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R. Malinauskas: „Labiausiai džiugina
sutelkta, darbšti ir išradinga Druskininkų
krašto bendruomenė“
Sveikatos
apsaugos ministro
apdovanojimas –
už vaikų ir jaunimo
sveikatos
priežiūros
gerinimą

3 psl.

R. Malinauskas įsitikinęs, kad aktyvi bendruomenė yra labai didelė vertybė, nes savo bendruomenėje aktyvūs žmonės tokie bus visose srityse – nuo ūkinių darbų iki socialinės srities problemų ir jų sprendimo būdų/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Metų pabaigoje įprasta pasidžiaugti nuveiktais darbais,
kurti ateinančių metų planus.
Kokie benueinantys metai
buvo Druskininkams, ką gero
jie atnešė? Apie tai švenčių išvakarėse kalbėjome su Druskininkų savivaldybės meru Ričardu Malinausku.
– Kas šiemet Jus labiausiai
džiugino? Kuriais nuveiktais
darbais labiausiai didžiuojatės?
– Džiugina žmonių aktyvumas,
išradingai ir aktyviai veikiančios
mūsų kaimiškosios bendruomenės. Savaitgalį pirmą kartą Leipalingio aikštėje buvo atidarytas
kalėdinių eglučių parkas. Atrodo,
dar visai neseniai pirmą kartą kalėdinių eglučių parką atidarėme
Druskininkų mieste, džiaugdamiesi 18-likos įmonių ir organizacijų sukurtomis eglutėmis, o šiemet Leipalingyje papuošta net 21!
Tai rodo, kad Druskininkų krašto
bendruomenės yra aktyvios, veiklumu nenusileidžiančios miesto bendruomenėms. Suprantama, mažesnėse bendruomenėse
žmonės vieni kitus geriau pažįsta,
lengviau susitelkia bendram tikslui, prasmingai veiklai. Viena tokių veiklų – edukaciniai užsiėmimai. Smagu, kad bendruomenių
siūlomos edukacinės programos
Druskininkų savivaldybę daro dar

patrauklesne ir įdomesne. Mūsų
krašto žmonės išradingi, užsiima pačia įvairiausia veikla – nuo
žvakių liejimo, sūrių bei medaus ir
įmantriausių rankdarbių gamybos
iki smagiausių programų. Tai rodo
žmonių aktyvumą, norą bendrauti
ir bendradarbiauti, kurti.
– Galbūt turi reikšmės tai, kad
jie gyvena šalia Druskininkų,
populiaraus kurorto?
– Manau, taip. Bet žmonių abejingumas ir nusivylimas dažnai
nuslopina norą ir galimybes dirbti, bendradarbiauti. Mūsų bendruomenė – priešingai – sveikintinas pavyzdys, kuris džiugina
širdį. Aktyvi bendruomenė yra
labai didelė vertybė, nes savo
bendruomenėje aktyvūs žmonės
tokie bus visose srityse – nuo
ūkinių darbų iki socialinės srities
problemų ir jų sprendimo būdų.
Džiugina ir aktyvios, jautrios šeimos, tiesiog geri žmonės. Turime
daug puikių, neabejingų žmonių,
į savo šeimas priimančių likimo
nuskriaustus vaikus, suteikiančių
jiems namų šilumą ir globą. Galime didžiuotis kad iš Druskininkų savivaldybės vaikai neišvežami į kitur įsikūrusius vaikų globos
namus, jų problemos sprendžiamo čia, Druskininkuose. Dažnai
vaikai lieka gyventi savo artimųjų, giminaičių ir pažįstamų apsuptyje.

– Kurie nuveikti darbai labiausiai džiugina širdį, palydint metus?
– Džiaugiuosi vykdomais darbais ir projektais, kurie keičia
mūsų miesto įvaizdį, vizualines
erdves. Pavyzdžiui, prie įvažiavimo į miestą bus įrengta nauja
žiedinė sankryža, joje – miesto
simbolis – trijų pušelių kompozicija, žyminti kurorto pradžią. Žinoma, noriu pasidžiaugti jau vykdomais projektais: Kultūros centro
scenos rekonstrukcija, įrengiama
„Menų kalve“. Ateinančiais metais planuojama ir toliau tęsti darbus, asfaltuoti žvyrkelius savivaldybės kaimiškosiose teritorijose.
Džiaugiuosi, kad 2018 m. planuojama išasfaltuoti beveik 5,5 kilometrus kelių.
Šiais metais organizuota daugybė susitikimų su valdžios atstovais, ministrais, Druskininkuose lankėsi ir premjeras Saulius
Skvernelis. Susitikime su Premjeru buvo aptarti ir Savivaldybei,
ir miestui svarbūs vykdomi projektai. Vienas tokių – Sportininkų
rengimo ir reabilitacijos centras
Druskininkuose. Gaila, kad dešimtmetį besitęsiantys darbai dar
neužbaigti, bet Premjero pažadas skirti finansavimą šio projekto užbaigimui teikia vilčių. Su S.
Skverneliu taip pat aptartas Druskininkams labai svarbus ir aktualus klausimas – miesto centrinės

pėsčiųjų alėjos rekonstrukcija,
nes Savivaldybė savo lėšomis šio
projekto įgyvendinti negali.
– Kitų savivaldybių atstovai,
rengdami projektus ES finansavimui, samdo brangius ekspertus, agentūras. Druskininkų
savivaldybės Investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistai visas paraiškas ES skelbiamiems konkursams parengia
patys ir dažniausiai tie projektai gauna finansavimą.
– Vienos savivaldybės paraiškas rengiančių ekspertų samdo mažiau, kitos – daugiau. Didžiuojuosi mūsų Savivaldybės
specialistų komanda, kurios dėka
esame vienintelė savivaldybė Lietuvoje, visus projektus rengianti
savo jėgomis.
– Komandai, su kuria dirbate,
visuomet negailite gerų žodžių.
– Neįsivaizduoju rezultato be komandinio darbo, žmonių susitelkimo. Kalbu apie Savivaldybės, įvairių įstaigų vadovus, Savivaldybės
tarybos narių daugumą, su kuria
dirbdami jau trejus metus, priėmėme miestui ir Druskininkų kraštui reikalingiausius sprendimus.
Ar padaryta klaidų? Priimti sprendimai galbūt galėjo būti dar tobulesni, tačiau nemanau, kad juos
galima būtų vadinti
klaidomis.
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Žako Lipščico
memorialinio
muziejaus įkūrimui
Druskininkuose –
ir asociacijos
„Druskininkų
verslo klubas“
parama
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„Klaros Šuman
salone“ –
„Valso triumfas“
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Mieli skaitytojai, kitas
savaitraščio
„Mano Druskininkai“
numeris išeis
2018 m. sausio 4 d.
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Mieli druskininkiečiai,
Ačiū, kad kiekvienais metais savo darbais ir idėjomis kuriate Druskininkus. Jūs
užauginote tokį miestą, kuriuo šiandien
gali džiaugtis visa Lietuva. Didžiuojamės
Jumis ir linkime, kad ateinančiais metais
Jums šypsotųsi sėkmė ir laimė.
Pasitikite 2018-uosius atviromis širdimis:
drąsiai svajokite, energingai dirbkite,
ryžtingai įgyvendinkite idėjas ir tikėkite
savimi!
Laimingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų
metų!

Santuokos 50-ies metų
jubiliejaus proga pasveikinti
A. ir M. Liaukevičiai

Meras R. Malinauskas bei Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Juonienė pasveikino A. ir M. Liaukevičius santuokos 50-ties metų jubiliejaus proga/
Gintarės Varnelienės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas ir jo komanda

Leipalingyje pristatytas informacinis
stendas žydų žudynių aukoms atminti
Penktadienį Leipalingio miestelyje pristatytas informacinis stendas, skirtas 1941 metais įvykdytų
Leipalingio žydų žudynių aukoms
atminti ir pagerbti. Renginyje dalyvavo Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje J. E. Amiras Maimonas, Seimo Švietimo ir mokslo
komiteto pirmininkas akad. Eugenijus Jovaiša, LR Seimo narys
Zenonas Streikus, Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Lietuvos žydų bendruomenės
pirmininkė Faina Kukliansky, Leipalingio progimnazijos mokiniai
bei miestelio bendruomenė.
Renginio metu susirinkę svečiai sakė kalbas, dalinosi mintimis
bei prisiminimais. Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje J. E.
Amiras Maimonas džiaugėsi šia
prasminga idėja: „Mano žiniomis,
tai pirmasis toks stendas Lietuvoje, kurio atsiradimą inicijavo ne
žydų bendruomenė, tikiuosi – ne
paskutinis. Žydų žudynės – labai
skaudus istorijos laikotarpis, tad
aukų atminimas turi būti deramai
įamžintas.“
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas L. Urmanavičius,
sakydamas kalbą, pabrėžė šio
stendo reikšmę ir pasidžiaugė Lietuvoje prasidedančia iniciatyva:
„Labai svarbu prisiminti kiekvieną
auką. Įvardinti jos vardą, pavardę,
amžių. Tuomet ji tampa tarsi gyva,

gyvenimo kelią, sąžiningais ir dorais žmonėmis užauginote sūnų
ir dukrą, o dabar savo sukauptą gerumą ir išmintį dovanojate
anūkams. Esate pavyzdys mums
visiems, kaip šeimoje reikia mylėti, gerbti ir saugoti vienas kitą“, –
sveikindamas sutuoktinius kalbėjo meras R. Malinauskas.
Susitikime Albinas ir Marija pasidalino jaunystės prisiminimais,
sukaupta gyvenimiška patirtimi
ir pasidžiaugė jiems skirtu dėmesiu.

Sveikatos apsaugos ministro
apdovanojimas – už vaikų ir
jaunimo sveikatos priežiūros
gerinimą

Penktadienį Leipalingio miestelyje pristatytas informacinis stendas, skirtas 1941 metais įvykdytų Leipalingio žydų žudynių aukoms atminti ir pagerbti/Gintarės Varnelienės
nuotrauka

bent jau artimųjų atmintyje. Džiaugiuosi, kad toks stendas, įamžinantis čia nužudytas žydų aukas,
įrengtas Leipalingyje.“
Renginio metu buvo perskaityti visų Leipalingio žydų žudynių
aukų vardai. Juos skaityti pradėjo Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje, o vėliau tęsė Leipalingio progimnazijos mokinės.

Žudynių aukoms atminti uždegtos žvakelės.
Tai pirmasis rengiamo projekto „Holokausto aukų vardai gyvi“
stendas. Projektą tikimasi įgyvendinti visoje Lietuvoje visose
žinomose masinių žydų žudynių
vietose, kurių yra apie 270. Šis
projektas būtų įgyvendinamas kelerius metus.

Dovana daugiavaikėms
šeimoms – dūmų detektoriai
Druskininkų savivaldybės lėšomis šaltojo sezono pradžioje 25ioms šeimoms, auginančioms 3
ir daugiau vaikų, buvo padovanoti dūmų detektoriai, padėsiantys užtikrinti gyventojų saugumą
gaisro atveju. Detektoriai padovanoti, tęsiant respublikinę prevencinę akciją „Kai žinau – namie
saugiau“.
Akcijai šiais metais itin daug
dėmesio skyrė Viečiūnų bei Leipalingio seniūnijų seniūnai Alvydas Varanis ir Antanas Krancevičius. Jų dėka ir buvo parinktos

Penktadienį Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas bei Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramutė Juonienė sveikino Albiną ir Mariją Liaukevičius
santuokos 50-ties metų jubiliejaus proga, linkėdami stiprios
sveikatos, santarvės ir šiltų akimirkų artimųjų rate.
„Nuoširdžiai sveikinu santuokos
50-ies metų jubiliejaus proga. Žaviuosi Jūsų darnia ir tvirta šeima.
Kartu ranka rankon nuėjote ilgą

Viečiūnų ir Leipalingio šeimos,
kurioms padovanoti dūmų detektoriai. Druskininkų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pareigūnai kartu
su Druskininkų savivaldybės
specialistu, atsakingu už civilinę saugą ir Socialinės paramos
skyriaus darbuotojais patarė, kaip apsaugoti save ir artimuosius nuo gaisro, kaip elgtis
gaisro atveju, atkreipė dėmesį į
didžiausius rizikos veiksnius gyvenamame būste.
Druskininkų savivaldybės mero

pavaduotojo Lino Urmanavičiaus teigimu, prevencinės priemonės yra labai svarbios ir netgi būtinos, norint užkirsti kelią
skaudžioms nelaimėms: „Gaisrų
pavojus padidėja šaltuoju metų
laiku, todėl padovanoti detektoriai padės užtikrinti žmonių, kurių namuose jie sumontuoti, ir tų
žmonių kaimynų saugumą. Raginu žmones būti atsakingiems,
pasirūpinti saugiu būsto apšildymu ir laikytis visų priešgaisrinės
saugos reikalavimų. Tik taip galima užkirsti kelią nelaimėms.“

Apdovanojimas įteiktas ir Druskininkų savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos
skyriaus vedėjai-savivaldybės gydytojai E. Raulušaitienei/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Į gruodžio 14 d. Vilniaus filharmonijoje organizuotą baigiamąjį 2009-2014 m. Norvegijos
finansinio mechanizmo programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos: įkvepiantis bendradarbiavimas vaikų ir jaunimo
sveikatos gerinimui ir sveikatos
netolygumų mažinimui“ renginį
pasidžiaugti įgyvendintos programos rezultatais ir pasiektais pokyčiais Lietuvoje buvo pakviesti visi
šios programos dalyviai iš savivaldybių, ministerijos atstovai.
Renginio metu įteikti apdovanojimai ir LR sveikatos apsaugos
ministro padėkos už aktyvų bendradarbiavimą, įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo
programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemones
bei gerinant vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą mažinant visuomenės sveikatos netolygumus.

Dalyviai iš visos Lietuvos dalinosi savo patirtimi, iššūkiais bei ateities planais jaunimo sveikatos gerinimo srityje.
Apdovanojimas įteiktas ir Druskininkų savivaldybės asmens ir
visuomenės sveikatos skyriaus
vedėjai-savivaldybės
gydytojai
Evelinai Raulušaitienei bei Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biurui už sėkmingai
įgyvendintą projektą „Sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir
Kalvarijos savivaldybėse“.
„Džiugu, kad mūsų įdėtas darbas
ir pasiekti rezultatai buvo įvertinti.
Tai tik skatina dar labiau tobulėti“,
– kalbėjo Druskininkų savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės
gydytoja E. Raulušaitienė.
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VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras minėjo 20-metį

Penktadienį VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras paminėjo 20-ąjį savo veiklos jubiliejų/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Penktadienį VšĮ Druskininkų
pirminės sveikatos priežiūros
centras (PSPC) minėjo 20-ąjį
savo veiklos jubiliejų. Visus atvykusius sveikinimo žodžiais
pasitiko PSPC direktorius Benjaminas Čepas.
„Jei Jūs nepapasakosite savo
istorijos, tai už Jus padarys kiti.
Šiuo atveju istorijos vienas žmogus papasakoti negali, ją kūrėte
ir kuriate Jūs, mūsų darbuotojai
– didžiausias turtas, kurį branginame. O aš per dešimtį minučių
pasistengsiu papasakoti mūsų
visų dvidešimties metų istoriją“,

– kalbėjo VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro
direktoriaus pavaduotoja medicinai Eglė Matienė, savo pristatyme pademonstravusi daugybę
fotografijose įamžintų akimirkų,
istorinių faktų, įdomiosios statistikos.
Pirmieji PSPC kolektyvą pasveikino Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, savivaldybės
administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė, jos pavaduotoja Violeta Grigorienė, Asmens ir
visuomenės sveikatos skyriaus

vedėja-savivaldybės gydytojaEvelina Raulušaitienė. „Noriu pasveikinti Jus visos bendruomenės vardu ir pasakyti ačiū, kad
esate, suteikiate pagalbą. Ačiū
už vidinę stiprybę, kai, nepaisant kasdien matomo skausmo ir
ligų, sugebate džiaugtis gyvenimu ir tuo užkrėsti kitus. Tikimės,
kad būsite visada“, – kalbėjo L.
Urmanavičius. „Mielieji, esame
dėkingi Jums už savarankiškumą ir norime priminti, kad esate labai reikalingi. Džiaugiamės
ir didžiuojamės Jumis“, – sakė V.
Jurgelevičienė.

Aptartas ekologiškų transporto priemonių
įsigijimo projektas

Savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai su UAB „Kautra“ generaliniu direktoriumi L. Skardžiuku bei UAB „Kautros keltuvų“
direktoriumi G. Pakusu aptarė keleivių vežimo viešosios paslaugos teikėjo Druskininkų mieste ir priemiestyje ir ES lėšomis finansuojamą projektą dėl ekologiškų transporto priemonių įsigijimo/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Pirmadienį Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai, susitikę su UAB
„Kautra“ generaliniu direktoriumi
Linu Skardžiuku bei UAB „Kautros keltuvų“ direktoriumi Gintautu Pakusu, aptarė keleivių vežimo
viešosios paslaugos teikėjo Druskininkų mieste ir priemiestyje ir ES
lėšomis finansuojamą projektą dėl
ekologiškų transporto priemonių
įsigijimo.
Druskininkų savivaldybės vadovai, siekdami mažinti aplinkos taršą kurorte, gerinti gyvenamosios

aplinkos kokybę bei tobulinti keleivių pervežimo paslaugas, inicijavo
ekologiškų autobusų įsigijimą. Bendradarbiaujant su UAB „Kautra“, su
kuria pagal 2012 m. rugpjūčio 30 d.
sudaryta Viešųjų paslaugų teikimo
sutartis, planuojama įsigyti aplinkai
draugiškų transporto priemonių,
taip sprendžiant aplinkos taršos,
triukšmo, saugumo kelyje problemas. Susitikimo metu diskutuota
apie druskininkiečiams ir kurorto
svečiams teikiamų viešojo transporto paslaugų kokybę, kalbėta
apie projektą „Ekologiškų transpor-

to priemonių įsigijimas Druskininkų
savivaldybėje“, kurį įgyvendinant,
planuojama įsigyti 7 ekologiškus
autobusus. Aptarta planuojama
projekto nauda Druskininkų savivaldybės gyventojams.
„Viena iš Druskininkų vizitinių kortelių – grynas oras. Nenorime, kad
tai pasikeistų, kasmet didėjant turistų srautams. Įsigydami ekologiškų autobusų, siekiame gerinti
keleivių pervežimo paslaugas“, –
kalbėjo Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė.

„Jau du dešimtmečius Jūs kuriate mažus ir didelius stebuklus,
rūpindamiesi, aukodamiesi ir skirdami savo dėmesį tiems, kuriems
labiausiai jo reikia. Nuoširdžiai
dėkojame Jūsų kolektyvui už profesionalumą, stiprybę ir suteikiamą viltį, už sunkų bei atsakingą
darbą, už tai, kad Jūsų žinios, gebėjimai, atjauta bei nuoširdumas
tarnauja žmogui“, – Druskininkų
savivaldybės mero R. Malinausko sveikinimą perdavė E. Raulušaitienė.
VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centrą jubiliejaus

proga taip pat sveikino VšĮ Druskininkų ligoninės direktoriaus pavaduotoja Laima Ridziauskienė,
Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro laikinai einanti direktoriaus pareigas Inga
Kostina.
Vėliau į VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro
jubiliejų susirinkę svečiai mėgavosi mišraus choro „Druskininkai“, vadovaujamo Ingos Vagnoriūtės, pasirodymu, įsiamžino
bendroje nuotraukoje, suko galvas smagiame protų mūšio žaidime, dainavo bei šoko.

Kviečiame dalyvauti
konkursuose
Skelbiami Druskininkų savivaldybės 2018 metų kultūros,
sporto ir socialinės veiklos projektų konkursai. Projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašus, paraiškos
formas, vertinimo kriterijus bei
prioritetus galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto
svetainėje: www.druskininkai.
lt (skyrelyje „Savivaldybės remiami projektai“).
Kontaktai pasiteirauti:
Dėl kultūros projektų – vyr. specialistė turizmui ir kultūrai I. Griniūtė, tel. (8 313) 53975, el. p.:
kultura@druskininkai.lt

Dėl sporto projektų – Švietimo
skyriaus vyr. specialistė L. Gražulienė, tel. (8 313) 53372, el. p.:
lina.g@druskininkai.lt
Dėl socialinės veiklos projektų – Socialinės paramos skyriaus
vyr. specialistė B. Petrikienė, tel.
(8 313) 55744, el. p.: brone.petrikiene@druskininkai.lt
Projektų paraiškos priimamos
iki 2018 m. sausio 5 d. 15.00 val.
Druskininkų savivaldybės administracijoje, Vilniaus al. 18, Druskininkai. Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke, ant jo
nurodyta, kurios srities konkursui
projektas teikiamas.

Keleivių dėmesiui
2017-12-24 d. autobusas maršrutu Nr. 2:
iš Laisvės aikštės į Grūto parką išvyks 17.05 val.; Iš Grūto parko išvyks 17.45 val., iš „Paparčio“ – 17.53 val., Ratnyčioje bus 18.20 val.;
Iš Ratnyčios išvyks 20.30 val.
2017-12-25 d. autobusas maršrutu Nr. 2:
iš Laisvės aikštės į Grūto parką išvyks 7.00 val.; iš Grūto parko išvyks 7.30 val., iš „Paparčio“ – 7.38 val., Ratnyčioje bus 8.00 val.
Iš Ratnyčios išvyks 10.15 val. į Grūto parką.
2017 m. gruodžio 24-25-26 dienomis visi autobusai važiuos
pagal sekmadienio tvarkaraštį.
2-3 psl. parengti pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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R. Paksas. Atėjo metas kitokiai Europai ir kitokiai Lietuvai

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos
„Laisvės ir tiesioginės demokratijos
Europa“ vicepirmininkas

Penkios priežastys, dėl kurių
mums reikia kitokios ES
Pirma. Europos Sąjunga šiandien išgyvena ne tik tapatybės
krizę. Ji tebėra neatsigavusi po
2009-2012 metų ekonominės krizės. Ji tebeturi neišspręstų problemų dėl nepavykusio multikultūriškumo. Ją kankina maskuojamas
nepilnavertiškumo kompleksas
dėl per prievartą valstybėms dalinamų migrantų kvotų ir nuolatinių išlaidų Turkijai, kad tų migrantų čia neatsirastų dar daugiau.
Antra. Ji niekaip nesugeba apsaugoti savo išorinių sienų. Bendrijos nares, kurios pačios stiprina savo sienų apsaugą, imamasi
mokyti ir auklėti teismų pagalba.
Auklėti bandoma ne tik dėl migrantų – Lenkija ir Vengrija „auklėjamos“ ir dėl savo vidaus politikos sprendimų. Taip neva ginant
bendras demokratijos vertybes ir
teisės viršenybės principus. Tautiškumui, valstybių savarankiškumui sąmoningai klijuojama nacionalizmo etiketė, taip siekiant
išugdyti Naujosios Europos žmogų be tautybės ir tapatybės.

Trečia. Šiandienė Europos Sąjunga nėra lygiai ir vienodai teisinga kiekvienos savo narės
atžvilgiu. Tai ne tik skirtingos tiesioginės išmokos bendrijos žemdirbims. Didžiųjų bendrijos šalių
vykdoma protekcionistinė politika
ekonomikoje ir versle siekiant iš
rinkos išstumti mažesnių bendrijos šalių verslą yra akivaizdus įrodymas, kad tokia ES politika negali būti priimtina.
Ketvirta. Nepriimtinas ir komformistinis daugelio ES institucijų vadovų požiūris į demokratiją
kaip esminę Europos Sąjungos
vertybę. Piliečiams siūloma priimti demokratijos sampratą, gerokai atitolusią nuo jos pirmapradės
esmės ir prasmės, kai demokratiniai procesai, visuotinai pripažįstama tautų apsisprendimo teisė,
Katalonijoje laikoma pasikėsinimu į demokratiją, o savo nuomonės atėję išreikšti žmonės spardomi ir daužomi lazdomis.
Penkta. Suverenių valstybių
bendriją vis labiau stengiamasi
paversti viena imperija, savotiškomis Jungtinėmis Europos Valstijomis. Su viena valiuta, bendru
biudžetu, vienu finansų ministru,
prezidentu ir netgi bendra ES kariuomene. Mūsų tauta atkūrė Lietuvos valstybės nepriklausomybę
ne tam, kad ją perduotų į naujos
imperijos rankas.
Penkios priežastys, dėl kurių
mums reikia kitokių politikų
Pirma. Nerenkami ir visuomenei neatskaitingi aukščiausių
Europos Sąjungos institucijų vadovai, o ir kai kurie renkami politikai, nebekreipia jokio dėmesio
į visuomenės lūkesčius, žmonių
nuomonę ir jų interesus. Tarnystė liberalglobalistinei ideologijai yra tapusi jų veiklos varikliu,
o visi politiniai instrumentai naudojami turimos valdžios išlaiky-

mui ir jos plėtrai.
Antra. Rinkimų sistema daugelyje valstybių, tarp jų ir Lietuvoje, leidžia koalicijas ir vyriausybes
formuoti siaurų partinių ir asmeninių interesų pagrindu. Daugeliu
atveju sprendimai priimami ne dėl
visuomenės, bet dėl minėtų grupių ar joms įtaką darančių verslo struktūrų. Politikų ir policinių
struktūrų tarpusavio santykiai ir
antrųjų tarnystė pirmiesiems pamina elementarius teisingumo
principus.
Trečia. Netinkamas ir aplaidus
Lietuvos piliečių interesų atstovavimas atneša milijardinius nuostolius, kuriuos priversti padengti
visi šalies žmonės. Kaip ryškiausią pavyzdį galima paminėti suskystintų gamtinių dujų terminalo laivo nuomą ir išlaikymą, kuris
nuo kitų metų išauga dar 7 procentais.
Ketvirta. Lietuvos valstybės interesams prieštaraujančios ES
politikos įgyvendinimas, biudžeto ir ES lėšų neatsakingas panaudojimas, pagrindiniu tikslu laikant
jų „įsisavinimą“, o ne efektyvumą,
skurdina šalies piliečius, didina
socialinę atskirtį.
Penkta. Europos bei Lietuvos
politikų negebėjimas rasti ir pasiūlyti strateginių sprendimų visuomenės ekonominiam suklestėjimui, oraus gyvenimo ir
pakankamų pajamų užtikrinimo
atskiriems socialiniams sluoksniams, skatina nedarbą, emigraciją, nusivylimą ir nepasitikėjimą
valstybe.
Penkios priežastys, kodėl
mums reikia pilietinės visuomenės
Pirma. Jeigu mes ir toliau tylėsime, niekas nesikeis. Lietuva ir toliau emigruos, čia mažės žmonių,
bet daugės arogantiškų biurokratų ministerijose, savivaldybėse ir

įvairiose kitose institucijose. Ir toliau beveik penkių tūkstančių Europos Sąjungos funkcionierių atlyginimas sieks 21 tūkstantį eurų
per mėnesį ir bus didesnis už Vokietijos kanclerės ar Britanijos ministro pirmininko atlyginimą.
Antra. Jeigu ir toliau bijosime
pasakyti savo nuomonę svarbiais
klausimais, mus gąsdins VMI,
STT bei kitomis raidėmis, uniformuotais pareigūnais ir žmonėmis
be skiriamųjų ženklų, informaciniu karu, Europos Sąjungos subyrėjimu, Astravo atomine elektrine,
o kažkas gerai uždirbs iš šarvuočių ir kitos karinės įrangos pirkimo
bei elektros energijos perpardavimo iš to paties Astravo.
Trečia. Jeigu ir toliau nesugebėsime organizuotis, mūsų darbo santykius su darbdaviais vėl
atstovaus ne mūsų, bet labiau jų
ir Vyriausybės „profsąjungos“. Ir
prekybos centrų monopolininkai
vėl siūlys „akcijinių“ prekių, kurių
kainas prieš tai bus pakėlę. Ir kaina už centralizuotai tiekiamą šilumą vėl bus didesnė, nepaisant,
kad žiemos Lietuvoje jau kelinti metai vis šiltesnės. Ir pensijos
liks gal tik šiek tiek didesnės negu
Rumunijoje ir Bulgarijoje.
Ketvirta. Jeigu Europos ir Lietuvos reikalus mes ir toliau leisime spręsti politikams, kurie mato
tik biudžeto skaičius ar keistas
idėjas, mato tik rinkėjus arba pi-

gią darbo jėgą, bet nemato žmogaus, kuriam svarbi Tėvynė, kalba, kultūra, tikėjimas, šeima,
mes prarasime visus čia paminėtus dalykus.
Penkta. Tik pilietinė visuomenė
gali atsispirti viešojoje erdvėje
skleidžiamam rafinuotam melui.
Tik mąstantis, faktus gretinantis žmogus gali tinkamai įvertinti demokratiją smaugiančias ir į
diktatūrą vedančias valdžios užmačias.
Tik pilietinėje visuomenėje gali
atsirasti drąsūs bei ryžtingi žmonės ir tokie pat politikai, nebijantys sprendimų dėl šalies ateities.
Tik tokia visuomenė gali neleisti
užvaldyti tautos, Tėvynės, valstybės, jo žmogaus.

Parengta bendradarbiaujant su
EP frakcija „Laisvės ir tiesioginės
demokratijos Europa”

Sveikindamas visus su gražiausiomis metų šventėmis, šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais Metais,
linkiu ryžto ir stiprybės, kai reikia ginti ir apsiginti, šilumos ir švelnumo, kai užtenka tiesiog būti ir jausti mylimus laimingus žmones šalia.
Teaplanko Jus visus Dievo palaima, žmonių pagarba
ir asmeninė laimė bei gerovė.
Gražių švenčių ir laimingų visų ateinančių metų!
Nuoširdžiai Jūsų

Rolandas Paksas
Užsakymo Nr.: MDR-135-001
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R. Malinauskas: „Labiausiai džiugina
sutelkta, darbšti ir išradinga Druskininkų krašto bendruomenė“

atkelta iš 1 psl.

– Esate labai užimtas žmogus, daug dirbate, Jums patikėta tikrai daug pareigų. Ar turite laiko savo mėgstamiems
pomėgiams? Gyvenate kurorte, ar atrandate minutėlę procedūroms, sveikatinimui, SPA
malonumams?
– Turbūt dėl spartaus gyvenimo
tempo, užimtumo, aktyvios veiklos daugeliui pomėgių laiko lieka vis mažiau... Anksčiau, regis,
spėdavome ir motociklais pasivažinėti, ir pažvejoti, ir pamedžioti,
ir varžybose sudalyvauti. Dabar
tam nelieka laiko, jaučiu jo sty-

gių. Džiaugiuosi, rasdamas laiko
tik retiems pasivažinėjimams po
mišką su jauniausiu sūnumi.
– Iš kur semiatės, jėgų, energijos, stiprybės, kurių Jūsų
darbe tikrai reikia?
– Net nežinau. Jaučiu didelę atsakomybę, pareigos jausmą. Žinau, kad reikia kurti, daryti, ir darau. Esu ne kartą sakęs, kad
nenuvilsiu druskininkiečių. Kol jie
manimi pasitikės, dirbsiu, kursiu
ambicingus planus, darysiu viską, kad šio krašto žmonėms būtų
gera čia gyventi. Kol mane palaikys druskininkiečiai, jokie mėgini-

mai įvairiomis priemonėmis, net ir
pasitelkiant tarnybas, „atbaidyti“
mane nuo darbo tiesiog nepavyks.
– Bet, kai matote, kad žmonės
vertina tai, ką darote, kai juntate grįžtamąjį ryšį, ko gero, tai
suteikia jėgų?
– Nuolat bendrauju su žmonėmis. Koks buvau, toks ir esu –
bendrauju su visais, nepriklausomai nuo užimamų pareigų ar
turimų turtų. Gyvenu bendruomenėje, todėl man svarbūs visi čia
gyvenantys žmonės.
Smagu, kai parduotuvėje ar renginyje prieina žmonės ir linki sti-

prybės, išreiškia palaikymą. Kol
bus toks žmonių palaikymas, dėmesys, pritarimas, nežadu sustoti.
– Kalėdinis metas, sakoma,
yra stebuklingas. Jeigu žinotumėte, kad Kalėdų senelis gali
išpildyti vieną norą, ko prašytumėte?
– Prašyčiau teisingumo ir tiesos.
– O jeigu dar du norus būtų
galima išpildyti?
– Sau, savo artimiesiems ir visai
bendruomenei prašyčiau ramybės. Ramybės, kad galėtumėme
kurti, mėgautis ir džiaugtis gyve-

nimu. Juk tiek per metus Amžinybėn išėjo pažįstamų žmonių,
giminaičių – nejučiomis pagalvoji, kaip viskas laikina, kaip reikia branginti šalia esančius žmones. Tuomet įrodinėjimas to, ko
net nereikėtų įrodinėti, kovojimas,
kartais primenantis kovą su vėjo
malūnais, atrodo beprasmiškas.
Supranti, kad eikvoji laiką, kurį
derėtų skirti mylimiems ir brangiems žmonėms.
Žinoma, prašyčiau sau ir visiems
sveikatos bei geros nuotaikos.
Kalbino Laima Rekevičienė

Prieš Kalėdas – tradiciniai savivaldybės vadovų ir negalią turinčių
bendruomenės narių pietūs
Pirmadienį Druskininkų savivaldybės vadovai ir negalią turintys
druskininkiečiai prie šventinio pietų stalo pasidalino besibaigiančių
metų aktualijomis, džiaugsmais,
ateinančių metų lūkesčiais ir planais. Gražia tradicija tapę bendri
pietūs organizuoti UAB „Romnesa“. Ten susirinkusieji ne tik kalbėjosi, diskutavo, bet ir džiaugėsi
vieni kitų pagalba, bendradarbiavimu. „Labai džiugu, kad šiandien
mūsų pietūs persikėlė į erdvę, kurioje galime ne tik pabendrauti,
bet ir dalyvauti edukaciniame užsiėmime. Ši įmonė turi gilias šakočių kepimo tradicijas ir mus
kviečia ne tik pažiūrėti, kaip bus
kepamas šakotis, bet ir patiems
prisidėti prie šio saldumyno gaminimo,“ – kalbėjo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Visiems susirinkusiesiems Savivaldybės vadovai įteikė simbolines dovanas. Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius visiems palinkėjo geresnių, prasmingesnių
ateinančių metų, kurie atneštų
daugiau laukiamų pokyčių, tei-

Druskininkų savivaldybės vadovai ir negalią turintys druskininkiečiai prie šventinio pietų stalo pasidalino besibaigiančių metų aktualijomis, džiaugsmais, ateinančių metų lūkesčiais
ir planais/Gintarės Varnelienės nuotrauka

giamų rezultatų: „Kartais norisi
gyvenime padaryti daugiau gerų
darbų, daugiau laiko praleisti su
artimaisiais. Linkiu, kad artėjantys metai atneštų kuo daugiau gerumo,“ – sakė L. Urmanavičius.
„Dėkoju už viską, ką dėl mūsų
darote. Ir šis susitikimas mums

labai svarbus. Artėjant šventėms,
nuolat girdžiu klausimus „ar bus
šiemet susitikimas?“. Labai smagu, kad vėl esame kartu. Džiaugiuosi Druskininkų savivaldybės
vadovų pagalba ir visokeriopa parama. Džiugu, kad galiu pas šiuos
žmones nueiti bet kada, kai prirei-

Prieš didžiąsias metų šventes –
susitikimas su dvasininkais
Trečiadienį Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Savivaldybės
administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė, direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė, mero
patarėjai Irena Lynikienė ir Aivaras Kadziauskas susitiko su
Druskininkų krašto parapijų klebonais.
Gražaus tradicinio susitikimo
metu kalbėta apie besibaigiančius metus, parapijų aktualijas,
gražiausių metų švenčių reikšmę
bendruomenės žmonėms bei ateinančių metų planus. Susitikimo
metu susirinkusieji dalinosi šventiniu kalėdaičiu – bendrystės,
vienybės, pagarbos ir santarvės
simboliu.
Šiltų ir jaukių švenčių, prasmingų darbų ir gražių ateinančių
metų Druskininkų savivaldybės
vadovams ir visiems druskininkiečiams linkėjo Druskininkų
Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonas Kęstutis Masevičius, Druskininkų Šv. apaštalo
Baltramiejaus parapijos klebo-

Trečiadienį Druskininkų savivaldybės vadovai susitiko su Druskininkų krašto parapijų
klebonais/Gintarės Varnelienės nuotrauka

nas Žydrius Kuzinas, Gerdašių
Švč. M. Marijos Nekalto prasidėjimo parapijos klebonas Jo-

nas Cikana ir Leipalingio Švč. M.
Marijos Ėmimo į dangų parapijos
klebonas Paulius Marčiulionis.

kia pagalbos, ir visada jos sulaukiu. Smagu, kad esame tokie vieningi. Mums taip gerai sekasi, tad
norime padėkoti už Jūsų indėlį ir
linkime visko paties geriausio. Ir
nepamirškite, kad mes visuomet
jus palaikome,“ – kalbėjo Druskininkų šeimos paramos centro pir-

mininkė L. Sereikienė.
Pietų metu aptartos negalią turintiems druskininkiečiams aktualios temos, pasidžiaugta Roko
Jarašiaus patirtimi ir pasiekimais.
Ypatingai jautrus buvo viltietės
deklamuotas eilėraštis apie negalią turinčių žmonių išgyvenimus.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Išrinkite Jums labiausiai patinkančią
kalėdinio eglučių parko eglutę

Muzikinio fontano erdvėse ir
šiemet nušvito kalėdinių eglučių
parkas, kuriame šiemet suspindo
net 43 išradingai papuoštos eglutės ir unikalios kalėdinės kompozicijos. Įvairios Druskininkų įmonės, įstaigos ir organizacijos
parke pristato originalias įvairių
formų, gyvas ir iš įvairių medžiagų sukurtas kalėdines eglutes,
demonstruodamos savo išskirtinį kūrybiškumą bei išradingumą
ir taip pristatydamos savo veiklą. Kaip ir kasmet, visos eglutės
varžysis dėl gražiausios ir originaliausios kalėdinės eglutės titulo. Už labiausiai patikusią eglutę
nuo gruodžio 22 iki sausio 16 d.
bus galima balsuoti „Mano Druskininkai“ FACEBOOK paskyro-

je. Savo simpatijas, spausdami
PATINKA, gali išreikšti visi parko lankytojai: ir druskininkiečiai,
ir miesto svečiai. Eglutes vertins
ir profesionalių menininkų komisija.
Iš visų kalėdinių eglučių parke
eksponuojamų Druskininkų savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų sukurtų kalėdinių eglučių
bus išrinkta originaliausia, daugiausia lankytojų simpatijų pelniusi eglutė. Jų kūrėjai bus pagerbti ir apdovanoti kasmetinio
Druskininkų savivaldybės organizuojamo Padėkos vakaro metu.
Taigi balsuokite, būkite aktyvūs
ir galbūt būtent Jums labiausiai
patinkanti eglutė laimės žiūrovų
simpatijų prizą!
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Žako Lipščico memorialinio muziejaus įkūrimui
Druskininkuose – ir asociacijos „Druskininkų verslo klubas“
parama

Asociacijos „Druskininkų klubas“ šventiniame renginyje, kaip garbės svečiai, dalyvavo ir LR Seimo narys Z. Streikus, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, Kirgizijos ambasadorius su konsulu, „Rotary“ ir „Lions“ klubų nariai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Asociacija „Druskininkų verslo klubas“, miestui dovanojusi galimybę klausytis kariljono muzikos garsų, jau pateikė
naują idėją – prisidėti prie Žako
Lipščico memorialinio muziejaus šv. Jokūbo gatvėje įkūrimo. Kaip sakė klubo prezidentas Albertas Katilovskis,
kasmet stengiamasi įgyvendinti naują projektą, reikalingą
ir naudingą miestui.
Praėjusį savaitgalį, palydėdami
senuosius metus, „Druskininkų
klubo“ nariai susibūrė į Liškiavos
vienuolyno erdvėse organizuotą
renginį. Siekdami išplėsti bendradarbiavimą su miesto bendruomene, juos sutelkti bendriems
darbams, pasikvietė ir Druskininkų „Rotary“ bei „Lions“ klubo atstovus. „Šie klubai rengia gražų
labdaros renginį „Po angelo sparnu“, taigi mūsų šventėje pristatė
šiemetį renginį, Druskininkų klubo
nariai mielai prisideda prie labdaringo renginio“, – pasakojo A. Katilovskis.
Į renginį, kaip garbės svečias,
pakviestas LR Seimo narys Zenonas Streikus, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. Drauge su juo atvyko
Kirgizijos ambasadorius su konsulu. „Jie ketina užmegzti ryšius
su Druskininkais, čia esančia
verslo bendruomene. Ketiname
bendradarbiauti, ir jau kitais metais galbūt vyksime vieni pas kitus
į svečius, keisimės delegacijomis,
– apie planus kalbėjo „Druskininkų klubo“ prezidentas, primindamas, jog klubas vienija 40 aktyvių
narių, daugiausia įmonių vadovų
arba verslo savininkų, aktyvius
druskininkiečius, kurie nori dalyvauti visuomeninėje veikloje. –
Man malonu matyti žmones, ku-

Asociacija „Druskininkų klubas“ prisidės prie Žako Lipščico memorialinio muziejaus šv. Jokūbo gatvėje įkūrimo/Laimos Rekevičienės
nuotrauka

rie įpratę gyvenime ne prašyti, o
viską sukurti savo darbu.“
A. Katilovskis sakė, kad šventinio renginio metu pagrindinis dėmesys skirtas Valstybinio Vilniaus
Gaono žydų muziejaus projektui
Druskininkuose įrengti garsaus
žydų kilmės skulptoriaus Žako
Lipšico memorialinį muziejų, prie
kurio įgyvendinimo ketina prisidėti ir „Druskininkų klubas“.
„Kažkada LDK kunigaikštystės
laikais vienoje valstybėje gyveno įvairių tautybių žmonės ir tarpusavyje sutarė taip gražiai, kad
tai suteikė inovatyvų proveržį pačiam valstybės vystymui, kultūrai,
šaliai suteikė stiprybės.
Manau, kad skirtingų tautų žmonių mintys, idėjos, turėjo didelį efektą – valstybė nusidriekė
nuo Baltijos iki Juodosios jūros“,
– mintimis dalijosi A. Katilovskis.

Jis pasidžiaugė, jog Druskininkuose, tokiame mažame miestelyje, gyveno ir kūrė nemažai
iškilių įvairių tautybių žmonių, istorinių asmenybių: „Pirmiausia – M.
K. Čiurlionis, garsiausias lietuvių
kilmės šalies dailininkas ir kompozitorius. Kita asmenybė – Žakas Lipšicas, Druskininkuose gimęs pasaulinio garso žydų kilmės
skulptorius.
Su Druskininkais siejamas ir
lenko Juzefo Pilsudskio vardas.
Žinoma, tai nevienareikšmiškai vertinama asmenybė, tačiau
Druskininkuose, manau, tikslinga
būtų turėti vietų, kurios lenkams
sietųsi ir su jų istorine atmintimi.
Tai taptų dar vienu traukos centru. Druskininkų kurortas turi gilią istoriją, čia gyveno išskirtinės
asmenybės, manau, kad atvykstantiems būtų įdomu aplanky-

ti su tomis asmenybėmis susijusias vietas, sužinoti, kokį pėdsaką
jie yra mieste palikę. Mes tuo išsiskirtume iš kitų kurortų, nes tokių iškilių istorinių asmenybių, manau, nei vienas iš jų neturi.“
Pasak A. Katilovskio, taip jau sutapo, kad Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus Druskininkuose ieškojo bendruomenės narių,
kurie palaikytų tą idėją įrengti memorialinį Ž. Lipšico muziejų. Lėšų
muziejaus įrengimui bus gauta
per įvairius fondus, iš Valstybės,
tačiau jiems buvo labai svarbu,
jog ir vietos bendruomenė palaikytų idėją įkurti tokį muziejų.
Idėja prisidėti prie projekto įgyvendinimo aptarta „Druskininkų
klubo“ valdyboje, pristatyta savaitgalį surengtame klubo šventiniame renginyje. „Mūsų parama projektui bus 3000 eurų. Tai

pagrindinis mūsų šių metų projektas. Manome, kad tai graži ir
prasminga iniciatyva“, – sakė A.
Katilovskis.
Iš Druskininkų kilusio skulptoriaus
Ž. Lipšico monumentalųjį palikimą
galima pamatyti visame pasaulyje: Izraelyje, JAV, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse. Jo kūrybos kolekcijos
saugomos žymiausiuose pasaulio
muziejuose – kūrinių turi 79 pasaulio muziejai ir galerijos.
Druskininkuose
planuojamo
įrengti muziejaus ekspozicijos
tikslai – susieti Druskininkus su
pasauliniu menu ir svarbiausiais
XX a. sociokultūriniais įvykiais ir
procesais, supažindinti su svarbiausiais Ž. Lipšico biografijos ir
kūrybos bruožais regioniniame ir
pasauliniame kontekste; išryškinti
tamprius Ž. Lipšico ryšius su Lietuva ir atskleisti žydų bendruomenės Druskininkuose istoriją.
Visus metus veikiančiame muziejuje bus pasitelkti inovatyvūs ekspoziciniai sprendimai, muziejus
veiks kaip aktyvi kūrybinė laboratorija, jame bus siūlomos inovatyvios edukacinės programos
įvairaus amžiaus ir poreikių žmonėms, planuojama kurti bendrus
projektus su vietos švietimo ir socialinėmis įstaigomis. Žadama atgaivinti ir vasaros skulptūros simpoziumus.
Remonto darbai ir ekspozicijos
įrengimas, gavus finansavimą,
planuojami 2018-2020 metais.
Asociacija „Druskininkų klubas“
didžiuojasi, galėdama prisidėti
prie Druskininkams svarbaus Ž.
Lipšico memorialinio muziejaus
įkūrimo, jis turėtų tapti dar vienu
svarbiu kurorto traukos centru.
Užsakymo Nr. MDR-135-002
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Druskininkų savivaldybė – viena iš verslui
patraukliausių Lietuvoje

R. Malinauskas: „Druskininkų savivaldybė buvo ir tebėra viena iš verslui perspektyviausių savivaldybių. Galiu tik pasidžiaugti, kad savivaldybės bendradarbiavimas su
Druskininkuose verslą vystančiomis įmonėmis duoda teigiamų rezultatų.“

Druskininkai išlieka viena iš
verslo vystymui patraukliausių savivaldybių visoje Lietuvoje. Tokias
išvadas pateikia banko „Citadele“
sudarytas 2017 m. „Verslo kliūčių žemėlapis“, kuriame identifikuojami ekonomiškai stipriausi ir
silpniausi šalies regionai. Verslui
palankiausių savivaldybių sąrašo

viršuje Druskininkai atsiduria jau
antrus metus iš eilės.
Sudarant „Verslo kliūčių žemėlapį“, apklaustos visų 60 savivaldybių administracijos, 30 skirtingų
verslo asociacijų ir 505 įmonės,
atlikta išsami statistinių duomenų apie mažas ir vidutines įmones analizė.
Apskaičiuojant kiekvieno rajono
verslo laisvės indeksą, dėmesys
kreiptas į jame veikiančių įmonių
kiekį, jų skaičiaus didėjimo tempus, verslininkų požiūrį į regiono
ekonomines perspektyvas ir panašius kriterijus.
Palankiausių verslo vystymui
savivaldybių sąrašo viršuje rikiuojasi Neringa, Vilnius, Kaunas, Palanga ir Druskininkai. Visų šių savivaldybių verslo laisvės indeksas
didesnis už šalies vidurkį. Pavyzdžiui, Druskininkuose jis didesnis
net 19 proc.
„Tai dar vienas patvirtinimas,
kad Druskininkų savivaldybė
buvo ir tebėra viena iš verslui
perspektyviausių
savivaldybių.
Galiu tik pasidžiaugti, kad savivaldybės bendradarbiavimas su
Druskininkuose verslą vystančio-

mis įmonėmis duoda teigiamų rezultatų. Ši žinia – dar vienas įvertinimas, tad ir toliau stengsimės
pritraukti į regioną investicijų, nes
tik jos gali užtikrinti darbo vietas
ir didesnius atlyginimus“, – teigia
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas.
„Verslo kliūčių žemėlapio“ sudarytojai atkreipia dėmesį, kad bendras šalies verslumo lygis, lyginant su 2016 m., išaugo 4,3 proc.
Maža to, šiemet šalyje įsteigta
net ketvirtadaliu (26 proc.) daugiau įmonių nei pernai. Vis dėlto
nerimą tebekelia tokios tendencijos, kaip dideli emigracijos mastai, didelė takoskyra tarp verslo ir
valdžios institucijų bei itin ženklus
atotrūkis tarp verslui palankiausių
ir nepalankiausių savivaldybių.
Ekspertai taip pat pastebi, jog,
kuriant dar palankesnę aplinką
verslui, visų pirma reikėtų skirti daugiau dėmesio inovacijų diegimui bei glaudesnės verslo ir savivaldos institucijų partnerystei.
Verslas taip pat skatinimas aktyviau naudotis ES investicijų galimybėmis bei būti ryžtingesniu skolinantis verslo plėtros vykdymui.

Nuo sausio 1 d. „vaiko pinigai“ –
už kiekvieną vaiką
Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad Seimas priėmė naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymą, kuriuo
siekiama remti vaikus auginančias šeimas. Universali 30 Eur
išmoka vaikui bus mokama visiems vaikams (nuo gimimo iki
18 metų ir vyresniems, jei mokosi
pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą
ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki
jiems sukaks 21 metai), nevertinant šeimos gaunamų pajamų.
Papildomai išmoka vaikui (nuo
gimimo dienos iki 2 metų – 28,5
Eur, nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir
profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su
profesinio mokymo programa),
bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21

metai – 15,2 Eur) bus skiriama
šeimoms, auginančioms ir (ar)
globojančioms 1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP (t. y., 183
Eur); taip pat šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar
daugiau vaikų, nevertinant šeimos gaunamų pajamų.
Prašymus dėl išmokos vaikui
skyrimo bus galima teikti nuo
2018 m. sausio 1 d. Svarbu tai,
kad išmoka vaikui, kaip ir kitos
socialinės išmokos, mokama už
praėjusį mėnesį ir grąžinama už
12 praėjusių mėnesių. Tai reiškia, kad net jeigu tėvai kreiptųsi ir 2018 m. lapkričio mėn., išmoka bus išmokėta nuo 2018 m.
sausio 1 d.
Kreipimosi dėl išmokos vaikui tvarka nesikeičia. Pateikti prašymą išmokai vaikui gauti bus galima elektroniniu būdu
per socialinės paramos informacinę sistemą: www.spis.lt arba
pateikti raštu pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą Drus-

kininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriuje, 108 kab, arba seniūnijose. Kartu reikės pateikti asmens dokumentą, jokių papildomų dokumentų, kreipiantis dėl
universalios išmokos vaikui (30
Eur), nereikės.
Prašymus galės teikti ir tie tėvai, kurie dėl objektyvių, nuo jų
nepriklausančių priežasčių nėra
deklaravę gyvenamos vietos ir
nėra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą,
tačiau faktiškai gyvena Druskininkų savivaldybėje.
Dėl išmokos vaikui galės kreiptis vienas iš tėvų arba abu tėvai
dėl skirtingų vaikų. Svarbu žinoti,
kad išmoka vaikui gali būti pervedama į vaiko vardu atidarytą sąskaitą arba dėl išmokos gali kreiptis 18 metų sulaukęs vaikas.
Tiems tėvams, kurie jau gauna išmoką vaikui ir išmokos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs,
papildomai kreiptis nereikia – išmokos bus perskaičiuotos be
atskiro tėvų prašymo.

Druskininkų savivaldybės etikos komisija
pripažino A. Balkę, pažeidus LR Valstybės
politikų elgesio kodeksą
Etikos komisija pirmadienį skelbtame sprendime pripažino Druskininkų savivaldybės tarybos narį
A. Balkę, pažeidus Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytą valstybės
politikų elgesio principą – padorumo principą.
Druskininkų savivaldybės etikos komisijos atlikto tyrimo metu
surinkta medžiaga suponuoja
išvadą, kad A. Balkės straipsnyje „A. Balkė. Kas skriaudžia
Druskininkų merą Ričardą Malinauską?“ minimi teiginiai patei-

kiami, tendencingai klaidinant
visuomenę, pateikiant tikrovės
neatitinkančią situaciją, iškraipant faktus. Komisija sprendimą priėmė, laikydamasi Valstybės politikų kodekso nuostatos,
kad Tarybos nario statusas įpareigoja kiekvieną Tarybos narį
viešajame gyvenime vadovautis valstybės politikų elgesio
principais: pagarbos žmogui
ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo, viešumo,
padorumo, pavyzdingumo, nešališkumo bei atsakomybės vi-

suomenei, taip pat, kad asmuo,
užimantis Savivaldybės tarybos
nario pareigas, visų pirma privalo pats savo aktyviais ir aiškiais veiksmais laikytis Valstybės politikų elgesio kodekse
nustatytų principų.
Druskininkų savivaldybės etikos
komisijos sprendimu, kuriuo Tarybos narys pripažintas, pažeidęs
padorumo principą, A. Balkei rekomenduojama suderinti savo elgesį ir veiklą su Valstybės politikų
elgesio kodekse nustatytais principais ir reikalavimais.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Mielieji!

Artėjant gražiausioms metų šventėms, stabtelėkime
kasdienių rūpesčių verpete, pasidžiaukime mielais ir
brangiais žmonėmis. Skirkime vieni kitiems savo laiką,
palydėkime geru žodžiu, kad net šalčiausią žiemos dieną visų širdyse karaliautų šiluma.
Sveikiname šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų
proga. Lai visi Jūsų lūkesčiai išsipildo su kaupu. Smagių ir jaukių švenčių!
Savaitraščio „Mano Druskininkai“
kolektyvo vardu, redaktorė Laima Rekevičienė
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Sužibus Kalviškių kalėdinei eglutei,
švenčių laukimas tapo jaukesnis

Į mokyklos kiemą pasiklausyti šventinio koncerto ir pasitikti stebuklingą akimirką – eglės įžiebimą – atėjo daug druskininkiečių/Ramunės Žilienės nuotraukos

Koncertas
„Sveiki sulaukę...“
Gruodžio 27 d., trečiadienį,
18 val. Druskininkų
(Ratnyčios) šv. apaštalo
Baltramiejaus bažnyčioje
Dalyvaus: Vilniaus
Broniaus Jonušo muzikos
mokyklos kamerinis
orkestras
(vadovas L. V. Lopas) ir
mišrus choras
„Druskininkai“
(vadovė I. Vagnoriūtė)

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!

Ketvirtadienio vakarą „Saulės“ pagrindinės mokyklos
bendruomenės surengta Kalviškių kalėdinės eglutės įžiebimo šventė subūrė gausų būrį
šventiškai nusiteikusių druskininkiečių. Į mokyklos kiemą pasiklausyti šventinio koncerto ir
pasitikti stebuklingą akimirką –
eglės įžiebimą – atėjo ne tik mokiniai, jų tėveliai, daug Kalviškių gyventojų, bet ir žmonių iš
viso miesto.
Su artėjančiomis šventėmis bendruomenę pasveikino Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius ir mokyklos direktorė Ramutė Siliūnienė. Šventiniame koncerte skambėjo „Saulės“ mokyklos mokinių atliekamos
dainelės: „Snaigių daina“, „Kvepiančios Kalėdos“, „Man patinka
Kalėdos“, šoko ir dainavo mažie-

ji lopšelio-darželio „Bitutė“ auklėtiniai, visus drauge šokti kvietė Birutės Levanaitienės vadovaujamos
šokėjos, šventę dainomis papuošė Simona Karauskaitė.
Sužibusi Kalviškių kalėdinė
eglutė savo grožiu pradžiugino
visų susirinkusiųjų akis ir širdis, o
švenčių laukimą padarė dar jaukesniu. Renginio metu snaigėmis
puoštoje, improvizuotoje „nykštukų trobelėje“ šventės dalyviai galėjo pasivaišinti karšta arbata ir
tradiciniais, Kalėdomis kvepiančiais sausainėliais.
Šventę organizuoti padėjo Druskininkų savivaldybė, Druskininkų
kultūros centras, Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, Druskininkų miškų urėdija.
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos informacija

„Klaros Šuman salone“ –
„Valso triumfas“
Jeigu laiką skaičiuotume
nuo tos dienos, kai žodis
„valsas“ pirmą kartą buvo
užrašytas partitūroje,
tai
įvyko 1787 metais, Vienoje. Buvo paskelbtas konkursas sukurti tokią operą, kuri
patiktų žiūrovams. Tarp dalyvių buvo ir Mocartas, konkursui pateikęs vieną nuostabiausių savo šedevrų „Figaro
vedybos“! Deja, ši viena genialiausių visų laikų komiškų
operų nesujaudino žiuri. Ją
sužavėjo talentingo ispanų
kompozitoriaus Martino y Solero opera „Retas daiktas“, o
joje pirmą kartą nuskambėjęs valsas užkariavo miestiečių simpatijas savo lengvumu, muzikalumu ir žavumu.
Jis nuo scenos netruko persikelti į pokylių ir šokių sales, sodų koncertus. Valsas
ilgainiui pakerėjo visą Europą nuo Paryžiaus iki Sankt
Peterburgo. XIX a. stiprėjantis buržuazinis luomas atvėrė valsui kelią į visos Europos muzikinį gyvenimą, o
Johanas Štrausas jaunesnysis jam uždėjo karūną.
„Klaros Šuman salono“ šeimininkė šiai šventinei programai į svečius pakvies savo
gerą bičiulį pianistą Feliksą Mendelsoną (1809-1847),
bene žymiausią XIX a. Vienos operos dainininkę Henrie-

Žiūrovai jau paskutinį kartą šiemet kviečiami į Klaros Šuman saloną/Asmeninio archyvo nuotrauka

tę Treftz (1818-1878) – Johano
Štrausso II (1825-1899) pirmąją žmoną. Duetus su ja dainuos
garsus to laikmečio austrų tenoras Alois Ander (1821-1864).
Na, ir jei pats maestro Johanas
Štrausas nebus išvykęs į gastroles, jis tikrai pamalonins mus
savo apsilankymu.
Vaidmenis kurs: Justė Jankauskaitė (mecosopranas, Henrietė Treftz ); Laimonas Bendaravičius (tenoras, Alois Ander);
Guoda Gedvilaitė (fortepijonas,
Klara Šuman); Joris Sodeika
(fortepijonas, Feliksas Mendelsonas).

Programoje skambės Mocarto ir
Štrauso uvertiūros, Mendelsono
ir Šumano dainos, garsios Verdžio, Rosinio ir Bizė arijos, Vėberio, Šuberto ir Štrauso valsai.
Kaip sakė projekto sumanytoja, iš Druskininkų kilusi garsi pianistė Guoda Gedvilaitė, gruodžio 28 d. 19.30
val. Eglės+ konferencijų salėje „Klaros Šuman salonas“
jau paskutinį kartą šiais metais
kviečia žiūrovus susitikti, pabendrauti ir pasidalinti muzika.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Leipalingio miestelyje įžiebta Kalėdų
eglė

Šeštadienio popietę Leipalingio miestelio pagrindinėje aikštėje surengtos bendruomenės šventės dalyvius pasveikino ir Druskininkų
savivaldybės meras R. Malinauskas/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Šeštadienio popietę Leipalingio miestelio pagrindinė aikštė nušvito įvairiausiomis spalvomis – ten įžiebta Kalėdų eglė ir
atidaryta kalėdinių kompozicijų
alėja. Gausiai susirinkusių žiūrovų laukė nuotaikinga programa
su Katinu Silvestru, pelyte Mike,
nykštukėmis bei Kalėdų seneliu,
kalėdines dainas dovanojo leipalingietė Akvilė Ambrasiūnaitė.
Renginyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, mero
patarėjas Aivaras Kadziauskas.
Savivaldybės vadovas džiaugėsi nauja miestelio gyventojų iniciatyva papuošti miestelio aikštę kalėdinėmis kompozicijomis,
linkėjo gražių ir jaukių švenčių.

Leipalingio seniūnijos seniūnas
Antanas Krancevičius ir Leipalingio miestelio bendruomenės
pirmininkė Ž. Krivonienė dėkojo visiems, prisijungusiems prie
naujos iniciatyvos ir aikštėje įrengusiems savo kalėdines kompozicijas.
Simbolinės dovanos įteiktos
Meninės kalvystės studijai, Druskininkų PSPC Leipalingio ambulatorijai, AB „Lietuvos paštas“
Leipalingio paštui, UAB „Transjura“, UAB „Savas tikslas“, grožio
salonui “L“, Leipalingio progimnazijai ir jos ikimokyklinio ugdymo skyriui „Liepaitė“, radijo stočiai „Nykščiai FM“, asociacijai
„Leipalingiečių sąskrydis“, neformalaus sporto klubui „Leipalingio
sveikatingumo mankštos“, NVŠ

„Jaunųjų lyderių laikas“, Leipalingio ugniagesių komandai, Leipalingio laisvalaikio salės humoro grupei „Pirtis“ ir tautinių šokių
kolektyvui „Leipūnas“ atstovams,
E. Paršeliūnienei, R. Vasilienei,
S. Valentukoniui, O. Dambrauskienei, A. Savolskiui, V. Paršeliūnui, S. ir V. Rutkauskų šeimai.
Visus renginio dalyvius ir svečius Leipalingio miestelio bendruomenė vaišino karšta arbata,
plovo paskanauti kvietė asociacijos „Leipalingiečių sąskrydis“
komanda. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja renginio rėmėjams:
Baltašiškės ir Leipalingio girininkijoms bei UAB „Leipalingio giria“.
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją

Apie jaukius namus
svajoja kiekvienas

Ir kas gi nesvajoja apie jaukius
namus, į kuriuos sugrįžus po darbų ar gatvės šurmulio lauktų garuojanti vakarienė, šiltas patalas, palaikantis namiškių žvilgsnis!
Jaukumo ir artumo poreikis ypač
sustiprėja, kai už lango žvarbią
dieną anksti aptemdo dar žvarbesnis vakaras, kai gatvės, parduotuvių vitrinos ir viskas aplinkui
pradeda puoštis Kalėdoms, kai net
patyrę ir visko gyvenime matę senoliai paslapčia tikisi stebuklo…
Yra tokie namai, kuriuose minkštuose pataluose miega, sočiai ir
skaniai valgo, draugiškai žaidžia
daug vaikų. Ir vis dėlto šių vaikų
didžiausia svajonė – namai, kuriuose jų lauktų mama su tėčiu.
Globos namų vaikai ne tik prieš
šventes, – kasdien, kiekvieną akimirką – laukia stebuklo. Tuoj ateis
tie, kurie pasidalins šiluma ir gerumu, atvers savo namus ir savo
širdis vaikui, netekusiam tėvų globos. Kasdienis stebuklo laukimas
– turbūt taip galima būtų apibūdinti globos namų auklėtinių gy-

venimą. Gal jie svajoja ir apie
naujus batukus, gražią lėlę ar išmanųjį telefoną, bet pati stipriausia, pati didžiausia jų svajonė –
šeima, tikri namai.
Gal tie namai už Jūsų durų? Gal
ta šeima – Jūsų širdyse?
Prasmingo švenčių laukimo
Jums linki Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai
Visus, neabejingus vaikų
troškimui turėti šeimą, besidominčius vaiko globos,
įvaikinimo klausimais, mielai
kviečiame skambinti, rašyti ar
tiesiog atvykti:
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras,Veisiejų
g. 17, Druskininkai, tel. (8 313)
58072, el. p.gimkdruskininkai@
gmail.com
Druskininkų administracijos
vaiko teisių apsaugos skyrius,
Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, tel. (8 313) 51645, el.
p.vtat@druskininkai.lt
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Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Liną Radzvilavičienę.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
Nuoširdžiai užjaučiame Astą Abečiūnienę,
mirus mylimam Tėveliui.
Lietuvos kariuomenės
dr. Jono Basanavičiaus karo
medicinos tarnybos Karių
reabilitacijos centro kolektyvas
O dieviškasis liūdesy, juodoji žvaigžde ir nemirtingoji dvasia,
išėjusi į nebūtį...
Mirus Boleslovui Makniui, liūdi LNG Sausio 13-osios brolija
Jus palietė tamsa ranka vėsia,
dabar jokia užuojauta neguodžia.
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.
Nuoširdžiai užjaučiame Ritą Mizerienę,
mirus mylimai Mamai.
Lietuvos ūkininkų sąjungos
Druskininkų padalinys
Mirus mylimam broliui,
nuoširdžiai užjaučiu Angelę Šerkšnienę.
Ilgesio ir meilės žemele neužpilsi...
Monika Bleizgienė

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.

Renginiai
Gruodžio 22 d. 16 val. Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Žiemos žydėjimas“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Gruodžio 26 d. 16 val. šventinis koncertas „Gražiausi operų ir operečių duetai“. Atlikėjai: Tomas Pavilionis (tenoras), Aistė Pilibavičiūtė (sopranas), Donatas Butkevičius (kontrabosas), styginių kvartetas „Archi Quartett“. Bilieto kaina – 10 Eur, renginio dieną
– 15 Eur. Daugiau informacijos tel. (8 313) 58104 („Grand SPA Lietuva“ konferencijų salė „Nemunas“, V. Kudirkos g. 45)
Gruodžio 28 d. 17.17 val. Druskininkiečių menininkų kūrybos darbų parodos „1“ pristatymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Gruodžio 30 d. 19 val. Senųjų metų palydų koncertas. Atlikėjai: Antoine de Grolée (fortepijonas)
Arnoldas Gurinavičius (kontrabosas), Valstybinis Vilniaus kvartetas (Mokymo centras „Dainava“, Maironio g. 22)
Gruodžio 31 d. 23.40 val. Naujų metų sutikimas prie miesto eglės, 00.15 val. – šventinis fejerverkas (Pramogų aikštė)
Druskininkų tarptautinis teatro festivalis „Sankryža“ pristato:
Gruodžio 30 d., šeštadienį, 19 val. (Eglės sanatorija, Eglės g. 1, Druskininkai) Marina Kuzmina spektaklyje „Kurorto klausimas“ (pagal N. Teffi apsakymus), rusų kalba.
Sausio 4 d., ketvirtadienį, 19 val. (Eglės sanatorija, Eglės g. 1, Druskininkai) Algirdas Latėnas, Povilas Meškėla ir roko grupė
„Rojaus Tūzai“ (Lietuva) „Mano sielos netylančios stygos...“ (pagal Sergejaus Jesenino kūrybą), rusų kalba.
Bilietus platina www.biletai.lt. Nuo gruodžio 18 d. bilietai parduodami „ART HOTL“, Šv. Jakubo g. 9, nuo gruodžio 26 d. bilietai
parduodami sanatorijose „Eglės“, „Belarus“, „Grand SPA Lietuva“
nuo 9 val. iki 19 val. Bilietų kainos nuo 10 iki 25 Eurų.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės Priėmimo skyriaus
gydytojui A. Misiūnui, Kardiologijos ir vidaus ligų skyriaus gydytojai I. Greičei ir visam personalui už nuoširdų rūpestį, širdingas
AČIŪ Druskininkų vietos veiklos grupei, Jaskonių-Naujasodės
bendruomenei, kapelai „Malūnėlis“, draugams, kaimynams, Druskininkų Afganistano karo veteranų klubui, buvusiems klasiokams
ir buvusiems bendradarbiams, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą Mamą Anelę Janiną Valentienę.
Sūnūs Kęstutis ir Mindaugas Valentos
Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės, dovanoję gyvybę, šviesą, meilę...
Į paskutinę kelionę palydėjome mūsų mylimą Tėvelį. Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, giminėms, bendradarbiams, kaimynams, draugams, šią sunkią netekties valandą buvusiems su
mumis, užjautusiems, pasidalinusiems skausmu ir liūdesiu.
Maknių šeima

Sausio 8 d. 18 val. Sporto centre, 3 aukšte – Druskininkų savivaldybės asmeninės vyrų ir moterų šaškių pirmenybės.
Parodos
Gintarės Kuznecovaitės tekstilės paroda „Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Jubiliejinė Prano Gailiaus (1928-2015) paroda „Lietuviška siuita“, skirta 90-osioms dailininko gimimo metinėms (M. K. Čiurlionio
memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programa. Kviečiame Druskininkų savivaldybės moksleivius aplankyti „Vasario 16-osios
kūrėjai ir puoselėtojai. Adomo Varno (1879-1979) kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje“ parodą nemokamai. Paroda
veiks iki gruodžio 31 d. (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59).
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos 6-8 klasių mokinių erdvinė kompozicija „Snaigių šokis“ (mokytoja J. Kygienė) (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės mokinių piešimo darbų „Portretas“ „Autoportretas“ paroda (mokytoja G. Baublytė) (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų amatų mokyklos siuvinių gamintojo specialybės mokinių darbų paroda „Teksitės modelis – Topiary“ (mokytoja A.
Jereminienė) (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Edukaciniai užsiėmimai
Gruodžio 21 d. 15 val. vyks edukacinis užsiėmimas „Pasigamink Kalėdinį žaisliuką ir atviruką Muziejuje“. Daugiau informacijos
tel. (8 313) 51024 (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59).

Tariame nuoširdų AČIŪ visiems: draugams, kaimynams, giminėms, „Saulės“ mokyklos, „Ryto“ gimnazijos ir Viečiūnų progimnazijos mokytojams, „Okonos“ kolektyvui, padėjusiems mums
skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamytei.
Dukra Nijolė Žūkienė su šeima

Gruodžio 31 dieną 23.00 val. sutikime
2018-uosius metus K. Dineikos sveikatingumo parke, Šventiniu bėgimu iš 2017-ųjų į
2018-uosius parko takeliais! Kviečia Druskininkų K. Dineikos sveikatingumo parko
sporto klubas
Parduodame pušines malkas. Atvežame.
Tel. 8 675 85497
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2017.12.22 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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.
Premjera. King Kongas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 King Kongas (tęs.).
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (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. Žemynų atsiradimas“.
21:10 „LTeam apdovanojimai 2017“.
22:40 PREMJERA „Centurionas“.
00:40 „Vaizdo dienoraštis“.
02:05 „Įtariamasis“ (k.).
04:00 „Kobra 11“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:25 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 piratai. Pasaulio pakrašty.
00:15 PREMJERA Kaulinis tomahaukas.
02:35 Atpildas (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Kalėdų skanėstai su
Liucina.
06.50 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
07.20 Moterų balsas. Dabar.
08.20 Gyvenimo būdas.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesioginiame 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.
18.50 Kalėdų skanėstai su Liucina.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
23.00 Kalėdų skanėstai su Liucina.
23.05 „Gluchariovas“.
01.10 „Delta“.
03.00 „Albanas“.
03.45 „Vienišas vilkas“.

04.30 „Rojus“.
05.20 „Albanas“.
06.05 „Pavojingiausios
Bolivija“.

kelionės.

06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
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 „Teisingumo agentai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
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 „Ekstrasensų mūšis“.
21:35 Absoliutus blogis.
23:35 Žydrasis griaustinis (k).
01:40 „Pasiutę šunys“.
02:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
03:20 Absoliutus blogis (k).

2017.12.23 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai 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. Didžiosios orkos – pokyčių pranašės.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Leopardai žvejai.
13:40 Puaro (Agatha Christie‘s Poirot). Puaro 11. Katė tarp balandžių.
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. Muzikinis
šeštadienio šou. Finalas. Ved. Tiesioginė transliacija.
23:45 Premjera. Kalėdinis atsisveikinimas.
01:15 Pasaulio dokumentika. Didžiosios orkos – pokyčių pranašės (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Leopardai žvejai (k.).
03:05 Teisė žinoti (k.).
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (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 „Madagaskaro pingvinai“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Simpsonai“.
10:30 „Sosto įpėdinis“.
12:30 „Ledo princesė“.
14:35 „Artefaktų medžiotojai“.
16:20 „Karalius Ralfas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Vienas namuose 3“.
21:35 PREMJERA „Bruklinas“.
23:50 „Jūros vilkas“.
03:20 „Centurionas“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Kung Fu Panda“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“.
09:25 „Tinginių miestelis“.
09:55 Tomo ir Džerio Kalėdos.
10:15 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Sniego mūšis.

12:00 Haris Poteris ir Išminties
akmuo.
15:05 Ponas Bynas. Kalėdos.
15:35 Pelės medžioklė.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Operacija „Y“
ir kiti Šuriko nuotykiai.
21:30 Asteriksas ir Obeliksas. Misija Kleopatra.
23:50 PREMJERA Kosminė stotis 76.
01:45 Kaulinis tomahaukas (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Žemė iš paukščio
skrydžio“.
08.25 Kalėdų skanėstai su Liucina.
08.30 „4 kampai“.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.35 Kalėdų skanėstai su Liucina.
09.40 „Keturi metų laikai“.
10.50 Kalėdų skanėstai su Liucina.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Vera. Vaiduoklis“.
15.05 Kalėdų skanėstai su Liucina.
15.15 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“.
16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos Parlamentas.
16.50 Kalėdų skanėstai su Liucina.
16.55 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „Pasaulis iš viršaus“.
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. Vaiduoklis“.
04.15 „Detektyvas Morsas“.
05.45 „Slaptas augalų gyvenimas.
Sandrauga“.
06.35 „Pavojingiausios kelionės.
Mianmaras“.
06:00 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
07:47 Inovacijos mano
mieste (k).
07:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 Iš liūtukų - į liūtus karalius.
12:40 „Reali mistika“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Kas žudikas?“.
17:00 LKL čempionatas. Lietkabelis
– Lietuvos rytas. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Žudymo
sezonas.
23:50 AŠTRUS KINAS Gyvų neliks.
01:25 „Begėdis“ (k).
02:20 „Pasiutę šunys“ (k).
03:15 „Kas žudikas?“ (k).

2017.12.24 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Gyvenimas (k.).
07:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k.).
08:00 Šventadienio mintys.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Druskos princesė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Šventojo Petro ir kitos popiežiškosios Romos bazilikos.
13:40 Šeima Kalėdoms.
15:10 Jubiliejinis Virgilijaus Noreikos
koncertas.
16:30 Premjera. Nijolė Ščiukaitė.
Viskas prasideda tavim.
17:30 Žinios.
18:00 Premjera. Kalėdų daina.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Bernelių šv. Mišios iš Vilniaus
arkikatedros. Tiesioginė transliacija.
22:30 Kalėdų nakties šv. Mišios.
Tiesioginė transliacija.
00:20 Kalėdinis koncertas „Tyli naktis“.
01:00 Dainuoju Lietuvą. Muzikinis
šeštadienio šou. Finalas (k.).
03:30 Lengvai ir linksmai! Stasys
Povilaitis.
03:55 Lengvai ir linksmai! Gytis Paškevičius.
04:25 Pasaulio dokumentika. Šventojo Petro ir kitos popiežiškosios Romos bazilikos (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“.
09:00 „Kulinariniai triukai“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Šuo, kuris išgelbėjo Kalėdas“.
12:15 „Mėnesių valdovai“.
14:25 „Vienas namuose 4“.
16:15 „Kalėdų karštinė“.
18:05 „Šrekas. Kalėdų bumas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gytis Paškevičius: Akimirka.
Gyvenimas. Istorija“.
21:40 VAKARO KINO TEATRAS
„Egzodas. Dievai ir karaliai“.
00:35 „Graži moteris“.
02:50 „Bruklinas“ (k.).
06:10 Dienos programa.
06:15 Nykštuko Tomo ir Coliukės nuotykiai.
07:45 Ragai ir kanopos.
09:25 PREMJERA Tomas ir Džeris.
Mažieji Kalėdų Senelio pagalbininkai.
09:55 Haris Poteris ir paslapčių
kambarys.
13:00 Žvaigždžių dulkės.
15:30 Milijonas šventinių lempučių.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Valanda su Rūta. Kūčios.
21:20 Merūno koncertas „Muzika
Lietuvai“.
22:25 PREMJERA Liūtas.
00:45 Kaip išgyventi Kalėdas.
02:20 Kosminė stotis 76 (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
07.55 Kalėdų skanėstai su

Liucina.
08.00 „Darbščios rankos, atviros
širdys“.
08.30 „Pasaulis iš viršaus“.
09.05 Kalėdų skanėstai su Liucina.
09.10 „Pasaulio turgūs. Berlynas“.
09.55 Kalėdų skanėstai su Liucina.
10.00 Mano Europos Parlamentas.
10.35 „Gurovo bylos 4. Trys dienos“.
12.40 Kalėdų skanėstai su Liucina.
12.45 „Namas su lelijomis“.
15.15 Gyvenimas be ribų. Niko Vujičičiaus motyvacinis pranešimas konferencijoje „No Limits“.
16.00 Žinios.
16.20 Gyvenimas be ribų. Niko Vujičičiaus motyvacinis pranešimas konferencijoje „No Limits“ (tęs.).
18.00 Žinios.
18.30 Premjera. „Žvaigždė“.
21.30 Geriausių neįgaliųjų Lietuvos
sportininkų apdovanojimai.
23.30 „Geriausios muzikinės kovos.
Kalėdos“.
01.30 „Gurovo bylos 4. Trys dienos“.
03.05 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
03.55 „Keturi metų laikai“.
04.50 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“.
05.20 „Pasaulio turgūs. Berlynas“.
05.50 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
06.40 „Pavojingiausios kelionės.
Kamerūnas“.
06:30 Galiūnų čempionų
lyga. Graikija (k). 2017 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Pasaulio galiūnų komandinis
čempionatas. 2017 m.
10:00 „Pragaro katytė“.
11:05 Operacija „Y“ ir kiti Šuriko
nuotykiai (k).
13:05 Muzikinė kaukė (k).
15:35 37-asis Tarptautinis Monte
Karlo cirko festivalis.
16:50 39-asis Tarptautinis Monte
Karlo cirko festivalis.
19:30 PREMJERA Tobulos Kalėdos.
21:40 „Amerikietiškos imtynės“.
23:40 Žudymo sezonas (k).
01:15 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
02:50 „Kas žudikas?“ (k).

2017.12.25 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Šventadienio mintys (k.).
06:30 Jubiliejinis Virgilijaus Noreikos koncertas (k.).
07:50 Premjera. Stebuklingosios
Nilso kelionės.

09:55 Bjaurusis Aš.
11:25 Pelenė.
12:55 Urbi et Orbi. Tiesioginė transliacija.
13:30 Duokim garo!.
15:00 Kalėdinis koncertas „Tyli
naktis“ (k.).
15:40 Seserų Fontanų siuvykla.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Gražuolė ir pabaisa.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Kalėdinis interviu su Vilniaus
arkivyskupu Gintaru Grušu.
21:20 Gražiausi metai – geriausios
dainos. Vytauto Šiškausko jubiliejinis
koncertas.
23:00 Kalėdinių filmų naktis. Nuostabios Kalėdos.
00:30 Kalėdinių filmų naktis. Kalėdų giesmė.
02:00 Kalėdinių filmų naktis. Šuniški stebuklai.
03:30 Kalėdinių filmų naktis. Šeima
Kalėdoms (k.).
04:55 Lengvai ir linksmai! Gytis
Paškevičius.
05:25 Lengvai ir linksmai! Donatas
Montvydas.
06:00 „Televitrina“.
06:15 „Vienas namuose 4“.
07:50 „Meškiukas Padingtonas“.
09:30 „Šrekas. Kalėdų bumas“.
09:55 „Užburta meilė“.
10:55 „Šuo, kuris išgelbėjo kalėdines atostogas“.
12:40 PREMJERA „Kalėdų karštinė 2“.
14:20 „101 dalmatinas“.
16:15 PREMJERA „Normas, lokys
iš šiaurės“.
18:05 „Kalėdinis Madagaskaras“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Piršlybos“.
00:40 „Varge ir džiaugsme“.
02:10 „Vienas namuose 3“ (k.).
04:00 „Kalėdų karštinė 2“ (k.).
06:15 Dienos programa.
06:20 „Madagaskaro pingvinai“.
06:45 Džimis Neutronas.
Genialus berniukas.
08:25 Gelbstint Kalėdų senelį.
09:55 Smurfai.
11:55 Haris Poteris ir Azkabano kalinys.
14:40 Medalionas.
16:30 Didžiosios motušės namai.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 Kalėdos.
21:45 Sare Roma ir draugai.
00:15 Tobulos Kalėdos (k).
02:10 Asteriksas ir Obeliksas. Misija
Kleopatra (k).
07.10 Programa.
07.14 TV parduotuvė.
07.30 Kalėdų skanėstai su
Liucina.
07.35 „Žvėrinčius“.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
09.35 Kalėdų skanėstai su Liucina.
09.40 „Pasaulio turgūs. Berlynas“.
10.20 „Pasaulio turgūs. Jeruzalė“.
11.00 PREMJERA. „Kita moteris“.
13.00 „Geriausios muzikinės kovos.
Kalėdos“.
15.00 PREMJERA. „Tamsioji sielos
pusė“.
16.00 Žinios.
16.20 PREMJERA. „Tamsioji sielos
pusė“.
18.00 Žinios.
18.30 PREMJERA. „Tamsioji sielos
pusė“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Žinios.
23.00 PREMJERA. „Nakties sergėtojai“.
00.55 „Žvėrinčius“.
02.15 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
03.05 „Geriausios muzikinės kovos.
Kalėdos“.
04.30 „Nakties sergėtojai“.
06.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:30 „Prokurorų patikrinimas“ (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 36-asis Pasaulinis rytojaus
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cirkas.
15:30 Kalėdiniai sveikinimai.
18:30 Aeroplanas.
20:10 Aeroplanas 2. Tęs.
21:50 Azartiniai žaidimai.
23:40 Gyvų neliks (k).
01:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
01:50 „Reali mistika“ (k).
02:40 Rizikingas žygis Ramiajame
vandenyne. Polinezijos paslaptys.

2017.12.26 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! (k.).
07:35 Klausimėlis.lt.
07:50 Premjera. Stebuklingosios
Nilso kelionės.
09:55 Premjera. Bjaurusis Aš 2.
11:40 Kalėdinis interviu su Vilniaus
arkivyskupu Gintaru Grušu (k.).
12:00 Kalėdų šv. Mišios iš Kauno.
Tiesioginė transliacija.
13:15 Sveikinimų koncertas.
14:45 Lengvai ir linksmai! Su „Auksiniu balsu“.
15:40 Seserų Fontanų siuvykla.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Martynas Levickis. „Classic
live show“.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Robinas Hudas.
23:20 Super Džonio prisikėlimas.
01:00 Seserų Fontanų siuvykla (k.).
04:35 Lengvai ir linksmai! Irena Starošaitė.
05:05 Lengvai ir linksmai! Su „Auksiniu balsu“ (k.).
06:50 „Televitrina“.
07:05 „Asilo Kalėdos su
giemėmis“.
07:15 PREMJERA „Tolimos šalies dievaitis“.
07:20 PREMJERA „Lordo Farkvado šmėkla“.
07:30 PREMJERA „Alfa ir Omega“.
09:15 „Didysis šunų pabėgimas“.
11:00 „Šuo, kuris išgelbėjo Kalėdas 2“.
12:45 „Mažylis mieste“.
14:25 „102 dalmatinai“.
16:25 „Madagaskaro pingvinų Kalėdų nuotykiai“.
16:35 PREMJERA „Sniego karalienė 2“.
18:05 „Ledynmetis. Mamuto Kalėdos“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Ledo šalis“.
21:20 PREMJERA „Ledinis karštis“.
21:35 PREMJERA „Olafo nuotykiai
ledo šalyje“.
21:55 PREMJERA „Egipto dievai“.
00:20 „Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis“.
02:30 „CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius“.
03:20 „Egzodas. Dievai ir karaliai“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 Pūkuoti ir dantyti.
08:05 Tomas ir Džeris lobių
saloje.
09:30 Smurfai 2.
11:35 Haris Poteris ir ugnies taurė.
14:30 Turtuolis Ričis.
16:25 Didžiosios motušės namai.
Obuolys nuo obels.
18:30 Žinios.
19:30 Kalėdų senelio slaptoji tarnyba.
21:20 PREMJERA Jazzu ir D. Montvydo muzikinė dvikova „Red Bull
Soundclash“.
23:40 PREMJERA Kai svyla padai.
01:30 Didžiosios motušės namai (k).
06.55 Programa.
06.59 TV parduotuvė.
07.15 „Geriausios muzikinės kovos. Kalėdos“.
09.10 PREMJERA. „Kormoranai“.
10.25 „Pasaulis iš viršaus“.
11.00 PREMJERA. „Kita moteris“.
13.00 Lietuvos komiko vakaras.
16.00 Žinios.
16.20 PREMJERA. „Svetimų troškimų sūkurys“.
18.00 Žinios.
18.30 PREMJERA. „Svetimų troškimų sūkurys“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.30 PREMJERA. „Svetimų troškimų sūkurys“.
21.30 Patriotai.
22.30 Žinios.
23.00 „Samdiniai“..

00.55 „Grynieji pinigai“.
02.45 „Kormoranai“.
03.40 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
04.30 „Samdiniai“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:30 Iš liūtukų - į liūtus karalius (k).
08:30 36-asis Pasaulinis rytojaus
cirkas (k).
10:10 37-asis Tarptautinis Monte
Karlo cirko festivalis (k).
11:15 39-asis Tarptautinis Monte
Karlo cirko festivalis (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 2012.
21:00 Gatvių kovotojas.
22:55 Aeroplanas (k).
00:30 Aeroplanas 2. Tęsinys (k).
01:55 „Pasiutę šunys“.
02:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“.

2017.12.27 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 5.
11:40 Emigrantai.
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Klausimėlis.lt.
23:20 Rezistentai.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nijolė Ščiukaitė. Viskas prasideda tavim (k.).
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Madagaskaro pingvinai“.
08:55
„Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.
09:30 „Normas, lokys iš šiaurės“ (k.).
11:10 „Kalėdinių sausainių konkursas“.
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
„Pakvaišę dėl Merės“.
00:55 „Kaulai“.
01:45
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:35 „Pelkė“.
03:25 „Egipto dievai“ (k.).
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 24 valandos.
10:30 Yra, kaip yra.
11:25 24 valandos (k).
12:30 Bus visko (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 Kaukazo belaisvė, arba nauji

Savaitraščio Nr. 135
Šuriko nuotykiai (.
21:30 Žinios.
22:30 Pagirios Tailande.
00:25 „Kortų namelis“.
01:15 „Vampyro dienoraščiai“.
02:00 Didžiosios motušės namai.
Obuolys nuo obels (k.
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Darbščios rankos,
atviros širdys“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Tamsioji sielos pusė“.
11.30 „Delta“.
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.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.25 „Bitininkas“.
21.30 Moterų balsas. Dabar.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Mano Europos Parlamentas.
00.15 Patriotai.
01.15 „Pasaulis iš viršaus“.
01.45 „Moterų daktaras“.
02.30 „Geriausios nardymo vietos“..
02.50 „Albanas“.
03.35 „Vienišas vilkas“.
04.20 „Rojus“.
05.10 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:30 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
12:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 LKL čempionatas. Neptūnas Vytautas. Tiesioginė transliacija
21:00 Banditės.
22:45 Gatvių kovotojas (k).
00:25 „Pasiutę šunys“.
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:05 „Pragaro katytė“ (k).

2017.12.28 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Gladiatorius.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gladiatorius (tęs.).
01:35 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Specialus tyrimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Madagaskaro pingvinai“.
08:55
„Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.

09:30 „Karališkos Kalėdos“.
11:10 PREMJERA „Kalėdos Kaslberių pilyje“.
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 PREMJERA „Visi keliai veda
į Romą“.
00:15 „Kaulai“.
01:10
„Kaip išsisukt įvykdžius
žmogžudystę“.
02:05 „Pelkė“.
02:55 „Graži moteris“ (k.).
06:30 Dienos programa.
06:35 „Stebuklingi vaikai“.
07:05 „Madagaskaro pingvinai“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:30 Anapus nežinomybės.
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pagirios
3: velniai žino kur.
00:20 „Kortų namelis“.
01:15 „Vampyro dienoraščiai“.
02:00 Alchemija. Švietimo amžius.
02:25 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Skinsiu raudoną
rožę“.
07.20 Muzikiniai sveikinimai.
08.20 Patriotai.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Tamsioji sielos pusė“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Juodosios katės“.

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Deimantų medžiotojai“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.25 „Bitininkas“.
21.30 „Gyvenimo būdas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Gurovo bylos 4. Trys dienos“.
01.45 „Moterų daktaras“.
02.30 „Geriausios nardymo vietos“.
02.50 „Albanas“.
03.35 „Vienišas vilkas“.
04.20 „Rojus“.
05.10 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 Ekspedicija į Pietų Ramųjį
vandenyną.
12:40 Ekspedicija į Grenlandijos
ledo skydą.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Nepataisomi“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Karo menas. Atpildas.
22:45 Banditės (k).
00:20 „Pasiutę šunys“.
01:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
02:00 Savaitės kriminalai (k).
02:25 „Pragaro katytė“ (k).

Kviečiame apsilankyti
odontologijos kabinete!

SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

Gydome suaugusiuosius ir
vaikus. Taikomos nuolaidos
procedūroms. Nuskausminimui naudojamas patentuotas išradimas gintario-audio
-video analgezija. Gydytojo
odontologo konsultacija nemokama!
Kviečiame visus pasinaudoti naujausia dantų balinimo
technologija su Philips Zoom
sistema, kuriai taikome 10 %
nuolaidą!

Naujiena!

Gydytoja-odontologė iš
Baltijos-Amerikos klinikos
atlieka dantų protezavimą.

Registracija tel.: +370
313 53811, 59172, 53900

NEMOKAMAS TAKSI IŠKVIETIMAS
DRUSKININKUOSE
Tel. (8 313) 51213, (8 313) 55555
Sveikiname visus mūsų keleivius – druskininkiečius bei miesto svečius šv. Kalėdų proga.
Linkime geros sveikatos ir laimingo kelio!

Tel. 8 620 51213 (Telia)
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Dujų balionų pildymas norimu
kiekiu ir greitas pristatymas.
Prekiaujame angliarūgšte,
deguonimi, acetilenu
ir europinio standarto 5, 11 ir 21 kg
propano-butano dujų balionų tara.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki
16.30. Šeštadieniais iki 12.00 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.
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Statybinė įmonė išsinuomotų patalpas darbininkams
gyventi. Tel. 8 698 77003

BALDŲ GAMYBA:
Nestandartiniai
virtuvės komplektai,
spintos su slenkančiomis sistemomis.
UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57-4

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus!
www.melkerlita.lt
Tel.: 8 686 83265,
8 616 08020

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys. Automobilių
utilizavimas (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221

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
Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur
už 100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640
Sausų malkų išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

Santechnikos ir apdailos darbai.
Tel. 8 627 57085

Naujo keleivinio mikroautobuso ir automobilių nuoma.
Tel. 8 699 12744
Atliekame visus vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 675 83453
Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams
(reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transporto ir logistikos vadybininkams (-ėms). Tel. 8 687 93693

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos,
čiužiniai. Prekiaujame išsimokėtinai. Geros kainos.
Nuolaidos iki 25%.
www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953
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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, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

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

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

1 kambario 30 kv. m butas Vytauto g., 5 aukšte iš 5.
Tel. 8 685 48849
1 kambario 34 kv. m suremontuotas butas Neravų g. Kaina
– 25000 Eur arba keičiu į 2 kambarių butą su priemoka.
Tel. 8 676 33844
2 kambarių 39 kv. m butas be
remonto Baravykų g. 2 aukšte.
Kaina – 19000 Eur. Tel. 8 686
42499
3 kambarių 57 kv. m butas Šiltnamių g., 4 aukšte iš 5. Renovuotas
namas, išmokėta renovacija. Kaina – 45000 Eur. Tel. 8 620 63122
3 kambarių butas Alytuje. Namas
renovuotas, geoterminis šildymas, saulės baterijos. Žiburio g.,
prie „Žuvinto“ parduotuvės. Šalia
uždara, išpirkta automobilio stovėjimo vieta. Tel. 8 614 15518
15 a sklypas su pastatais šalia
Druskininkų, Neravų k. Yra geodeziniai matavimai.
Tel. 8 659 45939
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
3 ha žemės Mikalinos kaime. Kaina – 5000 Eur. Tel. 8 698 75845
Garažas Ligoninės g.
Tel. 8 687 37575
13 a namų valdos sklypas Naujasodės kaime, Druskininkų sav.,
šalia asfaltuotas kelias, atvesta
elektra. Kaina – 11000 Eur.
Tel. 8 650 41379

„Seat Leon“ 2006 m., 2 L dyzelinas,
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

2 moteriški kailiniai, pigiai vilnonis kilimas, veidrodis-knyga su
stalčiais, kiliminiai takai, įvairios
knygos. Tel.: 8 630 87652, 8
(313) 52512
Naujos medinės (klevo ir uosio)
taburetės. Tel. 8 618 20125
Telefonas „Asus zenfone Selfie“
su dokumentais, garantija, dėžute ir priedais už 145 Eur; naujas
išmanusis laikrodis su SIM kortele ir fotokamera už 22 Eur; telefonas „Samsung s6 edge“ už 210
Eur. Tel. 8 602 34212

2 durų spinta (205x65 cm), knygų
spinta su 3 stalčiais (205x30),
indauja su televizoriaus stalu, fotelis, sofa-lova. Tel. 8 688 37637
Akordeonas „Honer Tango 2“ (96
bosų). Kaina – 250 Eur.
Tel. 8 686 14305
Senovinė skrynia. Kaina – 35
Eur. Tel. 8 623 20014
Nauja skalbimo mašina „Ryga
17M“. Kaina – 25 Eur.
Tel. 8 627 23222
Nauja lietuviška dvigulė lova
(160x200 cm.). Kaina – 260 Eur.
Tel. 8 623 23430
Vaikiškos pakabinamos supynės
už 8 Eur; geros būklės triratukas
„Sport trike“ už 32 Eur; stumdukas „Vtech“ už 15 Eur; vaikiški
barškučiai; įvairūs grojantys žaislai po 1 Eur. Tel. 8 645 75151

Perka
Žemės ūkio paskirties sklypą netoli Druskininkų. Tel. 8 676 33844
Naudotą manekeną su rankomis
ir kojomis. Tel. 8 650 96333
Naudotas šaligatvio plyteles.
Tel. 8 647 33100
Seną adatinį patefoną su plokštelėmis. Tel. 8 612 12197

Ieško darbo
31 m. moteris ieško darbo (turi B
kategorijos vairuotojo pažymėjimą). Intymaus nesiūlyti.
Tel. 8 647 11763
Vyras, turintis 8 vietų mikroautobusiuką ir 27 metų stažą ieško
darbo. Tel. 8 602 34212

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

Naujas įrėmintas paveikslas
„Vandenyno bangos“ (90x70 cm,
dailininkas Leon Wells) už 70
Eur; 3 pakabinamos spintelės
(2vnt-80x65 cm, 1 vnt-80x30 cm)
po 15 Eur. Tel. 8 616 37589

„Škoda Fabia“ 2007 m., 1,9 L
dyzelinas, 77 kW, tamsiai žalia,
Lietuvoje neeksploatuotas, TA iki
2019 m. Kaina – 3150 Eur.
Tel. 8 622 02831

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

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

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

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

Išnuomojamas 3 kambariu butas, maži šildymo mokesčiai,
renovuotame name. Kaina – 1
mėn./260 Eur. Tel. 8 624 89919

Dovanoju rudą labradoro kalytę,
labai draugiška, augus nuo mažens su vaiku. Tel. 8 621 38429

Išsinuomočiau garažą Viečiūnuose. Tel. 8 636 10102

Dovanoju šaldytuvą „Minsk“
(aukštis 1,75 m, plotis 0,6 m).
Tel. 8 687 17270

„Toyota Corola“, TA, draudimas,
automatinė pavarų dėžė.
Tel. 8 682 98506
„Opel Astra“ 2005 m., 1,6 L, ekonomiškas, prižiūrėtas, hečbekas,
74 kW, TA iki 2019 m., naujos žieminės padangos (dygliuotos). Kaina – 2500 Eur. Tel. 8 612 20745
Automobilinė priekaba „Zubrionka“
su tentu, TA iki 2019.03, draudimas
iki 2018.04. Tel. 8 652 33055
„Opel Astra“ 2002 m., 1,9 L dyzelinas. Kaina – 1600 Eur.
Tel. 8 657 78754
Geros būklės universalios padangos M+S (4 vnt.) R17/215/45, 50
Eur; lieti ratlankiai R15 (5 taškų).
Tel. 8 654 35497
„Ford Mondeo“ 1995 m., 1,8 L
benzinas. Kaina – 200 Eur.
Tel. 8 654 46644

Parduoda mišką ir medieną
Supjautos malkos. Tel. 8 622 94035

Parduodami įvairūs daiktai
2 flakonai (po 500 ml) „Vein Stopper“
tepalo venų varikozei gydyti. Kaina –
27 Eur/1 vnt. Tel. 8 676 64865
Obuolių sultys tetrapakuose su
dėžute (5 L). Kaina – 5 Eur.
Tel. 8 681 72902
Juodas pianinas „Ukraina“. Kaina
– 200 Eur. Tel. 8 616 74187
Graži, didelė, apšiltinta šuns
būda. Kaina – 70 Eur.
Tel. 8 640 55799

Mobilusis telefonas „HTC Desire
500“. Kaina – 40 Eur.
Tel. 8 687 22547
Belaidis skaitmeninis nešiojamas
telefonas „Philips SE 150“ už 15
Eur; elektrinė pirties krosnelė
„Harvia“ VEGA BC 60 (6 kW) už
175 Eur; garso kolonėlės „NGS
Beat“ už 13 Eur; laisvų rankų
įranga už 15 Eur; kineskopinis
televizorius „Philips“ (37 cm įstrižainė) su DVD už 23 Eur; SKART
laidai; mobilusis telefonas „Nokia
E52“ už 37 Eur. Tel. 8 654 87148
Kineskopinis plokščiaekranis
televizorius „Samsung SLIM“ (51
cm įstrižainė) už 25 Eur; kraujo
spaudimo 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
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
medžio drožlių skydai ir DVP
plokštės; kineskopinis televizorius
„Philips“ (37 cm įstrižainė) už
20 Eur; durų varsčios; žieminiai
medžioklės batai (44 dydis) už 35
Eur; televizoriaus pulteliai po 5
Eur. Tel. 8 686 43600
Naujas elektrinis pakabinamas židinys su garantija. Tel. 8 618 73838
Nugaros masažuoklis už 50 Eur;
skaitmeninis nuotraukų rėmelis
už 10 Eur. Tel. 8 673 02280
Ąžuolinis darbastalis už 36 Eur;
medžiaginiai maišai po 0,5 Eur;
elektrinis radiatorius už 10 Eur;
naujas metalinis praustuvas už
8 Eur; medinės statinės; plastmasinės statinės; cinkuota metalinė 200 L statinė; senovinė
spinta, kėdės ir radija.
Tel. 8 616 22124
Žąsis. Tel. 8 313 43602
Spausdintuvas „Kodak“ už 25
Eur; televizorius LG už 10 Eur.
Tel. 8 675 57873
Akselinė. Tel. 8 626 79757

Nuoma

Išnuomojamas garažas su duobe
miesto centre (prie buvusios katilinės). Tel. 8 616 37525
Išsinuomočiau garažą.
Tel. 8 602 34212
Išnuomojamas 1 kambario butas
Veisiejų g. Kaina – 150 Eur + komunaliniai mokesčiai. Imamas 2
mėn. depozitas. Tel. 8 681 10900

Vyras ieško mikroautobuso vairuotojo, sodybos prižiūrėtojo,
sargo darbo. Tel. 8 623 23430
37 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 663 53521

Kiti

Swed banke prie bankomato rasti
auskarai. Tel. 8 602 10848
Gruodžio 15 d. pamesti automobilio raktai (Kudirkos g.).
Tel. 8 621 37244
Dingo marga katytė. Suteikusiems informaciją atsilyginsiu.
Tel. 8 626 79757
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Šeimoje svarbiausia kalbėtis ir pasitikėti vienam kitu

„Esi ir būsi man brangiausia“, – pasveikino Albinas Liaukevičius žmoną Mariją santuokos 50-ečio proga/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Auksinio santuokos jubiliejaus proga M. ir A. Liaukevičius pasveikino artimieji/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Gruodžio 16-ąją druskininkiečiai Marija ir Albinas Liaukevičiai atšventė auksinį santuokos jubiliejų. „50 metų meilės.
600 mėnesių kartu. Daug juoko. 2 400 savaičių laimės. Nesuskaičiuojami prisiminimai.
16 800 dienų drauge. Nesibaigiantys nuotykiai. O kiek dar
visko prieš akis!“, – tai tik vienas iš Marytės ir Albino širdžiai mielų sveikinimų, drauge
su įspūdingomis gėlių puokštėmis, pasiekusių jų namus
praėjusią savaitę.
Iš širdingų sveikinimo žodžių, kuriuos 67-erių Marytei ir 74-erių Albinui užrašė jų sūnus Gintaras ir
dukra Jurgita, galima nujausti, kad
šeimoje visi yra labai artimi. Sutuoktiniai patikino, kad su vaikais,
anūkais dažnai susitinka, juolab,
kad dukra ir sūnus su savo šeimomis gyvena Druskininkuose.
„Džiaugiamės anūkais. Gytautė –
jau studentė, Kristupas – gimnazistas, dvejų metukų Ąžuoliukas
lanko vaikų lopšelį-darželį. Gabrielė dirba Londone ir pasveikino mus, atsiuntusi puokštę. Iš
Londono gavome net dvi puokštes – mūsų nepamiršo pasveikinti ir mano brolio dukra Ilona. Gal
svarbiausia mūsų visos šeimos
tradicija ir yra dažnai susitikti, pabendrauti, praleisti laiką kartu, o
visas didžiąsias metų šventes būtinai švęsti drauge“, – sakė M. ir A.
Liaukevičiai. Jiedu turi ir dar vieną,

savo, ypatingą tradiciją: ir išeidami
iš namų, – kad ir trumpam, ir sugrįžę, – būtinai pasibučiuoja.
Dar nė 18-os nesulaukusi Marija ir 24-erių Albinas prieš penkiasdešimt metų susituokė Druskininkuose. Aplinkiniai kalbėjo,
esą Marytė dar per jauna tekėti,
jaunieji pernelyg skuba sujungti likimus. „Susituokėme, nes norėjome būti kartu. Meilė buvo didelė.
Ir liko visam gyvenimui“, – kalbėjo M. ir A. Liaukevičiai. Po registracijos tuomečiame metrikacijos
biure Marytės ir Albino santuoka
buvo palaiminta bažnyčioje. Tikėjimas yra svarbi, jų bendro gyvenimo santarvę stiprinanti gija. Tik,
anot Marytės, ne ką mažiau svarbu, kad žmogus, kaip sakoma, ir
„pats laikytųsi“, – tada ir Dievulis
padės.
Jaunos šeimos bendro gyvenimo pradžia nebuvo lengva. Viską, kuo dabar gali džiaugtis ir didžiuotis, susikūrė darbštumu,
kantrybe bei sąžiningu darbu. Albinas, kurį laiką dirbęs šaltkalviumontuotoju, vėliau įsidarbino tuometėje Meno gaminių įmonėje ir
dirbo ten iki pat jos uždarymo.
Pastaraisiais metais jis tebesidarbuoja – taksi vairuotoju. Marytė,
buvusi ilgametė sanatorijos „Lietuva“ virtuvės darbininkė, išėjusi į
pensiją, rūpinasi namų jaukumu.
Tačiau moteris aktyviai dalyvauja
ir visuomeninėje veikloje, yra folkloro ansamblio „Stadalėlė“ (vad.

L. Balčiūnienė) narė.
Anot Marytės, jųdviejų su Albinu santuoką jau tikriausiai galima vadinti „muziejine“ – juk pusšimčiu darnaus bendro gyvenimo
metų šiais laikais gal ne tiek jau
ir daug porų gali pasigirti? Moters
žodžiais, svarbiausia šeimoje yra
pasitikėti vienas kitu, ir – kalbėtis. „Bet apie viską reikia šnekėtis nuoširdžiai, išklausyti vienam
kitą“, – mano M. Liaukevičienė.
Ar jų ilgametėje santuokoje,
kasdienybės tėkmėje drauge išgyvenant ne tik džiaugsmą, bet
ir vaduojantis iš ligos, kitų rūpesčių, tebėra „vietos“ romantikai? „Dažnai, per televiziją skambant pageidavimų koncertui, imu
ir pakviečiu savo Albinėlį valso.
Pašokame, pasišnekame“, – pasakojo Marytė. Gruodžio 16-ąją
Albinas žmonai sukūrė malonią
staigmeną. Marytė susigraudina,
pasakodama, kai, santuokos jubiliejaus dieną į duris paskambinusi siuntų tarnybos darbuotoja,
įteikė jai Albino siųstas nuostabias rožes ir tarp jų paslėptą atviruką su užrašu: „Esi ir būsi man
brangiausia“.
Atsisveikinant, po pokalbio su
jubiliatais jaukiuose jų namuose,
Albinas dirsteli pro langą į dangumi vėjo genamus debesis: „Apsiniaukė...“. O Marytė šypsosi: „Bet
aš šalia turiu savo saulę.“
Parengė Ramunė Žilienė

