurortą turizmo agen-
tūroms ir žurnalistams. 

Gausus turizmo agentūrų ir 
žurnalistų būrys domėjosi Lietu-
vos turizmo galimybėmis, o pa-
klausti, ar yra girdėję ar buvę 
Druskininkuose, kėlė rankas į 
viršų. Ypatingai didelio dėmesio 
Druskininkai sulaukė Bydgoš-
čiuje – tai įrodė, kad esame ži-
nomi ir lankomi šio miesto gy-
ventojų, o dauguma iš jų vis dar 
saugo prisiminimus iš paskutinio 
apsilankymo mūsų kurorte. 

Ščecinas, esantis pasienyje su 
Vokietija, nudžiugino sukvies-
tų žiniasklaidos atstovų gausa ir 
suteikė galimybę ištransliuoti ži-
nią apie Lietuvos turizmo paslau-
gas visoje Lenkijoje – pristaty-
mo reportažas buvo rodomas per 
„TVP3“ televiziją.

Lapkričio 23-25 dienomis 
Druskininkų kurorto atstovus 
buvo galima rasti Varšuvos 
centre, Kultūros ir mokslų rū-
muose surengtoje turizmo par-
odoje „TT Warsaw“. Į 25-ąją, 
jubiliejinę, turizmo parodą su-
sirinko ypač daug lankytojų. 
Mūsų kurortui atstovavo Drus-
kininkų TVIC, „Grand SPA Lie-
tuva“, sanatorijos „Eglė“ ir „Be-
lorus“, „ONE“ nuotykių ir Grūto 
parkai, viešbučiai „Regina“, 
„Milda“ bei „Pušynas“.

Rusai vėl noriai poilsiauja 
Lietuvoje

Lapkričio 15 d. Maskvoje apsi-
lankė Lietuvos sveikatos turizmo 
desantas: Druskininkų,  Palangos 
ir kitų Lietuvos kurortų atstovai 
pristatė sveikatos turizmo naujie-
nas Maskvos turizmo įmonėms, 
žiniasklaidai, valstybinių turiz-
mo institucijų atstovams bei lietu-
vių bendruomenės Maskvoje na-
riams. Lietuvos turizmo galimybių 
pristatymas su kontaktų muge or-
ganizuotas LR ambasadoje.  

Rusijos turistai – pirmoje vie-
toje pagal šiemet Druskininkus 
apsilankiusių turistų skaičių. Jų 
skaičius, lyginant su 2016 metų 
rezultatais, išaugo 12 proc.

Skandinavai – laukiami
Skandinavijos rinka – viena iš 

prioritetinių rinkų, kuriai Druskinin-
kai ir visa Lietuva skiria ypatingą 
dėmesį, siekiant pritraukti šių ša-
lių turistus. Gruodžio 5 d. Valstybi-
nis turizmo departamentas organi-
zavo sveikatos turizmo skatinimo 

renginį Lietuvos sostinėje. Sten-
giantis pristatyti Lietuvos turizmo 
paslaugų įvairovę, į renginį atvyko 
daugiau kaip 60 mūsų šalies turiz-
mo paslaugų atstovų. Druskininkų 
TVIC atstovavo Živilė Fayed.

Stipriname ryšius su Ryga
Gruodžio 7 d. Druskininkų turiz-

mo ir verslo informacijos centras 
Druskininkus, populiariausią Lie-
tuvos kurortą, pristatė kaimynams 
latviams. Bendradarbiaujant su LR 
ambasada Latvijoje, į Lietuvos tu-
rizmo pristatymo renginį buvo su-
kviesti Latvijos turizmo agentūrų, 
turizmo srityje dirbančių instituci-
jų ir žiniasklaidos atstovai. Rengi-
nio metu pristatytas Lietuvos SPA 
ir sanatorijų sektorius, regioninio 
turizmo galimybės.

Sveikindamas susirinkusiuosius, 
ambasadorius Artūras Žurauskas 
pasidžiaugė augančiais dvišaliais 
turizmo srautais, paragino toliau iš-
naudoti turimą potencialą šioje sri-
tyje. Druskininkų, Birštono ir Pa-
langos turizmo informacijos centrų 
atstovai supažindino renginio daly-
vius su Lietuvos kurortais, teikiamo-
mis paslaugomis, plėtros planais, 
būsimais kultūriniais renginiais. Sė-
kmingo renginio pabaigą vainikavo 
kontaktų mugė, padėjusi užmegzti 
bendradarbiavimo ryšius tarp Lietu-
vos kurortų ir Latvijos turizmo srityje 
dirbančių institucijų atstovų.

Druskininkų TVIC informacija

Renginiuose Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro ir įvairių Druskininkų įstaigų atstovai pristatė kurortą turizmo agentūroms 
ir žurnalistams/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

„Ryto“ gimnazijoje – mokinių konferencija, skirta 
Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui paminėti

Gabrielė Žūkaitė, 
4a klasė

Praėjusį penktadienį „Ryto“ 
gimnazijoje organizuota mo-
kinių konferencija, skirta Lie-
tuvos Nepriklausomybės 
šimtmečiui paminėti, kurio-
je moksleiviai turėjo galimy-
bę atskleisti savo istorines 
žinias ir įžvalgas, o klausyto-
jai – susipažinti ar prisiminti 
svarbiausius Lietuvos valsty-
bingumą nulėmusius įvykius. 
Labai džiugu, kad kiekvienais 
metais netrūksta gimnazistų, 
norinčių aktyviai dalyvauti to-
kiame svarbiame renginyje ir 
gilinti žinias. 

Šiemet konferencija skirta Lie-
tuvos Nepriklausomybės šim-
tmečiui paminėti. Lietuvos Res-
publikos prezidentės Dalios 
Grybauskaitės žodžiai:  „Vasa-
rio 16-oji – Valstybės atkūrimo 
diena – mūsų vienybės ir meilės 
Tėvynei simbolis. Esame stipri 
tauta. Atlaikėme okupacijas, sibi-
rus ir blokadas, nes mūsų širdy-
se įspaustas Vytis. Todėl Lietuva 
buvo, yra ir bus!“ – įkvėpė mus 
visus. Dalyviai ir jų mokytojai ne 
vieną savaitę ruošėsi, tobulino 
pranešimus, stengėsi perpras-
ti oratorinį meną bei įgauti pasi-
tikėjimo kalbėti didelei auditorijai. 

Konferencijos metu jaudulys 
virpino ne tik mokinių, bet ir mo-
kytojų širdis. Istorijos mokytoja 
Danutė Platūkienė prieš rengi-
nio pradžią pripažino – jaudino-
si ne mažiau nei gimnazistai, 
norėjo, kad viskas pavyktų taip  
puikiai, kaip ir pernai, kai konfe-
rencija buvo skirta prezidentui 
Kaziui Griniui paminėti. Praneši-
mai pristatyti sklandžiai, o dau-
gelis žiūrovų teigė, jog klausyti 

buvo malonu, nes ne vieną ste-
bino temų įvairovė.

Renginys prasidėjo vaizdi-
ne medžiaga, pristatančia, kaip 
sunkiai lietuviai kūrė valstybę, 
kiek negandų ir priešų teko at-
remti, kol tapome laisvi ir savo 
nepriklausomybę galėjome pa-
sklebti pasauliui. Konferenciją 
tęsė istorijos mokytojos Ramu-
nės Sadauskienės mokinės In-
drės Suraučiūtės ruoštas pra-
nešimas „Tarptautinė politika. 
Pirmosios vyriausybės sudary-
mas“. Indrė išsamiai apibūdino 
Lietuvos padėtį po Pirmojo pa-
saulinio karo, santykius su Vo-
kietija ir sunkumus, iškilusius, 
ginant šalies suverenitetą. Ži-
noma, besikuriančiai demokra-
tinei valstybei labai svarbus pa-
grindinis valstybės įstatymas 
– Konstitucija. Apie ją kalbėjo is-
torikės Eglės Aurylienės ruoš-
ta gimnazistė Gabrielė Žūkaitė. 
Šiame pristatyme prabilta apie 

pirmąsias laikinąsias Lietuvos 
konstitucijas, kurios buvo priim-
tos labai skirtingomis politinė-
mis aplinkybėmis ir tapo pagrin-
du 1922 m. pirmajai nelaikinajai 
Lietuvos tarpukario Konstituci-
jai bei šiandieninei Konstitucijai. 
Konferencijoje kalbėjo mokyto-
jos Eglės Aurylienės 3a klasės 
mokiniai G. Vilkelytė ir M. Čes-
nulevičius. Jų tema – „Ekonomi-
nis valstybės saugumo pamatas 
– litas“. Šis pranešimas nustebi-
no daugelį, nes buvo papasako-
ta, kiek daug įvairiausių piniginių 
vienetų cirkuliavo 20 a. pradžios 
Lietuvoje. Prisiminta ir 1000 litų 
kupiūra su Druskininkams reikš-
mingo žmogaus – muziko, poeto 
ir dailininko M. K. Čiurlionio at-
vaizdu. 

Kiti pranešimai taip pat neliko 
nepapastebėti. Istorijos mokyto-
jo Juozo Dailydės mokinys Le-
onardas Mekionis kalbėjo apie 
„Tautinės Lietuvos valstybės sim-

boliką“ – apie Lietuvos herbo at-
siradimo istoriją ir apie tai, kiek 
daug variantų turėjo šiandieninė 
Lietuvos vėliava. Paaiškintos ir 
priežastys, kodėl buvo pasirink-
tos būtent tokios spalvos lietu-
viškoje simbolikoje, jų reikšmė ir 
svarba šaliai bei tautai. 

Konferenciją užbaigė 4a kla-
sės mokinio Roko Navicko ruoš-
tas pranešimas. Deja, gimnazis-
tas negalėjo pats pristatyti savo 
darbo, todėl jam pagalbos ranką 
ištiesė bendraklasė Milda Janei-
kaitė, kurią ruošė mokytoja D. 
Platūkienė. Šis pristaytmas iš-
siskyrė tuo, kad auditorija išgir-
do J. Zauerveino Mažosios Lie-
tuvos himną „Lietuviais esame 
mes gimę“, kuris buvo vienas iš 
pagrindinių konkurentų šiandie-
ninei V. Kudirkos „Tautiškai gies-
mei“. 

Kalbėta ir apie kitus himno va-
riantus, pavyzdžiui, A. Bara-
nausko „Nu, Lietuva, nu, Dau-

guva“, Maironio kurtą patriotinę 
lyriką ir daugelį kitų. Žinoma, 
tautai, kaip teigė Milda, „širdžiai 
maloniausia“ liko „Tautiška gies-
mė“, kuri ir tapo Lietuvos himnu. 

Renginį užbaigė muzikos mo-
kytojos R. Balkaitienės gieda-
mas himnas, jai pritarė visi su-
sirinkusieji. 

Mokyklos direktorė Egidi-
ja Vilkienė džiaugėsi tokia gra-
žia iniciatyva ir įteikė padėkas 
mokiniams bei dovanėles moky-
tojams, taip visus paskatindama 
domėtis savo šalies istorija bei 
kultūra ir ateityje. Istorijos mo-
kytojai E. Aurylienė, R. Sadaus-
kienė, D. Platūkienė ir J. Dailydė 
džiaugėsi sėkmingu mokinių pa-
sirodymu, sklandžia kalba, moki-
niai dėkojo mokytojams už kan-
trybę, laiką, kritines pastabas.

Žinoma, nereikia pamiršti ir kitų 
mokytojų bei mokinių, be kurių 
ši konferencija nebūtų įvykusi. 
Visų vardu norime padėkoti isto-
rijos mokytojams, dailės moky-
tojams A. Mosiejui ir V. Sutkui, 
sukūrusiems meninį apipavidali-
nimą, mokytojai R. Balkaitienei, 
džiuginusiai savo skambiu bal-
su, bei 4a klasės mokinei Ievai 
Giedraitytei, prisidėjusiai prie 
programėlės maketavimo. 

Labai džiugu, kad mokyklo-
je rengiamos tokios konferenci-
jos, skatinančios ne tik gilinti ži-
nias, lavinti iškalbos meną, bet ir 
priverčiančios jauną žmogų susi-
mąstyti bei prisiminti praeitį, be 
kurios būtų neįmanoma kurti atei-
ties. 

Juk Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimas – reikšmingiausias 
20 a. Lietuvos istorijos įvykis, pa-
dėjęs neprarasti vilties, ryžto ir ti-
kėjimo vėlesniuose istorinių įvy-
kių sūkuriuose. 

Konferencijai pasibaigus, mokytojai, dalyviai ir svečiai buvo pakviesti nusifotografuoti bendrai nuotraukai/„Ryto“ gimnazijos archyvo 
nuotrauka
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Druskininkiečiai šilumos ūkio priežiūrą patiki UAB „Durisota“
UAB „Durisota“: „Laimingi klientai, laimingi ir mes“

Vis daugiau daugiabučių 
namų bendrijų ir įvairių Druski-
ninkuose esančių įmonių šilu-
mos punktų ir karšto vandens 
sistemų techninės priežiūros 
darbus patiki uždarajai akci-
nei bendrovei „Durisota“, kuri 
savo veiklą pradėjo 2003 me-
tais, kaip specializuota šilumos 
ūkio priežiūros įmonė. Bendro-
vė greitai įgijo klientų pasiti-
kėjimą. Šiuo metu Druskinin-
kų mieste „Durisota“ prižiūri 
37 šilumos punktus, esančius 
daugiabučiuose gyvenamuo-
siuose namuose ir 32 valstybi-
nėse bei komercinėse įmonė-
se. Ateityje įmonė ketina plėsti 
paslaugų ratą. 

Nuo 2011 m. įmonei vadovaujan-
tis jaunas verslininkas Mindaugas 
Kuneika sako, kad „Durisota“  yra 
ir bus kokybiškomis paslaugomis 
išsiskirianti, nuolat auganti, užsa-
kovų, partnerių bei visuomenės 
lūkesčius pateisinanti įmonė. „Du-
risota“ stengiasi dirbti taip, kad 
nuolatinė ir kvalifikuota priežiū-
ra bei specifinių techninių spren-
dimų pasiūla garantuotų efektyvų 
šilumos vartojimą. M. Kuneika pa-
tikino, jog įmonė siekia dirbti ko-
kybiškai, efektyviai ir sąžiningai, 
taikydama šiuolaikinės vadybos 
metodus; „Branginame kiekvieną 
užsakovą, stengiamės kuo geriau 

Albertas Katilovskis,
UAB „Dzūkijos arnika“ di-

rektorius
Bendrovę „Durisota“ pasirin-

kome ne tik dėl patraukliausio 
komercinio pasiūlymo, bet ir to-
dėl, kad norėjome suteikti ga-

limybę jaunam verslininkui iš-
mėginti save, teikiant šilumos 
mazgo priežiūros paslaugas. 
Bendradarbiaujame jau trejus 
metus. Man, kaip UAB „Dzūki-
jos arnika“ ir asociacijos „Drus-
kininkų verslo klubas“ preziden-
tui, svarbu, kad mieste kuriamos 
naujos įmonės, plečiamas tei-
kiamų paslaugų spektras, jauni 
žmonės čia kuria šeimas ir nau-
jas darbo vietas. „Durisota“ – 
vienas iš gražių pavyzdžių, kai 
į gimtąjį miestą grįžę jauni žmo-
nės sugebėjo savo idėjas reali-
zuoti Druskininkuose. 

Džiaugiamės, kad paslaugas 
mūsų įmonei „Durisota“ atlie-
ka greitai ir kokybiškai. Šilumos 
ūkyje bet kada gali įvykti avarija, 
todėl labai svarbu, kad šią sritį 
aptarnautų patikima įmonė. 

O „Durisota“ yra būtent tokia. 
Esame jais labai patenkinti!

Jolanta Kapčegaševienė, 
DNSB „Santarvė“ (Veisiejų g. 

16) pirmininkė
Manau, kad įmonė „Durisota“ 

yra rimčiausia Druskininkuose. 
Bendradarbiaujame su ja nuo 
2013 metų vasario pradžios. Dir-
bame, sprendžiame iškilusias 
problemas, ieškome kompromi-
sų. Reikalui esant, vardan ben-
dro tikslo ir pasiginčijame. Juk 
ginčuose ir gimsta tiesa. Asme-
niškai apie Mindaugą Kuneiką 
galiu pasakyti, kad jis – lanks-
tus, geranoriškas ir nuoširdus 
žmogus. Sėkmės, vidinės sti-
prybės jam ir jo vadovaujamai 
įmonei „Durisota“. 

Julita Gladynaitė-Velder-
beek,

UAB „BMR Diagnosti-
ka“, „Medea SPA“ viešbutis 
vykd. direktorė

Esame labai patenkinti, 
pasirinkę UAB  „Durisota“  
ir patikėję jai mūsų viešbu-
čio šilumos ūkio priežiūrą. 
Vertiname kokybišką darbą, 
operatyvumą, profesionalu-
mą ir geranorišką bendra-
vimą. Teikiamos paslaugos 
atitiko mūsų lūkesčius, to-
dėl ir ateityje bendrausime 
su šia įmone.

Eugenijus Žilionis,
DNSB „Šviesa“ (Veisiejų g. 

13) pirmininkas 

Anksčiau mūsų namo šilu-
mos ūkį prižiūrėjo kitos, dides-
nės, įmonės. Jie toliau įsikūrę, 
labiau užsiėmę, mažiau reaguo-
davo, jei reikėdavo spręsti nedi-
deles problemas. O dabar pasi-
rinkome „Durisotą“. Jos pasiūlyta 
paslaugų kaina mus tenkino, nu-
sprendėme pabandyti. Ir nusis-
kundimų iki šiol neturime. Visada 
randame bendrą kalbą, turime į 
ką atsiremti, jei iškyla problemų. 
Galime kreiptis ir dieną, ir naktį. 
Kai teko pratęsti paslaugų teiki-
mo sutartį, nė mintis nekilo, keisti 
šilumos mazgą prižiūrinčią įmo-
nę. „Durisota“ – patikima ir profe-
sionaliai atlieka paslaugas. 

Sonata Bagdzevičienė, 
Viešbučio „Pušynas“ direkto-

rė
Mūsų įmonėje šilumos ir karš-

to vandens sistemų ūkio priežiū-
rą jau daugiau nei trejetą metų 
iš eilės vykdo UAB „Durisota“. 
Kodėl pasirinkome ją? Visų pir-
ma, todėl, kad jų pasiūlytas ap-
tarnavimo mokestis, lyginant su 

kitomis įmonėmis, kurios atlieka 
tokias pačias paslaugas, buvo 
patraukliausias. Svarbūs buvo 
ir kitų įmonių – keletos DNSB, 
UAB „Saulės sonata“ –  geri at-
siliepimai apie „Durisotą“.

Įmonei labai svarbu, kad tei-
kiamos paslaugos būtų atlie-
kamos laiku ir kokybiškai. „Du-
risotos“ darbuotojai reaguoja 
labai greitai ir bet kuriuo paros 
metu, labai tvarkingai atlieka ši-
lumos ir karšto vandens sistemų 
ūkio techninę priežiūrą, remon-
tą, matavimus, bandymus ir ki-
tus darbus, tai daro, laikydamie-
si visų LR normatyvų ir įstatymų.

Smagu, kad mūsų mieste yra 
įmonė, kuria galime pasitikėti ir 
ramiai vykdyti savo veiklą. O pa-
sitikėjimas pagrįstas greitu pro-
blemų sprendimu (per 2017 m. 
tikrai buvo problemų dėl karšto 
vandens paruošimo, kurias ope-
ratyviai ir profesionaliai padė-
jo išspręsti UAB „Durisota“ dar-
buotojai). Ateityje planuojama ir 
toliau naudotis būtent šios įmo-
nės paslaugomis.

Nuo 2011 m. įmonei vadovaujantis jaunas verslininkas M. Kuneika sako, kad „Durisota“  
yra ir bus kokybiškomis paslaugomis išsiskirianti, nuolat auganti, užsakovų, partnerių bei 
visuomenės lūkesčius pateisinanti įmonė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

išsiaiškinti jo poreikius, pasveria-
me mūsų galimybes tai atlikti, ir 
įvykdome tai, kas sutarta.“

M. Kuneika, paklaustas, kodėl 
verslo idėją ryžosi įgyvendinti bū-
tent Druskininkuose, sakė, jog šia-
me mieste jis gimė ir užaugo, po 
studijų sukūrė šeimą: „Druskinin-
kuose yra gražu ir čia gera gyven-
ti.“ Pradėjus čia verslą, pirmiausia 
teko ieškoti paslaugų užsakovų. 
„Ėjome, kalbėjomės, derėjomės. 
Taip sukūrėme savo klientų ratą. 
Dažniausiai tenka šalinti šildymo 
sistemos įrangos gedimus ir sutri-
kimus,“ – savo darbo pradžią pri-
siminė įmonės vadovas. 

Šį rudenį bendrovei „Durisota“ 
suteikta progą išmėginti jėgas ir 
naujose srityse: įmonė įrašyta į 
asmenų, pretenduojančių teikti 
daugiabučių namų bendrojo nau-
dojimo objektų administravimo 
paslaugas Druskininkų savival-
dybės teritorijoje, sąrašą. „Verti-
name tai kaip didelį laimėjimą bei 
dar didesnį iššūkį. Kokybišku dar-
bu bei konkurencinga kainoda-
ra pelnėme klientų įvertinimą. Tai 
tapo stipriu motyvaciniu veiksniu, 
padėjusiu mums tapti tokiais, ko-
kie esame šiandien,“ – sako įmo-
nės vadovas M. Kuneika. Be to, 
„Durisota“ yra pripažinta viena iš 
2011-2016 metų stipriausių Lie-
tuvos įmonių, o jos direkotrius M. 
Kuneika – vienu iš stipriausių va-
dovų Lietuvoje. 

UAB „Durisota“ paslaugomis be-
sinaudojančių įmonių ir DNSB va-
dovai džiaugiasi, pasirinkę šią 
įmonę ir ateityje ketina naudotis 
būtent jos paslaugomis. 

Užsakymo Nr. MDR-134-001

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

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

Santechnikos ir apdailos darbai. 
Tel.  8 627 57085

UAB „Durisota“
Darbo laikas:

Pirmadienį-penktadienį nuo 8 iki 
17 val.

Pietų pertrauka nuo  12 iki 13 val.

Tel.: 8 650 66428
El. p.: 

mindaugas.kuneika@gmail.com
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Advento rytmetį – ypatingas svečias

Lopšelio-darželio „Žibutė“ „Ąžuoliuko“ grupėje apsilankęs Ratnyčios šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčios klebonas Ž. Kuzinas papa-
sakojo apie adventą ir šv. Kalėdas/ lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Ernesta Švitrienė

 Gruodžio 7-osios rytą į 
lopšelio-darželio „Žibutė“ 
„Ąžuoliuko“ grupę skubėjo 
ypatingas svečias. Auklėto-
ja Asta Buragienė nustebino 
vaikučius, pakvietusi Ratny-
čios šv. Apaštalo Baltramie-
jaus bažnyčios kleboną Žy-
drių Kuziną.

Jaukiai susėdę prie apvalaus 
stalo, gerdami kvapnią arbatą, 

kalbėjomės apie prieškalėdinį 
laikotarpį – adventą, apie Kalė-
das, dovanas, vaikučių norus ir 
svajones. Klebonas papildė vai-
kučių žinias, papasakojo jiems, 
kas yra adventas, šv. Kalėdos ir 
kokia dovanų reikšmė.

Auklėtoja ir grupės vaikučiai, 
atsidėkodami klebonui už apsi-
lankymą, dovanojo dainas, šo-
kius ir šiltus žodžius. 

Šis susitikimas vaikams leido 
pajusti tikrąją adventinio laikotar-

pio prasmę. Ramumu dvelkian-
ti aplinka, tylus žvakelių virpėji-
mas, vaikučių spindinčios akys 
paliko neišdildomų įspūdžių kupi-
ną rytą, privertė giliau susimąs-
tyti apie susikaupimo laikotarpį ir 
labiau pajusti šv. Kalėdų dvasią.

„Ažuoliuko“ grupės vaikų tė-
veliai labai dėkoja auklėtojai 
A. Buragienei už stebuklingą 
adventinį rytmetį, kurį vaikučiai 
ir rytmetyje dalyvavę tėveliai at-
mins dar ilgai. 

Smuikininkų ansamblis – 
respublikinio festivalio 

laureatai

N. Galčiūtė, F. Pauliukas, A. Amšiejūtė, S. Žilvytė, E. Juškevičiūtė, U. Pečiukonytė, N. 
Bučelytė, A. Mesnikovič, G. Raškauskaitė, V. Stankauskas, E. Buraitė su mokytojomis E. 
Sakavičiene, I. Bieliukiene, L. Dunauskyte/Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
archyvo nuotrauka

Gruodžio 6 d. Kaune, J. Nauja-
lio muzikos gimnazijoje surengta-
me XVIII-ajame Lietuvos muzikos 
ir meno mokyklų styginių instru-
mentų festivalyje ARCO drauge 
su 88 solistų ir ansamblių, susirin-
kusių iš visos respublikos, dalyva-
vo ir Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos muzikos skyriaus 
smuikininkų ansamblis (vadovė 
Eglė Sakavičienė). 

Jaunesniųjų muzikantų gru-
pė kartu su akordeono specialy-
bės mokiniu Vakariu Stankausku 
(mokytoja Lina Dunauskytė) atliko 
Segėjaus Bredžio pjesę „Vasaros 
vakaras“ (Algio Sakavičiaus aran-

žuotė). Vyresniųjų grupė ir pianis-
tė Evija Buraitė (mokytoja Ilona 
Bieliukienė) muzikavo Frederiko 
Šopeno temą iš Fantazijos Im-
prompto op.66.

Abi grupės pasirodė įtaigiai ir 
ryškiai, o emocionalus ir nuotai-
kingas jaunesniųjų grupės mu-
zikavimas komisijos buvo įver-
tintas, kaip vienas iš ryškiausių 
festivalio pasirodymų. Mūsų mo-
kiniai tapo laureatais. Tai moty-
vuoja ir nuteikia tolimesniems pa-
siekimams.

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos informacija

BALDŲ GAMYBA: 
Nestandartiniai 

virtuvės komplektai,
spintos su slenkan-
čiomis sistemomis.  

UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57-4
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„Saulės“ mokyklos 
futbolininkės – čempionės

„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
salėje surengtos Lietuvos olimpi-
nio festivalio mergaičių 5x5 (gi-
musių 2003 m. ir jaunesnių) fut-
bolo varžybos. Pirmąją vietą 
iškovojo „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos futbolininkės (mokyto-
jas V. Kapčius), rezultatu 2:0 nu-
galėjusios varžoves iš Leipalingio 
bei 4:0 – iš „Atgimimo“ mokyklos. 

Nugalėtojos iškovojo teisę daly-
vauti zoninėse varžybose. 

Druskininkams atstovaujančios 
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
futbolininkės Alytuje organizuo-
tose olimpinio festivalio zoninėse 
futbolo varžybose iškovojo II vietą.

 
„Saulės“ pagrindinės moky-

klos informacija ir nuotrauka

Nemaža „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytojų grupė buvo maloniai sutikta Gardino 18-oje vidurinėje mokykloje/„Saulės“ pagrin-
dinės mokyklos archyvo nuotrauka

Rita Zubienienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 

mokytoja

Gyvenimas susideda iš dau-
gelio gražių dalykų, vienas iš 
jų – draugystė. Jei jos nebūtų, 
pasaulis liktų tarsi be saulės 
šviesos. Visagalio laiko tėkmė-
je ir kasdienybės rūpesčiuo-
se draugiški bendravimo ryšiai 
nuspalvina, įprasmina, nuskai-
drina mūsų visų būtį. 

Šiemet spalį sukako penke-
ri metai, kai pasirašyta bendra-
darbiavimo sutartis tarp „Sau-
lės“ pagrindinės ir Gardino 
18-tos vidurinės mokyklų. Mūsų 
mokyklų bendruomenėms tai 
džiugi šventė, leidžianti įvertin-
ti, pamatuoti kartu nueitą kelią, 
prasmingai praleistą laiką. Lai-
kas tikrai patikrina draugystę. Iš-
lieka tik vertingi, tikri ryšiai, ge-
riausi prisiminimai, įdomiausios 
patirtys. Smagu pasidžiaugti, 
kad, metams einant, tokie ryšiai 
ne tik išliko, bet vis stiprėja, tie-
siasi į ateitį mūsų projektuose ir 
tiksluose. Mūsų ir Gardino 18-
tos vidurinės mokyklų draugys-
tė – puiki galimybė susipažinti 
su Baltarusijos kultūra, istori-
ja, geografija, sužinoti apie šios 
šalies paveldą, tradicijas, pajus-
ti kultūrų, kalbų, ugdymo orga-
nizavimo įvairovę ir skirtumus, 
lavinti meninius, komunikaci-
nius užsienio kalbų gebėjimus, 
skatinti mokinius būti aktyviems 
ir žingeidiems. Kartu tai ir pui-
ki proga parodyti mūsų krašto 
kultūrą, Druskininkų grožį, gali-
mybes čia įvairiapusiškai leisti 
laiką, ugdyti pilietiškumą  ir de-
mokratijos daigus.

Nedidelę, bet reikšmingą mūsų 
draugystės sukaktį pažymėjome 
pedagogų susitikimais abejose 
mokyklose: Gardine ir Druskinin-
kuose. Nemaža mūsų mokyklos 
mokytojų grupė buvo maloniai 
sutikta Gardino 18-oje vidurinėje 
mokykloje. Pora valandų prabė-
go nepastebimai ir buvo sušildy-
tos bendravimo džiaugsmo. Koks 
gi jubiliejus be dovanų ir sveikini-
mų, palinkėjimų, širdį glostančių 
prisiminimų? Mokyklos direkto-
rė Ramutė Siliūnienė, pasidžiau-
gusi gražia, nuoširdžia draugys-
te tarp abiejų mokyklų, įteikė 
šeimininkams prasmingą ir ben-
dravimą apvainikuojančią dova-
ną – M. K. Čiurlionio paveikslo 
„Bičiulystė“ reprodukciją. Juk žo-
dis „bičiulis“ labai senas ir byloja 
apie ypač šiltus, draugiškus tar-
pusavio santykius. 

Stovint ant prabėgusių metų 
slenksčio, norėjosi prisiminti ne-
drąsią pažinties pradžią, prabė-
gusias džiugias susitikimų aki-
mirkas, įgyvendintas bendras 
pedagogų ir mokinių veiklas, pa-
matytas gražiausias mūsų mies-
tų vietas, pasidalinti įspūdžiais, 
pastebėjimais. Per penkerius 
metus mūsų mokyklą ir miestą 
aplankė daugiau nei 200 moks-
leivių ir 50 mokytojų iš Gardi-
no 18-osios vidurinės mokyklos, 
kasmet ir mūsų mokinių grupės 
vykdavo į Gardiną. Kiekvieno su-
sitikimo metu organizuodavome 
pačias įvairiausias veiklas: spor-
tines varžybas, edukacinius už-
siėmimus, žaidimus, koncertus, 
viktorinas, olimpiadas, ekskursi-
jas mokiniams, o mokytojai dalin-
davosi gerąja patirtimi, aptardavo  
švietimo sistemų ypatumus, skir-
tumus, švietimo naujoves Balta-
rusijoje ir Lietuvoje. Mūsų svečiai 
turėjo puikią progą savo akimis 
pamatyti išpuoselėtą Druskinin-
kų kurortą, žavėtis gražiausiais 
gamtos kampeliais miesto erdvė-
se ir užmiestyje, pasimėgauti iš-
skirtinėmis pramogomis. Esame 
dėkingi Savivaldybės,  Vandens 
parko, „Snow Arenos“ vadovams 
už mūsų sumanymų palaiky-
mą. Baltarusiai iš arti galėjo su-
sipažinti su mokyklos ir miesto 
kasdienio gyvenimo realijomis, 
ateities perspektyvomis, demo-
kratijos teikiamais privalumais. 
O mūsų mokiniai taip pat praplė-
tė savo akiratį, daugiau sužinojo 
apie abiejų šalių istoriją, geogra-
fiją, pamatė Gardino įdomiausias 
vietas, lankytinus objektus, susi-
pažino su baltarusių kultūra. Mus 
žavėjo ypač meniški, gražūs jų 
mokinių koncertai, talentingų at-
likėjų gausa. Ši mokykla pasirin-
kusi muzikinę pakraipą, todėl turi 
kuo pasigirti šioje srityje, yra su-
burti pavyzdiniai dainų ir šokių 
kolektyvai, instrumentinis moky-
tojų orkestras. Jų koncertuose 
buvome pakerėti muzikos garsų, 
profesionalaus atlikimo ir užde-
gančio slavų temperamento. Bal-
tarusiai domisi vis plačiau pas 
mus ugdymo procese naudoja-
momis naujausiomis informaci-
nėmis technologijomis, tad tikrai 
turėjome kuo vieni su kitais dalin-
tis, džiaugtis ar pasimokyti. 

Be abejo, užpūtę žvakutes ant 
šventinio torto, pažvelgėme ir į 
ateitį, kad mūsų draugystė tęstųsi, 
planavome naujus projektus, ben-
drus renginius ir kitas neformaliojo 
ugdymo veiklas. Mokytojų susitiki-
mas baigėsi baltarusiškomis ir lie-

tuviškomis dainomis, suartinusio-
mis, sušildžiusiomis mūsų sielas 
ir norą saugoti tą šventą bičiulys-
tės šviesulį – bendravimo dovaną.

Tądien apsilankėme ir Gardino 
liaudies amatų muziejuje, buvo-
me supažindinti su muziejaus įsi-
kūrimo istorija, jo plėtojimo pers-
pektyvomis. Apžiūrėjome įdomią 
istorinių eksponatų ekspozici-
ją, liaudies meno dirbinius, įvai-
ria technika siuvinėtus, austus 
rankdarbius. Baltarusijos liau-
dies amatai panašūs į mūsų. Jie 
taip pat pina iš šiaudų, vytelių, 
riša verbas. Tik, žinoma, skiriasi 
spalvos, ornamentai ar rišimo bū-
das. Buvome pakviesti dalyvau-
ti edukacinėse programose ir pa-
tys pasigaminti po papuošalą ar 
kitą dirbinį. Maloniai pasinėrėme 
į kūrybinius atradimus. Vieni vėlė 
sagę – aguoną – iš vilnos, kiti kar-
pė ir klijavo sagę iš odos atrai-
žų, o dar kiti palinko prie suveny-
rų gaminimo iš šiaudų. Pasirodo, 
ne viskas taip sudėtinga, kaip at-
rodo, nepabandžius. Smagu buvo 
laikyti savo rankose darbelį ir ži-
noti, kad tai padarėme mes patys. 

Kupini pačių geriausių emoci-
jų ir džiugesio, su baltarusių ko-
legomis išsiskyrėme, pažadėję 
vieni kitiems susitikti Druskinin-
kuose. Svečių sulaukėme lapkri-
čio pradžioje. Jie atvažiavo taip 
pat ne tuščiomis. Dovanų krai-
telėje buvo ir pačių mokytojų  su 
širdies šiluma iškepti burnoje 
tirpstantys tortai, ir vertingas pa-
veikslas draugystei įamžinti, nuo-
širdžios padėkos mūsų mokyklos 
administracijai bei mokytojams, 
plėtojantiems bendradarbiavimo 
projektą, ir nauji pasiūlymai atei-
čiai. Nuoširdžiai ir atvirai aptarė-
me švietimo naujoves, dalijomės 
pokyčių įgyvendinimo abiejo-
se mokyklose patirtimi ir kūrėme 
tolesnio bendradarbiavimo pla-
nus. Svečiai apžiūrėjo pasikeitu-
sias ir  pagražėjusias mokyklos 
erdves, buvo pakviesti į šiais me-
tais įrengtą modernią 3D techno-
logijų klasę, supažindinti,  kokias 
galimybes siūlo mokykla ir kaip 
galima taikyti modernias techno-
logijas ugdymo procese.

Šventiniai susitikimai praėjo, 
bet neišblėso nuoširdžiai išsaky-
ti draugiškumo žodžiai, gražaus 
ir prasmingo bendravimo akimir-
kos, mintys apie naujus darbus ir 
bendras veiklas. O svarbiausia, 
kad liko tvirtas įsitikinimas, jog ši 
draugystė tarp abiejų mokyklų ti-
krai tęsis, gyvuos, ir sulauksime 
dar ne vienos gražios bendradar-
biavimo sukakties. 

Tęsiama mokyklų draugystė 

Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur 
už 100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640
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Ugnis ir vanduo senojoje lietuvių kultūroje 
Alfreda Pigagienė 

Senosios tradicijos nepabos-
ta niekada – tai ir įrodė etni-
nės veiklos vadovė Ramona 
Jonušienė Socialinių paslau-
gų centre surengtoje popietėje 
„Ugnis ir vanduo senojoje lie-
tuvių kultūroje“. Tylos minute 
pagerbėme neseniai į Amžiny-
bę išėjusios aktyvios „Bočių“ 
kolektyvo narės Onutės Dau-
gėlienės atminimą. Renginio 
vedėja Ramona pristatė gar-
bingus svečius: garsų daini-
ninką Joną Žalimą, atvykusį iš 
Vilniaus, ir kaunietę Ireną. 

„Mūsų protėviai „Mėnulio ir Sau-
lės vaikai“ žemę dirbo, upėse žve-
jojo, garbino Saulę, Ugnį, Vande-
nį ir Vėją, maitintoją Žemę – visa 
tai, kas palaiko mūsų gyvybę... Jie 
nuolat bendravo su šiomis Die-
vybių dvasiomis, rengdavo jiems 
skirtas šventes. Rašytojai savo kū-
riniuose gilinasi į meno ir žmogaus 
paslaptis, į savo protėvių gyveni-
mą. Per mitus, tautosaką perteikia 
tai savo kūryboje. Lietuviškas kai-
mas buvo kupinas spalvų ir garsų, 
fantastinių dalykų. Mitai – tai, ką 
žmonės tikrai išgyveno, matė, kas 
tikrai vyksta gamtoje, gyvenime“, – 
pasakojo Romutė. 

Kai J. Žalimas užtraukė dainą 
„Dzūkija“, salėje neliko nė vieno, 
abejingo šiai dainai. 

Etninės veiklos vadovė papasa-
kojo senovinį lietuvių mitą apie Jū-
ratės ir Kastyčio meilę. Iš jo atsi-
rado Maironio šedevras „Jūratė 
ir Kastytis“, kurį gražiai perskaitė 
Laima Radinienė. Popietės metu 
visus sužavėjo raudonai pasipuo-
šusi Ugnies deivė Gabija. Monika 
Sakalienė įdomiai pasakojo apie 
ugnies reikšmę baltų gyvenimo is-

torijoje: „Šeimininkės mane labai 
mylėjo, apklostydavo žarijas...“ 

Ugnies deivės pasakojimą pa-
pildė ponia Irena, dirbusi Kaune, 
„Ugnės“ (Ugnė – Gabija) kavinė-
je: „Ugnę kūrendavo kavinės pa-
davėjos – vaidilutės, kurios sau-
gojo „amžinąją“ ugnį – žmonių 
lemtį“. Gaila, kad šiandien tokių 
kūrybingų įmonėlių nedaug yra. 
A. Pigagienė pasakojo mitą, kaip 
viename kaime gaspadorius lau-
mes „auklėjo“. Apie senus nutiki-
mus kalbėjo ir Nijolė, pritaikyda-
ma humorą, ir Loreta, ir Danutė. 
„Žavimės šituo renginiu. Etninės 
veiklos vadovė Ramona moka 
savo renginiuose panaudoti etno-
grafiją, papildo mūsų istorines ži-
nias“, – kalbėjo „Bočių“ pirmininkė 
Z. Jančiauskienė. 

„Mitų siužetai savaime yra po-
etiški, pamokantys vertybių. Kuo 
dažniau juos panaudokime ren-

giniuose (ypač šių metų). Lietu-
vių mitologija nepaprastai turtin-
ga savo simboliais. „Ratas“ ypač 
daugiaprasmis. Ir dangaus švie-
suliams prisimint, ir buitinėje kal-
boje, ir šventėse. Juk pabuvimas 
rate yra bendrijos suartėjimo, su-
sipažinimo būdas. Jei nepopu-
liarinsim savo senosios kultūros 
simbolių ir tradicijų, tai jų vieto-
je sulauksime helovyniškųjų ar 
arabiškų pakaitalų. Tereikia se-
nuosius senovinius papročius in-
tegruoti į mūsų dabartį. Tegul 
kiekviena tauta turi savitus pa-
pročius, bet neneikime savųjų“, – 
sakė R. Jonušienė. 

Po kiekvieno pasisakymo sve-
čias J. Žalimas pritaikydavo dai-
nas. Visi popietės dalyviai žavėjo-
si jo gražiu balsu ir dainavo kartu. 

Ši popietė buvo atgaiva sielai. 
Puikios nuotaikos skubėjome į 
kitą renginį. 

Socialinių paslaugų centre surengta popietė „Ugnis ir vanduo senojoje lietuvių kultūro-
je“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus
Užsiregistravusiems gruodžio 

mėnesį, taikoma Kalėdinė nuolaida! 
Kursų pradžia sausio mėnesį

Teirautis tel.: 8 315 78403, 
8 652 77109, 8 685 00083
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Užuojautos
Mirus mylimai Mamai, 

nuoširdžiai užjaučiame Algimantą Maknį.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė sunkią 
netekties valandą.

Druskininkų kredito unijos bendruomenė

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

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

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, 
mirus mylimai Mamai Zitai Dūdienei, nuoširdžiai užjaučiame 

jos šeimą ir artimuosius.

Merkinės g. 9 gyventojai

Išėjus mylimam žmogui, lieka liūdesys ir tuštuma.
Dalijamės skausmu šią sunkią netekties valandą dėl mylimos 
Mamytės mirties ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame 

mokytojai Nijolei Žūkienei.

Druskininkų „Saulės“ 
pagrindinės mokyklos bendruomenė

Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena

Ramutė Saveikienė

Druskininkų savivaldybės ne-
įgalieji Tarptautinę neįgalių-
jų dieną paminėjo gruodžio 
1-ąją. Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Raimundas Tenenis 
pasveikino susirinkusius bi-
čiulius ir palinkėjo būti svei-
kesniems, bendrauti, iškilusias 
problemas spręsti kartu. Tylos 
minute pagerbti iškeliavusieji 
Amžinybėn.

Renginyje dalyvavusi Sodros 
vedėja Renė Vavženavičienė, 
sveikindama susirinkusiuosius, 
pabrėžė, kad tai yra stiprių žmo-
nių diena, sakė, kad iš mūsų visi 
gali pasimokyti stiprybės, kūry-
biškumo, kartu leidžiant laiką. 

Viešnia sakė, kad jai malonu su 
mumis bendrauti. 

„To paties likimo žmonės, susi-
būrę draugėn, gali daug. Jūs esa-
te visiems pavyzdys,“ – kalbėjo 
Socialinių paslaugų centro direk-
torė Asta Aleksienė.

Prie sveikinimų prisijungė Soci-
alinės paramos skyriaus atstovė 
Bronė Petrikienė, patikindama, 
jog su mumis būti visuomet la-
bai jauku ir šilta. Net jei už lango ir 
žiema. Ji palinkėjo bendrauti, pa-
laikant vieniems kitus, nepamirš-
tant pakviesti į renginius.

Stiprios sveikatos mums ir mūsų 
artimiesiems, šilumos, gerumo, 
stiprybės, užsispyrimo savo tiks-
lams pasiekti linkėjo socialinės 
paramos skyriaus atstovė Edita 

Grigienė: „Labai smagu, kad jūs 
visi visada su šypsena, darbingi, 
laimingi, dainingi. Linkiu jums būti 
sveikiems.“ 

Eilėmis ir gražiu pasisakymu 
bendrijos mus pasveikino bendri-
jos „Viltis“ pirmininkė Loreta Sa-
dauskienė su savo komanda.  

Renginyje pasveikinti ir jubiliatai. 
Negalėję ateiti į šventę neįgalieji bus 
aplankyti ir pasveikinti namuose.

Draugijos ansamblio „Rasa“ va-
dovas Algimantas Padegimas 
nuotaiką skaidrino dainomis. Prie 
kavos, arbatos puodeliais, saldu-
mynais nukrauto stalo šventės 
dalyviai dalijosi savo įspūdžiais, 
rūpesčiais ir džiaugsmais.

Dėkojame draugijos šventę parė-
musioms įmonėms ir organizacijoms.

Druskininkų savivaldybės neįgalieji susibūrė draugėn paminėti Tarptautinę neįgaliųjų dieną/Asmeninio archyvo nuotrauka

Šių metų (2017) gruodžio 19 d., 9:00 val., bus atliekami kadastriniai matavi-
mai žemės sklypo, esančio Kaziulių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., skl.kad.
Nr.5935/0007:220, sav. Arvydas Jančiauskas ir Virginija Leknickienė. Gretimo žemės 
sklypo, kad.Nr. 5935/0007:136, savininko Vaclovo Stapčinsko (miręs), teisėtus paveldė-
tojus, kviečiame atvykti prie matuojamo sklypo, suderinti ribas. 

Matininkas Andrius Lasinskis, Vasario 16-osios g. 5, Varėna (2 aukštas), tel. 8 624 
00505, alasinskis@gmail.com.

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam broliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Liną Sadauskienę.

UAB „Draugystės sanatorija” darbuotojai.

Mamos mūsų nemiršta – iškeliauja toli.
Ne mirties glosto pirštai – angelai vien balti.

Mūsų mamos – jos mamos Žemėje... danguje ...
Visada būkim ramūs, kol Mama – širdyje.

Mirus mylimai Mamytei, 
nuoširdžiai užjaučiame Vitaliją Žaldokienę.

Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijos kolektyvas

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, 
tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. 

Mirus mylimai Mamytei, 
nuoširdžiai užjaučiame Nijolę Žūkienę.

Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijos kolektyvas

Jūs likote tarsi kažko netekę,
o juk, tiesa,– netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę,

ir atsitieskite skausme.

Mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame 
Romą Rėkaitę šią sunkią netekties valandą.

VšĮ Druskininkų PSPC kolektyvas

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 Ireną Pečiukonienę, 
mirus mylimam broliui.

Valentukevičiai, Lukoševičiai, Bakšiai, Miceikos

Nuoširdžiai užjaučiame Angelę Šerkšnienę 
dėl mylimo brolio mirties.

Asociacijos LPKTS Druskininkų filialo kolektyvas
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2017.12.16 d.
Šeštadienis

2017.12.15 d.
Penktadienis

2017.12.17 d.
 Sekmadienis

2017.12.18 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 5.
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. 

Bramo Stokerio „Drakula“.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

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

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

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

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

07:55  „Pasmerkti 2“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“. 
12:00  „Bruto ir Neto“ (k.). 
12:30  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ledynmetis 3“.
21:20  PREMJERA „Bėgantis labi-

rintu 2“.
00:00  „Aušros kariai“.
01:45  „Pagrobimas“ (k.). 
03:25  „Hičkokas“. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Stebuklingi vaikai“. 
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 KK2 (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Karibų pi-

ratai. Numirėlio skrynia.
23:55 Pagieža.
01:40 Elijaus knyga (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 „Marionečių šokiai“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris. 
18.52 Reportažas „Lietuvos ben-

druomenės - ranka rankon“.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Delta“.
02.50 „Pražūtingi smaragdai“.
04.10 „Rojus“.
05.00 „Vienišas vilkas“.
05.45 „Slaptas augalų gyvenimas. 

Žydėjimas“.
06.35 „Jaunikliai“. 

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.

07:32 Inovacijos mano 
mieste (k). 

07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:27 Inovacijos mano mieste. 
18:30 „Stoties policija“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:55 Užsienietis.
23:50 Jaguaro kerštas (k).
01:35 „Begėdis“.
02:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:15 Užsienietis (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 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Kolibriai – puošnieji pasiuntinukai.
12:45 Pasaulio dokumentika. Bitė-

džiai barsukai – chaoso meistrai.
13:40 Puaro. Susitikimas su mirtimi.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes 

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

briai – puošnieji pasiuntinukai (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Bitė-

džiai barsukai – chaoso meistrai (k.).
03:05 Teisė žinoti (k.).
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Pele-

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

jera. Laukinė Šri Lankos gamta. Eže-
rų kraštas.

12:50 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Įstabiausios Indonezijos salos.

Musonų srities salos.
13:40 Puaro. Ponios Makginti mirtis.
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 Snieguolė ir medžiotojas.
24:00 Bramo Stokerio „Drakula“ (k.).
02:05 Pasaulio dokumentika. Lau-

kinė Šri Lankos gamta. Ežerų kraš-
tas (k.).

02:55 Istorijos detektyvai (k.).
03:40 Dainuoju Lietuvą (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1.

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“.
08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 Mano Europos Parlamentas. 
10.35 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesio-

giniame eteryje“.
12.45 PREMJERA. „Namas su leli-

jomis“.
15.15 PREMJERA. „Pasaulio tur-

gūs. Mumbajus“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.25 Mano Europos Parlamentas. 
18.55 „Baudėjas“.
20.00 Žinios.
20.25 „Baudėjas“.
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 3. Mirtis tiesio-
giniame eteryje“.

02.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
02.50 „24/7“. 
03.30 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesio-

giniame eteryje“.
05.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“. 
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  „Svajonių ūkis“.
10:30  „Barbės ir jos sesės nuotykiai 

su šuniukais“.
12:00  „Dinozauras“ 
13:45  „Flinstounai Viva Rok Vegase“.
15:20  „Jaunavedžiai“.
17:20  „Ekstrasensai detektyvai“.
18:30  „TV3 žinios“.
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Vienas namuose 2. 
Pasiklydęs Niujorke“.

22:00  ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS „Laukinė“.

00:25  „Piramidė“.
02:00  „Bėgantis labirintu 2“ (k.).
04:15  „Aušros kariai“ (k.).

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

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

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

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

07:55  „Pasmerkti 2“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Legendinės legendos“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Legendinės legendos“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Kobra 11“.
23:35  „Gaudynės“.
00:35  „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“.
01:30  „Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę“.
02:20  „Pelkė“.
03:10  „Piramidė“. 

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 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
09:55 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA Kumba.
11:35 Jau atvažiavom? 
13:25 Ir vėl tu! 
15:30 Netikra vienuolė.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Stebuklingi vaikai“. 
07:05 „Madagaskaro pin-

gvinai“.  
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gy-

venimas“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:40 24 valandos. 
10:25 Yra, kaip yra. 
11:25 24 valandos (k). 
12:30 Bus visko (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:20 „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 Greitojo 

reagavimo būrys. Ugnies audra.
00:20 „Kortų namelis“.
01:10 „Vampyro dienoraščiai“.
02:00 O, ne! O, taip! (k)..

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Pavojingiausios ke-

lionės. Kamerūnas“.
08.00 Auginantiems savo kraštą. 
08.30 „4 kampai“.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 Moterų balsas. Dabar.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Vera. Mažasis Lozorius“.
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 Mano Europos Parlamentas.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos 4. Trys dienos“.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
01.00 „Merdoko paslaptys“.
02.45 „Vera. Mažasis Lozorius“.
04.15 „Detektyvas Morsas“.
05.45 „Slaptas augalų gyvenimas . 

Priešprieša“.
06.35 „Jaunikliai“. 

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Muzikiniai sveikinimai.
07.50 „24/7“.

08.50 „4 kampai“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Marionečių šokiai“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Krikšto tėvas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Kalėdų skanėstai su Liucina.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Kalėdų skanėstai su Liucina.
23.50 „Gyvenimo būdas“.
00.50 „Šiandien kimba“.
01.50 „Geriausios nardymo vietos“. 
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Albanas“.
03.45 „Vienišas vilkas“.
04.30 „Rojus“.
05.20 „Albanas“.
06.05 „Geriausios nardymo vietos“.

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 „Keturios stichijos“. 
12:40 „Reali mistika“. 
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:50 „Kas žudikas?“. 
17:00 LKL čempionatas. Nevėžis – 

Neptūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Raudonojo 

spalio medžioklė.
00:50 AŠTRUS KINAS Pagieža 3.
02:25 „Begėdis“ (k).
03:20 Muzikinė kaukė (k). 

06:30 Galiūnų čempionų 
lyga. Jordanija (k). 2017 m. 

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

09:00 Galiūnų čempionų lyga. Grai-
kija. 2017 m. 

10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Pragaro katytė“. 
11:30 „Keturios stichijos“. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“ (. 
13:40 Sveikinimai. 
16:00 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos ry-

tas – Šiauliai. Tiesioginė transliacija
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 Pagieža 3 (k).
01:20 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 
03:15 Pasaulį pakeitusios civilizaci-

jos. Kaip romėnai pakeitė pasaulį.

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 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 

Džeris. Stebuklingas žiedas.
11:10 Misija „Karvės“.
12:40 Eisas Ventura. Kai gamta šaukia.
14:30 Aukštyn kojom.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. Finalinės ko-

vos. Tiesioginė transliacija. 
22:30 O, ne! O, taip!. 
00:35 Kuždesių sala.

19:30 SUPERKINAS Briliantinė ran-
ka.

21:35 Asteriksas ir Obeliksas prieš 
Cezarį.

23:45 Norbitas.
01:40 Pagieža (k). 

10:55 Detektyvas Monkas 5.
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. Iki pabaigos.
23:20 Modernus serialas. Medičiai, 

Florencijos valdovai.
00:15 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 8.
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.).

09:00  „Kulinariniai triukai“. 
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių sodai“. 
11:30  „Gnomeo ir Džiuljeta“.
13:05  „Pašėlęs Raselas“.
15:00  „L.O.L.“.
16:55  „Ekstrasensai detektyvai“.
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „X Faktorius“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Naktinis pasimatymas“.
00:15  „Ledo žmogus“.
02:20  „Laukinė“ (k.).
04:15  „Ekstrasensai detektyvai“ (k.). 
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2017.12.20 d.
Trečiadienis

2017.12.21 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 5.
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. Gyvenimo būdo 

žurnalas.
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 Rezistentai.
00:15 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 8.
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 Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 5.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Maltiečių sriuba 2017. Tiesio-

ginė labdaros akcija.
23:10 Premjera. Kontrabanda.
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  „Pasmerkti 2“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“. 
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Bruto ir Neto“ (k.). 
12:30  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
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 

„Įtariamasis“.
00:45  „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“.
01:45  „Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę“.
02:45  „Pelkė“.
03:30  „Ledo žmogus“. 

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

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

07:55  „Pasmerkti 2“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Bruto ir Neto“ (k.). 
12:30  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
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 

„Apokalipto“.
01:20  „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“.
02:10  „Pelkė“.
03:00  „Apokalipto“.

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Stebuklingi vaikai“. 
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 Merginų kovos.
00:35 „Kortų namelis“.
01:25 „Vampyro dienoraščiai“.
02:15 Leidimas žudyti (k). 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Stebuklingi vaikai“. 
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. 
12:25 KK2 (k). 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Kalėdų skanėstai su 

Liucina.
06.50 „Vantos lapas“.
07.20 „Muzikinės kovos“. 
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesio-

giniame eteryje“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Krikšto tėvas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Tarp meilės ir neapykantos“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Kalėdų skanėstai su Liucina.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris. 
20.25 „Juodosios katės“.
21.30 Patriotai. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Kalėdų skanėstai su Liucina.
23.50 Mano Europos Parlamentas.
00.20 Nuoga tiesa. 
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Albanas“.
03.45 „Vienišas vilkas“.
04.30 „Rojus“.
05.20 „Albanas“.
06.05 „Geriausios nardymo vietos“. 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Kalėdų skanėstai su 

Liucina. 
06.50 „Skinsiu raudoną rožę“.
07.20 Nuoga tiesa. 
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesio-

giniame eteryje“.
11.30 „Albanas“.
12.35 „Juodosios katės“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Deimantų medžiotojai“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Kalėdų skanėstai su Liucina. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris. 
20.25 „Juodosios katės“.
21.30 Moterų balsas. Dabar.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Kalėdų skanėstai su Liucina. 
23.50 Patriotai.
00.50 „MMA „King of the Cage“ II 

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

01.50 „Geriausios nardymo vietos“. 
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Albanas“.
03.45 „Vienišas vilkas“.
04.30 „Rojus“.
05.20 „Albanas“.
06.05 „Geriausios nardymo vietos“. 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Kalėdų skanėstai su 

Liucina. 
06.50 „Kaimo akademija“.
07.20 „Šiandien kimba“.
08.20 Patriotai. 
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesio-

giniame eteryje“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Deimantų medžiotojai“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Kalėdų skanėstai su Liucina.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris. 
20.25 „Juodosios katės“.
21.30 Gyvenimo būdas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Kalėdų skanėstai su Liucina.
23.50 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesio-

giniame eteryje“.
01.50 „Geriausios nardymo vietos“. 
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Albanas“.
03.45 „Vienišas vilkas“.
04.30 „Rojus“.
05.20 „Albanas“.
06.05 „Geriausios nardymo vietos“. 

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.

07:32 Inovacijos mano 
mieste (k). 

07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Nepataisomi“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:27 Inovacijos mano mieste. 
18:30 „PREMJERA Teisingumo 

agentai“.
19:30 „Nepataisomi“.
20:30 Farai. 
21:00 Antrininkas.
23:05 Vyrai juodais drabužiais 2 (k).
00:45 „Begėdis“.
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:20 Farai (k). 
02:45 „Juodasis sąrašas“ (k).
03:30 „Keturios stichijos“ (k). 

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.

07:32 Inovacijos mano 
mieste (k). 

07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Nepataisomi“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:27 Inovacijos mano mieste. 
18:30 „PREMJERA Teisingumo 

agentai“.
19:30 „Nepataisomi“.
20:30 Farai. 
21:00 Žemė - nauja pradžia.

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.

07:32 Inovacijos mano 
mieste (k). 

07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Nepataisomi“ (k).
12:40 „Teisingumo agentai“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:27 Inovacijos mano mieste. 
18:30 „PREMJERA Teisingumo 

agentai“.
19:30 „Nepataisomi“.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Žydrasis griaustinis.
23:15 Žemė - nauja pradžia (k).
01:05 „Begėdis“.
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:50 Savaitės kriminalai (k). 
03:15 Pasaulį pakeitusios civilizaci-

jos. Kaip vikingai pakeitė pasaulį.

2017.12.19 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1.

10:55 Detektyvas Monkas 5.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. 
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.
01:15 Klausimėlis.lt (k.).
01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Iki pabaigos (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  „Pasmerkti 2“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Bruto ir Neto“ (k.). 
12:30  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Prieš srovę“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Mafija“.
00:10  „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“.
01:10  „Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę“.
02:10  „Pelkė“.
03:00  „Naktinis pasimatymas“.

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Stebuklingi vaikai“. 
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). 
12:30 Nuo... Iki... (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.

07:32 Inovacijos mano 
mieste (k). 

07:35 „Farų karai“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Nepataisomi“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:45 „Farų karai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena. 
18:27 Inovacijos mano mieste. 
18:30 „PREMJERA Teisingumo 

agentai“.
19:30 „Nepataisomi“.
20:30 Farai. 
21:00 Vyrai juodais drabužiais 2.
22:45 Raudonojo spalio medžioklė (k).
01:20 „Gyvi numirėliai“ (k).
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:55 Farai (k). 
03:20 „Reali mistika“ (k). 
04:05 „Keturios stichijos“ (k). 

22:55 Antrininkas (k).
00:55 „Begėdis“.
01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:30 Farai (k). 
02:55 „Pragaro katytė“ (k). 

20:30 Kitu kampu. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Leidimas žudyti.
00:25 „Kortų namelis“.
01:25 „Vampyro dienoraščiai“.
02:15 Greitojo reagavimo būrys. 

Ugnies audra (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 Atpildas.
00:40 „Kortų namelis“.
01:35 „Vampyro dienoraščiai“.
02:20 Alchemija. Švietimo amžius. 
02:50 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“
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UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

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

 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 pasiimame patys. Automobilių 

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

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

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus!

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

8 616 08020

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

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

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

Auto elektriko paslaugos, starterių ir generatorių remontas, 
automobilių elektrinės dalies diagnostika ir remontas. Tel. 8 620 79438

Atliekame visus vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 675 83453

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams 
(reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transporto ir logisti-

kos vadybininkams (-ėms). Tel. 8 687 93693

Parduotuvėje 
„5 Aveniu“ 

(„Parko vila“) – gauta 
nauja moteriškų ir 
vyriškų drabužių 

siunta (proginės su-
knelės, vyriškos ir 

moteriškos striukės ir 
kita). Tel. 8 654 17888

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

Įvairių daiktų pervežimas iki 600 kg Druskininkų 
mieste nuo 10 Eur. Užmiestyje papildomai 1 km/0,27 
Eur. Tel. 8 685 41190

Parduodame pušines malkas. Atvežame. 
Tel. 8 675 85497

Atliekame visus statybos ir apdailos darbus, 
elektros instaliaciją. Tel. 8 670 87679

Rėmeliams iki gruodžio 31 d. 10 proc. nuolaida. Platus rėmelių 
pasirinkimas, veidrodžių, paveikslų rėminimas,

suvenyrai, dovanos ir dovanų pakavimas.
PC „Malonė” (IKI), Čiurlionio g. 107, Druskininkai.

Tel. 8 673 000 33
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Asmeniniai skelbimai
„VW Sharan“ 1999.10 mėn., 1,9 
TDI, 81 kW (110AG), mėlynos 
spalvos, TA iki 2019.10, 7 sėdynės 
(1 vaikiška), parkavimo sistema, 
automatinės šviesos, lieti ratlankiai 
R15. Tel. 8 619 14351

Geros būklės  „Opel Astra“ 2006 
m., 1.9 L dyzelinas, 88 kW, Lietuvo-
je neeksploatuotas. Kaina – 2200 
Eur.  Tel.  8 698 70586

„Seat Leon“ 2006 m., 2 L dyzeli-
nas, 103 kW, techniškai tvarkingas, 
Lietuvoje neeksploatuotas. Kaina – 
3200 Eur. Tel.  8 698 70586

„Mercedes-benz  B200“ 2006 m., 
2 dyzelinas, 103 kW, tvarkingas, 
Lietuvoje neeksploatuotas. Kaina – 
4000 Eur. Tel.  8 698 70586

„Škoda Fabia“ 2007 m., 1,9 L dyze-
linas, 77 kW, tamsiai žalia, Lietuvo-
je neeksploatuotas, TA iki 2019 m. 
Kaina – 3150 Eur. Tel. 8 622 02831

„Ford Focus“ 2005 m., 1,8 L dyzelinas. 
Kaina – 1650 Eur. Tel. 8 623 23430

„Audi 80“ 1989 m., benzinas-dujos. 
Kaina – 250 Eur. Tel. 8 615 69530

2 naujos MS padangos 205/75/
R16; 2 naudotos japoniškos MS 
padangos su ratlankiais 205/75/
R16; „Peugeot Boxer“ 1996 m., 
variklis, greičių dėžė ir kitos dalys. 
Tel. 8 639 14658

„Toyota Corola“, TA, draudimas, 
automatinė pavarų dėžė.  
Tel. 8 682 98506

„Ford Mondeo“ 1995 m., 1,8 L ben-
zinas. Kaina – 200 Eur.  
Tel. 8 654 46644

Parduoda mišką ir medieną

Sausa statybinė mediena: balkiai 
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos (vien-
gubo pjovimo) 0,25 ir 0,32 cm storio, 
6 ir 8 m ilgio; 6 cm storio, 6 m ilgio 
grindinės lagės; beržinės ir drebuli-
nės viengubos pjovimo 2,5 m ilgio, 
0,20 cm storio lentelės; pusapvalės 
6 m ilgio lotos tvoroms; 5 cm, 2,2 m 
ilgio dilės. Tel. 8 610 70955

Skaldytos, išdžiovintos beržinės ir 
lapuočių malkos Druskininkuose. 
Tel. 8 648 92746

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Parduodami įvairūs daiktai

Skalbimo mašina „Bompani“ (5 kg) 
už 100 Eur; ilga vakarinė suknele 
(burgundiško vyno spalvos, 48-50 
dydis) už 80 Eur; vakarinė ryškiai 
mėlynos spalvos suknutė (48-50 
dydis) už 60 Eur. Tel. 8 619 23415

Didelė komoda, išskleidžiamas 
stalas, kavos staliukas, kėdės, odi-
nė sofa, kampinė indauja.  
Tel. 8 612 09648

Mažai naudotas idealios būklės 
telefonas „Samsung J1“ su doku-
mentais ir dėžute. Kaina – 65 Eur.
Tel. 8 612 75453

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

10 kv. m kambarys Viečiūnuose, 
Jaunystės g. su baldais ir buitine 
technika (yra individualūs vandens ir 
elektros skaitikliai), maži mokesčiai. 
Kaina – 3000 Eur. Tel. 8 686 54618

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

1 kambario 30 kv. m butas Vytauto 
g., 5 aukšte iš 5. Tel. 8 685 48849

1 kambario 34 kv. m suremontuo-
tas butas Neravų g. Kaina – 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

2 kambarių 36 kv. m butas Gardino 
g., 4 aukšte, įrengtas su baldais ir 
buitine technika. Tel. 8 625 45456

2 kambarių 39 kv. m butas be re-
monto Baravykų g. 2 aukšte. Kaina 
– 19000 Eur. Tel. 8 686 42499

3 kambarių 57 kv. m butas Šiltna-
mių g., 4 aukšte iš 5. Renovuotas 
namas, išmokėta renovacija. Kaina 
– 45000 Eur. Tel. 8 620 63122

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

4 kambarių 81 kv. m butas 4 aukšte 
iš 5 Ateities g., namas renovuotas 
2015 m., Kaina – 54000 Eur.  
Tel.: 8 675 26415, 8 686 88637

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

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

3 ha žemės Mikalinos kaime. Kaina 
– 5000 Eur. Tel. 8 698 75845

Garažas Ligoninės g.  
Tel. 8 687 37575

Erdvus garažas Viečiūnuose (šalia 
„Maximos“). Garaže yra rūsys su dve-
jomis patalpomis. Tel. 8 622 85313

13 a namų valdos sklypas Nau-
jasodės kaime, Druskininkų sav., 
šalia asfaltuotas kelias, atvesta 
elektra. Kaina – 11000 Eur.  
Tel. 8 650 41379

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

Automobilinė priekaba „Zubrionka“ 
su tentu, TA iki 2019.03, draudimas 
iki 2018.04. Tel. 8 652 33055

„Opel Astra“ 2002 m., 1,9 L dyzeli-
nas. Kaina – 1600 Eur.  
Tel. 8 657 78754

Geros būklės universalios padan-
gos M+S (4 vnt.) R17/215/45, 50 
Eur; lieti ratlankiai R15 (5 taškų). 
Tel. 8 654 35497   

Naudotas tvarkingas dujų balionas 
(50 L). Kaina – 20 Eur.  
Tel. 8 610 78955

Medinis masažo stalas, 3 kėdės,  
dviejų durų spinta (aukštis 214 cm), 
medinis staliukas gėlėms, namų darbo 
lininis  siūlas (560 gr.-15 Eur), senovi-
nės austos lovatiesės (2 vnt.), naktinės 
užuolaidos. Tel. 8 600 38695

Valgomojo stalas su kėdėmis, sve-
tainės komplektas, sofa, foteliai, 
bufetas-indauja, kampinė spintelė 
televizoriui. Tel. 8 606 28422

Elektrinė įmontuojama kaitlentė, 
dulkių siurblys, elektrinis tepalinis 
radiatorius, komoda-sekreteras. 
Tel. 8 604 87277

Automatine skalbimo mašina 
„AEG-Electrolux“ už 90 Eur; „Whir-
pool“ už 90 Eur. Tel. 8 650 87433

Nauja lietuviška dvigulė lova 
(160x200 cm.). Tel. 8 623 23430

Rytų tematika naujas tapytas pa-
veikslas (90x70 cm), 3 pakabina-
mos spintelės (2vnt-80x65 cm, 1 
vnt-80x30 cm) po 15 Eur.  
Tel. 8 616 37589

Ketaus pečius „Solid Meksas“ (20 
kW), šuns būda, lauko baldai, lau-
ko tualetas, malkinė-sandėliukas, 
pačius „Žvakė“, pavėsinė iš krei-
vuolių, akmenys, „Via Sat“ antena 
su 1 galvute, lauko supynės.  
Tel. 8 623 53348, 8 656 38881

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

Ąžuolinis darbastalis už 36 Eur; 
medžiaginiai maišai po 0,5 Eur; 
elektrinis radiatorius už 10 Eur; 
naujas metalinis praustuvas už 8 
Eur; medinės statinės; plastmasi-
nės statinės; cinkuota metalinė 200 
L statinė; senovinė spinta, kėdės ir 
radija. Tel. 8 616 22124

Telefonas „Asus zenfone Selfie“ 
su dokumentais, garantija, dėžute 
ir priedais už 145 Eur; naujas iš-
manusis laikrodis su SIM kortele 
ir fotokamera už 22 Eur; telefonas 
„Samsung s6 edge“ už 210 Eur. 
Tel. 8 602 34212

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

Kineskopinis plokščiaekranis tele-
vizorius „Samsung SLIM“ (51 cm 
įstrižainė) už 25 Eur; kraujo spau-
dimo matavimo aparatas „Omron 
7051D“ už 25 Eur; kompiuterinių 
diskų metalinis stovelis (37 vnt.) už 
6 Eur; televizorius „Philips Ledi 32“ 
(82 cm įstrižainė) už 160 Eur.  
Tel. 8 626 20523

Belaidis skaitmeninis telefonas „Phi-
lips SE 150“ už 15 Eur; elektrinė pir-
ties krosnelė „Harvia“ VEGA BC 60 
(6 kW) už 175 Eur; garso kolonėlės 
„NGS Beat“ už 13 Eur; laisvų rankų 
įranga už 15 Eur; kineskopinis tele-
vizorius „Philips“ (37 cm įstrižainė) 
su DVD už 23 Eur; SKART laidai; 
mobilusis telefonas „Nokia E52“ už 
37 Eur. Tel. 8 654 87148

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

Televizorius „Samsung“ (51 cm 
įstrižainė)  už 22 Eur; pakabinamas 
pusiau apvalus vonios veidrodis 
90x42 cm už 12 Eur; TV priedėlis 
„Etellbox“ už 22 Eur; naudoti me-
džio drožlių skydai ir DVP plokštės; 
kineskopinis televizorius „Philips“ 
(37 cm įstrižainė) už 20 Eur; durų 
varsčios; žieminiai medžioklės ba-
tai; televizoriaus pulteliai po 5 Eur. 
Tel. 8 686 43600

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). 

3 dalių vežimėlis „Tuti Zipi“ už 180 
Eur; maitinimo kėdutė „Cicco“ už 
20 Eur. Tel. 8 617 82711

Nauja vienvietė rusiška guminė 
valtis. Tel. 8 639 14658

Vaikiškos pakabinamos supynės 
už 8 Eur; geros būklės triratukas 
„Sport trike“ už 32 Eur; stumdukas 
„Vtech“ už 15 Eur; vaikiški baršku-
čiai; įvairūs grojantys žaislai po 1 
Eur. Tel. 8 645 75151

Telefonas „Samsung J1“ su doku-
mentais. Kaina – 70 Eur.  
Tel. 8 612 82185

Tamsiai rudos spalvos stalas su 
4 kėdėmis. Galima pirkti atskirai. 
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 603 04562

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

Sekcija iš Vokietijos (295x210 cm). 
Kaina – 280 Eur. Tel. 8 686 14139

Naujos medinės (klevo ir uosio) 
taburetės. Tel. 8 618 20125

Nuoma

Išnuomojamas naujos statybos 
name 3 kambarių 73,42 kv. m bu-
tas Neravų g., ilgam laikui. Kaina 
– 1 mėn./300 Eur + komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 687 37575

Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių 
bute miesto centre, Taikos g. iki 
birželio 1 d.  Tel. 8 616 48116

Išnuomojamas 3 kambarių butas, 
maži šildymo mokesčiai, renovuo-
tas namas. Kaina – 260 Eur.  
Tel. 8 624 89919

Išnuomojamas garažas Viečiū-
nuose (apačioje) garažų bendrijoje 
„Pušynas“. Kaina – 20 Eur/mėn. 
Tel. 8 622 85313

Išsinuomočiau garažą Viečiūnuo-
se. Tel. 8 636 10102

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
senamiestyje. Kaina – 1 mėn./200 
Eur + komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 686 46169

Išsinuomočiau garažą.  
Tel. 8 602 34212

Perka

Žemės ūkio paskirties sklypą netoli 
Druskininkų. Tel. 8 676 33844

Seną adatinį patefoną su plokštelė-
mis. Tel. 8 612 12197

Vejos pjovimo traktoriuką.  
Tel. 8 675 80375

Garažą. Tel. 8 676 16156

Keičia

6 a sodą Viečiūnuose su mūriniu 
namu, pritaikytu gyventi žiemą į butą 
Druskininkuose, galima priemoka. 
Tel.: 8 610 10748, 8 685 86947

Ieško darbo

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

Stalius ieško darbo.  
Tel. 8 618 20125

Vyras, turintis 8 vietų mikroautobu-
siuką ir 27 metų stažą ieško darbo. 
Tel. 8 602 34212

Kiti

Priimsiu gyventi dviejų kambarių 
bute moterį, kuri galėtų  prižiūrėti 
garbaus amžiaus moterį.  
Tel. 8 698 19464

Druskininkuose prieš  2 mėn. din-
go trispalvė (juoda, balta, ruda) 
katytė. Gal kas matė, gal priglau-
dė. Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 672 53651

Gal kas padovanotų neveikiančios 
buitinės technikos.  
Tel. 8 653 53321

Dovanoju žiurkėną.  
Tel. 8 603 04562

Dovanoju airių kviečiaspalvės ter-
jerės šuniukus. Tel. 8 659 22637

Imu pakeleivius į Lenkiją apsipirkti. 
Tel. 8 623 18090

Parduodu pušines ir 
alksnines malkas.

Druskininkų savival-
dybėje pristatymas 

nemokamas!
Tel. 8 630 45599
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Rašytoja Rasa Sagė: „Išmokau nebijoti“
Ramunė Žilienė

Praėjusį antradienį Druski-
ninkų savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje surengtas lietuvių 
rašytojos Rasos Sagės knygos 
„Laimingi žmonės keliauja dvi-
račiais“ pristatymas. Bibliote-
kos direktorė Laima Žėkienė 
pasidžiaugė gausiai susirinku-
sia druskininkiečių ir kurorto 
svečių auditorija: „Lankytojų 
susidomėjimas bibliotekos ini-
cijuojamais renginiais rodo, 
kokia svarbi išlieka mūsų gy-
venime knyga, ir kartu liudija 
žmonių lūkesčius ir norą gyvai 
bendrauti su autoriais. Džiugi-
na, kad tokie dvasiniai mainai 
ir bendravimas žmonėms yra 
svarbūs, reikalingi.“

R. Sagė mielai sutiko pasidalin-
ti mintimis su savaitraščio „Mano 
Druskininkai“ žurnaliste. 

– Apie ką Jūsų knyga „Lai-
mingi žmonės keliauja dvira-
čiais“?

– Tai istorija apie moters kelio-
nę į save. Istorija apie savęs, kaip 
stiprios, lanksčios asmenybės, 
mylinčios, mylimos moters, ma-
mos, kūrėjos suvokimą ir atra-
dimą. Tai istorija apie laimę, kuri 
slypi ne ten, kur jos ieškome. Isto-
rija apie išbandymus emigracijo-
je, kurie visada yra labai reikalingi 
ir niekada beverčiai. Tai istorija su 
laiminga pabaiga, kuri tikiu, lau-
kia kiekvieno iš mūsų, jei tik su-
gebėsime ją pamatyti: juk mano 
knygos herojė laiminga tapo ne 
tada, kai viską gavo, tačiau tada, 
kai viską, ką savyje atrado, įverti-
no ir ėmė džiaugtis tuo, ką turi, ir 
tuo, ką jai pasiūlė likimas. Čia pir-
moji mano knyga. Šiuo metu jau 
baigiu antrąją, kurią planuoju iš-
leisti kitais metais. Ji yra apie san-
tykius tarp žmonių, joje bandau 
atskleisti, kaip mes savo kasdie-
nybėje, kartais to net neįtardami, 
veikiame vienas kitą ir keičiame 
vienas kito gyvenimus. Šioje kny-
goje stengiuosi parodyti, jog kie-
kvienas žmogus yra deimantas, 
tačiau nušlifuoti jį gali tik kitas dei-
mantas, tai yra kitas žmogus, nes 
deimantai yra kiečiausi akmenys 
gamtoje, kaip ir žmonės yra aukš-
čiausios šios žemės būtybės. 
Tiesiausias kelias į tobulėjimą yra 
per kitus žmones, per santykius.

– Ar seniai rašote knygas?
– Manau, esu rašytoja iš prigim-

ties, vaikystėje labai daug skai-
čiau, tekstas liejosi lengvai. Ra-
šau seniai. Jau nuo 15 metų 
ėmiau rašyti dienoraštį, kurį te-
berašau ir iki šiol. Pirmasis mano 
dienoraščio sakinys buvo: kodėl 
aš tik dabar pradėjau? Ėmiau ra-
šyti tada, kai jau nebegalėjau ne-
rašyti. Rašymas tapo mano užuo-
vėja, mano saugi ir patogi vieta 
susitikimui, akistatai su savimi. 
Rašydama dienoraštį svajojau su-
kaupti daug gyvenimo išminties, 
patirčių, kurias visas senatvėje 
sudėsiu į vieną knygą. Tačiau taip 
ilgai laukti nereikėjo. Knygą para-
šiau, dar nesulaukusi 40-ties.

– Kokia Jūsų profesija, ką stu-
dijavote?

– Man labai patinka mokytis, to-
dėl jau turiu tris mokslo diplomus. 
Ir toliau mokausi. Visą gyvenimą. 
Lankau seminarus, kursus, mo-
kymus. Mielai darau ką nors pir-
mą kartą, išbandau, plečiu aki-
ratį. Pirmasis mano diplomas yra 
aukštesniosios mokyklos, į ku-
rią įstojau nepasidavusi universi-
tetų ir aukštojo išsilavinimo ma-
nijai. Nors mokyklą baigiau tik 17 
metų, maniausi puikiai žinanti, ko 
noriu. Mane traukė ir medicina, ir 
menas, todėl pasirinkau kosme-
tologiją. Vėliau studijavau tuome-
čiame Pedagoginiame universi-
tete, kuriame pabaigiau Sveikos 

gyvensenos pedagogiką, nes, vis 
dėlto, jaučiau, kad aukštojo išsi-
lavinimo pritrūko. Trečiasis diplo-
mas yra Vilniaus universiteto. Šia-
me universitete visada svajojau 
mokytis. Svarbiausia, ko išmo-
kau yra tai, kad visos svajonės, 
jei tik nepamiršti jų, būtinai išsi-
pildo. Išsipildė ir manoji. Vilniaus 
universitete baigiau Informacijos 
visuomenės studijų magistrantū-
rą. Šios studijos man atvėrė akis į 
daugybę dalykų.

– Ką veikėte, dirbote, kol ne-
rašėte knygų?

– Dirbau, labai tradiciškai. Kai 
lioviausi būti kosmetologe, – man 
šiame darbe pritrūko tam tikros 
gilumos, – dar besimokydama 
Pedagoginiame universitete, iš-
važiavau padirbėti aukle į Airiją, 
Dubliną. Tai buvo mano pirmo-
ji kelionė į užsienį. Važiavau vie-
na, nemokėdama anglų kalbos, il-
gam laikui. Po to, grįžusi į Lietuvą, 
nors ir turėjau keletą darbo pasiū-
lymų grožio salonuose, į buvusį 
darbą jau nebegrįžau. Sulaukiau, 
kol draugė, dirbanti ir studijuojanti 
Vilniaus universitete, vienam se-
mestrui išvažiavo pagal studen-
tų mainų programą ir užleido man 
savo vietą Vilniaus universiteto 
Bibliotekininkystės katedroje, kur 
ji dirbo raštvede. Nuo to laiko dir-
bau sekretore, po to perėjau į per-
sonalo vadybos sritį. Dabar turiu 
jau daugiau nei 10-ties metų šio 

darbo stažą.

– Kokie įsiminę Jūsų vaikų 
posakiai, kuris savotiškai įsira-
šė į šeimos „archyvą“?

– „Tu esi aš, o aš esu tu“, – išta-
rė dukra Brigita, kai jai buvo tre-
ji. Sūnus Kasparas tik dabar ima 
kalbėti, jam dveji. Prajuokina, kai 
jis man sako: „gerai“, o – tėčiui 
tuoj pat persako „okey“: mano vy-
ras Bas yra olandas, ir mūsų vai-
kai kalba trimis kalbomis: lietuvių, 
olandų ir anglų.

– Viename savo interviu ci-
tuojate analitinės psichologi-
jos kūrėjo, filosofo Karlo Gus-
tavo Jungo mintį – apie tai, kad 
„tikrasis gyvenimas prasideda 
tik po 40, o iki tol atliekame ty-
rimą“. Kokių per savo gyveni-
mą iki šiol įgijote svarbiausių 
Jums patirčių?

– Oi, apie tai būtų galima pa-
rašyti atskirą knygą... Gal taip 
ir padarysiu, nes savipagalbos 
knygos šiuo metu yra pačios po-
puliariausios ir labiausiai skaito-
mos. Tačiau pabandysiu sufor-
muluoti keliais sakiniais, vėlgi 
pasinaudosiu perskaitytų knygų 
mintimis. Pirmiausia, manau, visi 
mes gyvename tam, kad taptume 
geresni. Arba kitaip: esame gimę 
tam, kad ištaisytume savo sielos 
trūkumą, dėl kurio čia, šioje že-
mėje esame. Tai ne mano min-
tys – apie tai, kaip susitarę, vie-
nu balsu kalba visi išminčiai. Visi 
žmonės yra panašūs tuo, kad tą 
trūkumą turi, tačiau visi skirtingi 

tuo, koks tas trūkumas pas kie-
kvieną yra. Todėl mes ir negali-
me sutarti dėl daugybės dalykų. 
Todėl ir ginčijamės, ir kariauja-
me, nes vertybės skiriasi. Tačiau 
mano ir kiekvieno iš jūsų gyve-
nimas yra tobulas toks, koks jis 
yra šiandien, šią akimirką. Vis-
kas, kas vyksta turi savo prasmę. 
Ko aš išmokau per 40 gyvenimo 
metų? Tvirtai galiu pasakyti – ne-
bijoti. Nebijoti gyventi; kurti gyve-
nimą; nebijoti jį keisti. Ko vis dar 
mokausi?.. Mylėti.

– Pasakysiu keletą žodžių. 
Kokias mintis Jums jie suke-
lia? 

– Druskininkai: ramybė, šva-
ra, nuoširdūs žmonės. Moteris: 
vyro antra pusė. Facebook: gera 
mintis buvo jį sugalvoti, patogu, 
naudinga naudoti, tačiau dažnai 
klampu ir netikra. Planas: būti-
nas kiekvienam sprendimui. Ru-
tina: neegzistuoja. Disciplina: 
būtina – „kai kūnas kenčia, sie-
la džiaugiasi“. Knyga: būdas iš-
reikšti mintis. Pinigai: užtenka, jei 
atsipalaiduoji ir neprisiriši. Dvira-
tis: labai smagi, maloni ir reikalin-
ga susisiekimo priemonė; viena iš 
maloniausių sporto rūšių. Širdis: 
turi būti rami, jei nori pagyventi il-
giau. Namai: ten, kur saugu ir šil-
ta. Kalėdos: nors užaugau be jų, 
Kalėdų dvasią imu jausti jau lap-
kričio pabaigoje; ir ne dėl lempu-
čių ar dovanų, bet dėl neapčiuo-
piamo, artėjančio ir apkabinančio 
jaukumo. Amžinybė: visų mūsų 
pradžia ir pabaiga.

Rašytoja R. Sagė: „Netrukus baigsiu antrąją savo knygą. Joje bandau atskleisti, kaip 
mes savo kasdienybėje, kartais to net neįtardami, veikiame vienas kitą, keičiame vienas 
kito gyvenimus.“/ Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka


