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Druskininkų kultūros puoselėtojo premija 
skirta maestro Mikui Suraučiui

Druskininkiečiui kompozi-
toriui ir atlikėjui Mikui Surau-
čiui skirti Druskininkų kultūros 
puoselėtojo 2017 metų premiją 
– 1000 eurų bei laureato diplo-
mą – nuspręsta už reikšmingą, 
aktyvią ir kūrybingą veiklą kul-
tūros ir meno srityje, puoselė-
jant ir skleidžiant profesiona-
lųjį bei mėgėjų meną, ugdant 
Druskininkų bendruomenės 
tradicijas, plėtojant edukaci-
nę veiklą, kuriant menines pro-
gramas, rengiant, įgyvendinant 
naujus kultūros projektus, da-
lyvaujant ir reprezentuojant 
Druskininkų savivaldybę res-
publikiniuose, tarptautiniuose 
festivaliuose, konkursuose, or-
ganizuojant kultūros renginius 
druskininkiečiams bei kurorto 
svečiams.

Praėjusių metų pabaigoje pa-
viešinus informaciją apie kan-
didatūrų premijai teikimą, Drus-
kininkų savivaldybė gavo 
Druskininkų kultūros centro siū-
lymą ir Lietuvos muzikų rėmimo 
fondo rekomendaciją dėl 2017 
metų Druskininkų kultūros puo-
selėtojo premijos skyrimo kom-
pozitoriui ir atlikėjui M. Suraučiui. 
Savivaldybės taryba gruodžio 
28-ąją saušauktame posėdyje 
pritarė M. Suraučiaus kandida-
tūrai. Druskininkų kultūros puo-
selėtojo premija ir mero Ričardo 
Malinausko pasirašytas diplo-
mas M. Suraučiui bus įteikti tra-
dicinės, sausio pabaigoje Drus-
kininkų savivaldybės rengiamos 
Padėkos šventės metu, kai pa-
gerbiami labiausiai Druskinin-
kams ir Druskininkų kraštui nusi-
pelnę gyventojai, verslo įmonės 
bei darbuotojai.

2017-ųjų rugpjūčio 25 die-
ną Druskininkų Pramogų aikštė-
je koncertinė įstaiga „Combo“ ir 
Druskininkų kultūros centras or-
ganizavo kompozitoriaus ir atli-
kėjo M. Suraučiaus jubiliejinį kon-
certą, skirtą maestro 70-ečiui. 
Koncerto metu skambėjo M. Su-
raučiaus sukurtos dainos, kurias 
atliko žymūs Lietuvos estrados 
atlikėjai: Aleksandras Ivanauskas 
(Fara), Česlovas Gabalis, Irena 
Ašakaitė, Povilas Meškėla, jau-
nieji atlikėjai, Druskininkų mišrus 
choras ir kiti. Koncertą nufilma-
vo ir neseniai transliavo nacio-
nalinė televizija, įrašą galima pa-
matyti LRT programų archyve. 
Koncerto metu Lietuvos autorių 
teisių kolektyvinio administravimo 
asociacija LATGA prezidentas, 
kompozitorius Teisutis Makači-
nas už reikšmingą indėlį į Lietu-
vos dainos ir roko muzikos istoriją 
maestro M. Suraučiui įteikė aukš-
čiausią LATGA apdovanojimą – 
Auksinę žvaigždę.

Kultūros sričiai ir menui nusi-
pelnęs kūrėjas, maestro M. Su-
raučius, pasiteiravus, ką jam 
reiškia tai, kad bus pagerbtas 
bei įvertintas už ilgametį, rezul-

tatyvų ir prasmingą darbą, nuo-
širdžiai atsakė, kad dėmesys ir 
pagerbimas jį džiugina. „Žino-
ma, kad malonu, ką čia ir kalbė-
ti. Nereikia veidmainiauti ar me-
luoti – nei sau, nei kitiems, kad 
toks įvertinimas nėra svarbus. 

Manau, kiekvienas apsidžiau-
gia, kai atkreipiamas dėmesys 
į jo triūsą, darbą. Esu per savo 
gyvenimą buvęs daugelyje sce-
nų, žinau, kad dėmesys atlikėjui 
visada yra malonus. Menininkui 
ypatingai svarbu, kad jo kūryba 

būtų pastebėta, įvertinta. Galbūt 
kai kam atrodo, kad menininkui 
svarbiausia saviraiška, kad jis 
kuria „sau“? Taip nėra. Juk me-
nas ir kuriamas pirmiausia žmo-
gui – klausytojui, 
žiūrovui. 5 psl.

M. Suraučius: „Menininkui svarbu, kad jo kūryba būtų pastebėta, įvertinta.“/Rimutės Viniarskaitės nuotrauka
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Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė 
Vilma Jurgelevičienė išrinkta Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

centro valdybos pirmininke 
Gruodžio pabaigoje sušauk-

tas Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro (ARATC) 
valdybos posėdis. Vienas iš 
svarstytų klausimų – ARATC 
valdybos pirmininko rinkimai, 
nes Alytaus miesto bei Birš-
tono savivaldybės keitė valdy-
bos narius. ARATC Valdybos 
pirmininke vienbalsiai išrink-
ta Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vil-
ma Jurgelevičienė, valdyboje 
dirbanti nuo 2009 metų. 

„Nemeluosiu, kolegų pasitikėji-
mas tikrai nudžiugino. Tačiau val-
dybos pirmininko pareigos labai 
atsakingos, tad džiūgauti nebus 
kada – reikės rimtai dirbti. Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centras 
jungia 7 savivaldybes. Atliekų 
tvarkymas yra atsakinga, sudė-
tinga ir kartu jautri viešųjų pas-
laugų sritis, liečianti visą regiono 
bendruomenę. Noriu pagirti cen-
tro direktorių Algirdą Reipą, ku-
ris yra labai stiprus ir kompeten-
tingas specialistas, atstovaujantis 
įmonei valstybės institucijose ir 

atsakingai bei išsamiai pateikian-
tis visą svarbią informaciją valdy-
bai, kuri sprendimus priima dau-
gumos balsų principu“, – sakė V. 
Jurgelevičienė ir pažymėjo, kad 
atliekų tvarkymo kaštai Alytaus 
regione yra vieni mažiausių šaly-
je, o pats centras vertinamas kaip 
vienas iš efektyviausiai dirbančių.

„Per šį laikotarpį įgyvendinti di-
deli ir svarbūs struktūrinių pa-
ramos fondų projektai, sukur-

ta moderni infrastruktūra, kurios 
priežiūra reikalauja ir gebėjimų, ir 
resursų. Šie procesai nėra lengvi, 
nes sprendimus turėjo priimti sep-
tynių savivaldybių tarybos. Žinant 
politinę situaciją, daugeliu atveju 
panašūs procesai Lietuvoje stri-
go. Tuo tarpu Alytaus regione įsi-
klausėme vieni į kitų nuomones 
ir priėmėme vieningus sprendi-
mus“, – apie darbą valdyboje bei 
Alytaus regiono taryboje, kurioje 

sprendimus priima regiono merai, 
kalbėjo V. Jurgelevičienė. 

ARATC valdyba yra renkama 4 
metų kadencijai, tačiau, nežiūrint 
to, daugelis žmonių yra dirbę ne 
vieną kadenciją, tai lemia jų pro-
fesionalumą, gerą atliekų tvarky-
mo srities išmanymą ir kompe-
tenciją spręsti svarbius minėtos 
srities klausimus. 

Posėdyje  svarstytas ir maisto 
atliekų tvarkymo klausimas. Nuo 
2018 metų balandžio 1 dienos 
Alytaus regione planuojama pra-
dėti atskirą maisto atliekų tvarky-
mą. Iš ES lėšų yra nupirkti kontei-
neriai maisto atliekoms. Pirmasis 
etapas apims individualių namų 
gyventojus, o vėliau maistui skir-
ti konteineriai bus įrengti ir viešo-
se erdvėse esančiose konteine-
rių aikštelėse. Tikimasi, kad šis 
sprendimas padės ženkliai suma-
žinti mišriųjų atliekų kiekį. 

ARATC vadovas A. Reipas pa-
žymėjo, kad mišriosios ir maisto 
atliekos pasiskirstys per du kon-
teinerius, dėl to bus galima per-
žiūrėti atliekų išvežimo grafikus, 

ir kaštai dėl minėtos papildomos 
paslaugos neturėtų didėti. 

Posėdyje taip pat buvo pasida-
linta informacija apie tai, kaip LR 
Seimo aplinkos komiteto ir Aplin-
kos ministerijos specialistai rea-
guoja į anksčiau išsakytas pasta-
bas dėl naujų reikalavimų atliekų 
tvarkymui. Lapkričio pradžioje 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė V. Jurgelevi-
čienė LR Seime, Aplinkosaugos 
komitete atstovaudama ir Drus-
kininkų, ir kitoms savivaldybėms, 
išsakė pastebėjimų dėl aplinko-
saugos mokesčio nesavalaikio 
didinimo ir papildomų reikalavi-
mų stambiųjų atliekų aikštelėms. 
V. Jurgelevičienė tuomet akcen-
tavo, kad kiekvienas papildomas 
reikalavimas krenta ant bendruo-
menės pečių ir kvietė atsakingai 
apsvarstyti naujųjų reikalavimų 
koregavimo galimybes.

LR Seimas ir Aplinkos minis-
terija išgirdo argumentus – šiuo 
metu dėl aplinkosauginio mokes-
čio mažinimo yra pateiktas teisės 
aktų projektas.

„Per šį laikotarpį įgyvendinti dideli 
ir svarbūs struktūrinių paramos fon-
dų projektai, sukurta moderni infras-
truktūra, kurios priežiūra reikalauja 
ir gebėjimų, ir resursų. Šie procesai 
nėra lengvi, nes sprendimus turėjo 
priimti septynių savivaldybių tary-
bos. Žinant politinę situaciją, dauge-
liu atveju panašūs procesai Lietuvo-
je strigo. Tuo tarpu Alytaus regione 
įsiklausėme vieni į kitų nuomones ir 
priėmėme vieningus sprendimus“, – 
apie darbą valdyboje bei Alytaus re-
giono taryboje, kurioje sprendimus 
priima regiono merai, kalbėjo V. Jur-
gelevičienė.

Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų žemės ūkio paskirties žemės priskirtos 
prie mažiau palankių ūkininkauti vietovių

Socialinės naujovės: nuo sausio 1-osios didėja socialinės išmokos
Išmoka vaikui – visiems vai-

kams
Druskininkų savivaldybės ad-

ministracija informuoja, kad nuo 
sausio 1-osios Išmokų vaikams 
įstatymu įtvirtintas išmokos vai-
kui mokėjimas visiems vaikams. 
Universali 30 Eur išmoka vaikui 
mokama visiems vaikams, ne-
vertinant šeimos gaunamų pa-
jamų. Vaiko pinigus gaus ne tik 
šeimoje auginami ar globojami 
vaikai, bet ir šeimynose bei vai-
kų globos institucijose augantys 
vaikai. 

Nepasiturinčioms ar gausioms 
šeimoms išmoka vaikui bus di-
desnė. Šeimoms, auginančioms 
ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vai-
kus, jeigu šeimos pajamos vie-
nam asmeniui per mėnesį yra 
mažesnės negu 1,5 VRP (183 
Eur), taip pat šeimoms, auginan-
čioms ir (ar) globojančioms 3 ar 
daugiau vaikų, prisidės papildo-
mai 28,5 Eur už vaiką iki 2 metų 
ir 15,2 Eur už vaiką nuo 2 iki 18 
metų. Išmoka vaikui gali būti mo-
kama ir vyresniam vaikui iki 21 
metų, jei jis mokosi pagal bendro-
jo ugdymo programą (įskaitant ir 
profesinio mokymo įstaigose be-
simokančius pagal bendrojo ug-
dymo programą ir pagal bendrojo 
ugdymo programą kartu su pro-
fesinio mokymo programa).

Prašymus dėl išmokos vaikui 

skyrimo galima teikti jau nuo šių 
metų sausio 1 d. Svarbu tai, kad 
išmoka vaikui, kaip ir kitos soci-
alinės išmokos, mokama už pra-
ėjusį mėnesį ir grąžinama už 
12 praėjusių mėnesių. Tai reiš-
kia, kad net jeigu tėvai kreiptųsi 
ir 2018 m. lapkričio ar gruodžio 
mėnesį, išmoka bus išmokėta 
nuo 2018 m. sausio 1 d. 

Dėl išmokos vaikui gali kreip-
tis vienas iš tėvų arba abu tėvai 
dėl skirtingų vaikų. Svarbu žinoti, 
kad išmoka vaikui gali būti perve-
dama į vaiko vardu atidarytą sąs-
kaitą arba dėl išmokos gali kreip-
tis 18 metų sulaukęs vaikas. 

Tiems tėvams, kurie jau gauna 
išmoką vaikui ir išmokos mokėji-
mo laikotarpis nepasibaigęs, pa-
pildomai kreiptis nereikia – išmo-
kos bus perskaičiuotos be atskiro 
tėvų prašymo.

Pateikti prašymą išmokai vaikui 
gauti galima elektroniniu būdu 
per socialinės paramos informa-
cinę sistemą: www.spis.lt arba 
pateikti raštu pagal savo gyvena-
mąją vietą Druskininkų savival-
dybės administracijos Socialinės 
paramos skyriuje, 108 kab., arba 
seniūnijose. 

Kaip informavo LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, 
sausio pirmomis dienomis sutri-
ko el. prašymų teikimas per mi-
nėtą informacinę sistemą. Tai 

lėmė didesnis nei įprastai pra-
šymų srautas. Šie trikdžiai yra 
sprendžiami ir artimiausiu metu 
svetainė veiks.

 
Palankesnės sąlygos gauti 

piniginę socialinę paramą ne-
pasiturintiems gyventojams

Atsižvelgiant į tai, kad išmoka 
vaikui mokama visiems vaikams, 
pakeistas ir Piniginės socialinės 
paramos nepasiturintiems gy-
ventojams įstatymas, kuriame 
nustatyta, kad skiriant sociali-
nę pašalpą ir (ar) būsto šildymo, 
karšto ir geriamojo vandens išlai-
dų kompensacijas į šeimų, augi-
nančių vaikus, pajamas išmoka 
vaikui nėra įskaitoma.

Minėto įstatymo pakeitimais pa-
pildomai skatinami dirbantys as-
menys. Skiriant piniginę soci-
alinę paramą nepasiturintiems 
gyventojams, į šeimos (asmens) 
gaunamas pajamas neįskaitoma 
dalis darbinių pajamų: 15 proc. 
darbo užmokesčio – bendrai gy-
venantiems asmenims, neau-
ginantiems vaikų (įvaikių), arba 
vienam gyvenančiam asmeniui; 
20 proc. – bendrai gyvenantiems 
asmenims, auginantiems vieną 
ar du vaikus (įvaikius); 25 proc. 
– bendrai gyvenantiems asme-
nims, auginantiems tris ar dau-
giau vaikų (įvaikių); 30 proc. – as-
menims, vieniems auginantiems 

vieną ar du vaikus (įvaikius); 35 
proc. – asmenims, vieniems au-
ginantiems tris ar daugiau vaikų 
(įvaikių).

Taip pat nuo 2018 m. valstybės 
remiamų pajamų dydis padidėjo 
nuo 102 iki 122 eurų. Dėl to padi-
dėjo ir socialinė pašalpa – maksi-
malus jos dydis sieks 122 eurus.

Parama maisto produktais
Dėl padidėjusio valstybės re-

miamų pajamų dydžio, daugiau 
gyventojų įgijo teisę į labdaros ir 
paramos fondo „Maisto bankas“ 
dalinamą paramą maisto produk-
tais, o nuo šių metų – ir į nemo-
kamas higienos prekes, tokias 
kaip skalbimo priemonės, mui-
las, šampūnas ir kitas. Maisto 
produktai bus dalinami 6 kartus, 
higienos prekės – 2 kartus per 
metus. Paramą gaus gyventojai, 
kurių pajamos neviršys 1,5 vals-
tybės remiamų pajamų dydžio 
(183 eurų), sunkios ligos, nelai-
mingo atsitikimo ir kitais sudė-
tingais atvejais – 2,2  valstybės 
remiamų pajamų dydžio (268,4 
eurų) vienam šeimos nariui per 
mėnesį. Prašymus galima teikti 
jau nuo sausio 1-osios.

 
Didesnės šalpos išmokos
Nuo 2018 metų sausio 1 die-

nos įsigaliojo naujas – 130 Eur 
– bazinis šalpos pensijos dydis. 

Dėl to šalpos išmokos (priklauso-
mai nuo išmokos rūšies ir gavėjų 
kategorijos) padidės nuo 9 eurų 
(šalpos našlaičių pensija) iki 40,5 
eurų (šalpos neįgalumo pensija 
netekusiems 100 proc. darbingu-
mo iki 24 metų). Šalpos senatvės 
pensija padidės nuo 100,8 eurų 
iki 117 eurų.

Šalpos išmokas gauna našlai-
čiai, neįgalūs vaikai, nuo vaikys-
tės neįgalūs suaugę asmenys, 
kiti neįgalieji ir senatvės pensijos 
amžiaus sulaukę asmenys, kurie 
neįgijo stažo socialinio draudimo 
pensijai gauti.

Naujovės valstybinių pensi-
jų srityje

Nauja ir tai, kad nuo sausio 1 
d. teisę gauti antrojo laipsnio 
valstybinę pensiją įgijo daugia-
vaikiai tėčiai (įtėviai), išauginę 5 
ir daugiau vaikų, kai nėra dau-
giavaikės motinos (įmotės) arba 
kai daugiavaikė motina (įmo-
tė) neatitinka Lietuvos Respubli-
kos valstybinių pensijų įstatyme 
nustatytų antrojo laipsnio vals-
tybinės pensijos skyrimo sąly-
gų. Taip pat nustatyta sąlyga, 
kad antrojo laipsnio valstybinė 
pensija daugiavaikiam tėvui gali 
būti skiriama tik tuo atveju, jei-
gu daugiavaikei motinai nebuvo 
paskirta antrojo laipsnio valsty-
binė pensija.

Lietuvos Respublikos Seime 
gruodžio mėnesį surengtos kon-
ferencijos „Mažiau palankių ūki-
ninkauti vietovių modelis nuo 
2018 metų“ metu Žemės ūkio mi-
nisterijos atstovai apžvelgė ir vi-
suomenei pristatė planuojamą 
mažiau palankių ūkininkauti vie-
tovių modelį (didelių gamtinių kliū-
čių turinčių vietovių žemėlapį), įsi-
galiosiantį nuo 2018 m., kuriame 
Druskininkų savivaldybės Leipa-

lingio ir Viečiūnų seniūnijų žemės 
ūkio paskirties žemės priskirtos 
prie mažiau palankių ūkininkau-
ti vietovių.

Žemės ūkio ministerijos atsto-
vai atsižvelgė į Druskininkų savi-
valdybės vadovų argumentus dėl 
Druskininkų savivaldybės kai-
miškosios Leipalingio seniūni-
jos žemės ūkio paskirties žemės 
plotų priskyrimo prie vietovių, ku-
riose esama gamtinių kliūčių, ir 

pripažino, kad ir dirvožemio teks-
tūros, ir dirvožemio drenažo, ir 
dirvožemio cheminių savybių, ir 
kitais atžvilgiais žemės plotų si-
tuacija tik blogėjo, o žemės našu-
mo balas itin prastas. Druskinin-
kų savivaldybės seniūnijų žemės 
ūkio paskirties žemės priskyri-
mas prie mažiau palankių ūkinin-
kauti vietovių Druskininkų krašto 
ūkininkams ne tik užtikrina kas-
metes išmokas 2018-2020 metų 

laikotarpiu, bet ir teikia vilčių dėl 
geresnių ekonominių rezultatų 
žemės ūkio produkcijos gamybo-
je ateityje.

Šiais metais planuojama kom-
pensacinė išmoka už ūkinin-
kavimą mažo nepalankumo 
vietovėse yra 55,2 Eur už hek-
tarą. Minėtos paramos gavėjas 
– pareiškėjas, kuris atitinka visus 
priemonės reikalavimus paramai 
gauti ir kuriam išmokama kom-

pensacinė išmoka.
„Visada stengiamės padėti gy-

ventojams. Džiaugiuosi, kad Že-
mės ūkio ministerijos darbuoto-
jai įsiklausė į mūsų argumentus ir 
pritarė Druskininkų savivaldybės 
seniūnijų žemės ūkio paskirties 
žemių priskyrimui prie mažiau pa-
lankių ūkininkauti vietovių,“ – kal-
bėjo Druskininkų savivaldybės di-
rektoriaus pavaduotoja Violeta 
Grigorienė.
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Druskininkuose planuojamas Lietuvos 
moterų krepšinio lygos taurės finalas

Praėjusią savaitę Lietuvos mo-
terų krepšinio lygos vadovė Au-
dra Ginelevičienė, projektų vado-
vė Marija Andriekaitė susitiko su 
Druskininkų savivaldybės meru 
Ričardu Malinausku bei Druski-
ninkų sporto centro vadovu Vil-
mantu Matkevičiumi.

Susitikimo metu aptartas 2018 
metų kovo mėnesį Druskinin-

kuose vyksiantis Lietuvos mote-
rų krepšinio lygos taurės finalas 
– visų žvaigždžių diena. Lietu-
vos moterų krepšinio lygos orga-
nizuojamos moterų taurės var-
žybos kasmet organizuojamos 
skirtinguose miestuose. Pernai 
jos buvo surengtos Jonavoje, už-
pernai – Utenoje, dar anksčiau – 
Alytuje. Lietuvos moterų taurės 

finale žais pusfinalio etapą įvei-
kusios komandos. Jame varžy-
sis pirmąsias 4 vietas po dvie-
jų LMKL ratų turnyrinėje lentelėje 
užėmusios komandos. 

„Galiu tik pasidžiaugti, kad toks 
renginys vyks būtent Druskinin-
kuose,“ – kalbėjo Druskinin-
kų savivaldybės meras R. Mali-
nauskas.

Susitikimo metu aptartas kovo mėnesį Druskininkuose vyksiantis Lietuvos moterų krepšinio lygos taurės finalas – visų žvaigždžių die-
na/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Svarbi informacija Druskininkų savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojams
Siekiant taupyti rinkliavos admi-

nistravimo lėšas, visus rinkliavos 
mokėtojus skatiname naudotis el. 
aptarnavimo savitarnos svetaine, 
nuoroda internete: http://mail.aly-
tausratc.lt/ ir asmenims, minėto-
je svetainėje užsisakiusiems gauti 
mokėjimo pranešimus elektroni-
niu būdu ar gaunantiems bei rin-
kliavą už visą mokestinį laikotarpį 
sumokėjusiems iki šių metų liepos 
1 d., kitų metų rinkliava bus suma-
žinta 3 procentais.

Tačiau daugelis mokėtojų ne-
įvykdė vienos sąlygos, neuž-
sisakė gauti mokėjimo prane-
šimus tik elektroniniu būdu . 
Pabrėžiame, kad būtina lengva-

tos sąlyga  sistemoje pažymėti 
varnelę:„Mokėjimo pranešimai 
paštu nebus siunčiami – v“.

Prašome vietinės rinkliavos 
mokėtojų, kurie neįvykdė šios 
sąlygos, pakartotinai prisijung-
ti prie el. aptarnavimo savitarnos 
svetainės ir pažymėti aukščiau 
nurodytą varnelę. Ši lengvata 
bus taikoma kiekvienais metais.

Pateikiame instrukciją Eko mo-
kėtojui:

Norėdami nustatyti/pakeis-
ti mokėjimo pranešimų siuntimo 
tipą, galite tą padaryti paslaugos 
informacijoje, spausdami „Keisti“ 
ir išsaugodami pasirinktą prista-
tymo būdą:

Muzikinio fontano erdvėse ir 
šiemet nušvito kalėdinių eglučių 
parkas, kuriame šiemet suspin-
do net 43 išradingai papuoštos 
eglutės ir unikalios kalėdinės 
kompozicijos. Įvairios Druski-
ninkų įmonės, įstaigos ir orga-
nizacijos parke pristato origi-
nalias įvairių formų, gyvas ir iš 
įvairių medžiagų sukurtas kalė-
dines eglutes, demonstruoda-
mos savo išskirtinį kūrybiškumą 
bei išradingumą ir taip pristaty-
damos savo veiklą. Kaip ir kas-
met, visos eglutės varžysis dėl 
gražiausios ir originaliausios ka-
lėdinės eglutės titulo. Už labiau-
siai patikusią eglutę iki sausio 
16 d. bus galima balsuoti „Mano 
Druskininkai“ FACEBOOK pa-

skyroje. Savo simpatijas, spaus-
dami PATINKA, gali išreikšti visi 
parko lankytojai: ir druskininkie-
čiai, ir miesto svečiai. Eglutes 
vertins ir profesionalių meninin-
kų komisija. 

Iš visų kalėdinių eglučių parke 
eksponuojamų Druskininkų savi-
valdybės įmonių, įstaigų ir orga-
nizacijų sukurtų kalėdinių eglučių 
bus išrinkta originaliausia, dau-
giausia lankytojų simpatijų pel-
niusi eglutė. Jų kūrėjai bus pa-
gerbti ir apdovanoti kasmetinio 
Druskininkų savivaldybės orga-
nizuojamo Padėkos vakaro metu.  
Taigi balsuokite, būkite aktyvūs 
ir galbūt būtent Jums labiausiai 
patinkanti eglutė laimės žiūrovų 
simpatijų prizą!

Aptartas pasirengimas 
Laisvės gynėjų dienos 

minėjimui
Jau tapo tradicija sausio 13-ąją 

Druskininkuose paminėti rengi-
niais, skirtais Laisvės gynėjų atmi-
nimui pagerbti. Trečiadienį Drus-
kininkų savivaldybės vadovai, 
administracijos specialistai bei įs-
taigų ir organizacijų atstovai apta-
rė pasirengimą Laisvės gynėjų die-
nos minėjimui. Kaip ir kiekvienais 
metais, druskininkiečiai ir kurorto 
svečiai galės pagerbti kovotojų už 
laisvę atminimą simboliniame bė-
gime aplink Druskonio ežerą. 

Ši graži iniciatyva kasmet pri-
mena, kad Sausio 13-osios įvy-
kiai paliko gilų pėdsaką Lietuvos 
istorijoje ir visų žmonių širdyse. 

Kviečiame visus sausio 13-ąją 11 
val. prisijungti prie bėgimo ir taip 
pagerbti Laisvės gynėjus. Lais-
vės gynėjų atminimui Druskininkų 
Švč. Mergelės Marijos Škaplieri-
nės bažnyčioje bus aukojamos 
šventos mišios. Sausio 13 dieną 
16 val. Druskininkų vandens par-
ko konferencijų salėje Laisvės 
gynėjų dienos paminėjimui bus 
pristatytas dokumentinis-istori-
nis filmas, skirtas pasipriešinimo 
kovų pradininkui, partizanų vadui, 
pulkininkui Juozui Vitkui-Kazimie-
raičiui atminti.

Laisvės gynėjų diena bus pami-
nėta ir švietimo įstaigose. 

Išrinkite Jums labiausiai 
patinkančią kalėdinio 
eglučių parko eglutę
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Apdovanoti konkurso „EKOLOGIŠKOS KALĖDOS 2017“ laimėtojai
Praėjusią savaitę Jaunimo 

užimtumo centre surengti pir-
mą kartą Druskininkų adminis-
tracijos organizuoto konkurso 
„Ekologiškos kalėdos 2017“ 
apdovanojimai. Konkurse da-
lyvaujančios komandos, puoš-
damos ugdymo ir švietimo įs-
taigų bendras erdves ir klases, 
puošybai galėjo naudoti tik 
ekologiškas medžiagas.

Apdovanojimų metu kalbėjusi 
Druskininkų savivaldybės Švie-
timo skyriaus vyriausioji specia-
listė Diana Brown džiaugėsi kon-
kurse aktyviai dalyvavusiomis 35 
komandomis bei pabrėžė ekolo-
giškų Kalėdinių papuošimų svar-
bą aplikai, kurioje gyvename, 
gamtai.

Susirinkusiuosius pasveikino ir 
gražių švenčių linkėjo Druskinin-
kų savivaldybės mero patarėja 
Irena Lynikienė: „Pats gražiausias 
šio konkurso metu pasiektas tiks-
las – visų Jūsų sutelkimas ben-
drai veiklai. Nėra nieko svarbiau 
už buvimą kartu, bendravimą ir 
pagalbą vienas kitam. Džiaugiuo-
si, kad šis konkursas tėvus, vai-
kus ir mokytojus subūrė bendrai, 
prasmingai veiklai.“ 

„Kad pasiektume įspūdingų da-
lykų, privalome ne tik svajoti, bet 
ir veikti. Ne tik planuoti, bet ir tikė-
ti. Siekiant savo užsibrėžtų tikslų, 
yra svarbiausia ne tai, ką įgyjame, 
bet tai, kuo tampame,“ – visoms 
konkurse dalyvavusioms koman-
doms prizus įteikdama kalbėjo D. 
Brown.

Pagrindiniai prizai – dvi „Smart“ 
sistemos ir vienerios išmanio-
sios grindys buvo išdalinti Viečiū-

nų progimnazijos ketvirtokams, 
savo puošyboje naudojusiems 
tik vieną medžiagą – vilną, „Sau-
lės“ pagrindinės mokyklos prieš-
mokyklinio ugdymo grupei A –  už 
estetiką ir vizualinį pateikimą bei 
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos 
2 a klasei ir priešmokyklinio ugdy-
mo grupei A, sugebėjusioms su-
telkti bendruomenę ir surengu-
sioms puikius pristatymus.

Po renginio kalbintos konkur-
se vaikams talkinusios mamos 
teigė, kad laimėti prizines vie-
tas padėjo visų susitelkimas, 
siekiant bendro tikslo. „Laimėti 
padėjo vieningumas, tėvų inicia-
tyvumas, entuziazmas, komandi-
nis darbas. Tai buvo puiki proga 
parodyti savo kūrybiškumą. Dir-
bome daug, bet labai smagiai, – 
kalbėjo Rūta Kazakevičienė, stu-
dijos „Rūtos rankdarbiai“ vadovė, 
pastebėjusi, kad toks sujudimas 
švietimo bendruomenėje buvęs 
seniai. – Geri prizai buvo dide-
lė paskata stengtis, o, be to, tai 
buvo puikus būdas parodyti žmo-
nėms, kad galima gražiai ir stilin-
gai pasipuošti namus be sinteti-
nių grožybių.“ Aušra Keturkienė 
taip pat džiaugėsi aktyviais tė-
vais ir jų indėliu, puošiant klasę: 
„Smagu, kad tėvai taip įsitraukė. 
Jau yra moksliškai pagrįstų įro-
dymų, kad tėvų dalyvavimas ug-
dymo procese ir vaiko raida yra 
tiesiogiai susiję. Nauda yra abi-
pusė. Dėkoju konkurso organiza-
toriams už galimybę patirti Eko-
logiškas Kalėdas.“ 

 Gintarės Varnelienės 
nuotraukos

„Atgimimo“ mokyklos komandų atstovai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

„Saulės“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė su mokytoja A. Keturkiene ir mokinių tėvais/Gintarės Varnelienės nuotraukos

Lopšelio-darželio „Žibutė“, gausiausiai dalyvavusio konkurse – net 11 komandų – pedagogai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Moksleiviai, laukiantys konkurso rezultatų/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Viečiūnų progimnazijos ketvirtokai su mokytoja A. Trikšiene/Gintarės Varnelienės 
nuotrauka Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Kuriama, kad kas nors, iš ša-
lies, pamatytų, išgirstų, įvertintų. 
Ir galbūt pasidžiaugtų ar, įkvėptas 
kūrinio, susimąstytų“, – sakė M. 
Suraučius.

Instrumentinių vokalinių grupių 
„Bassvim“ bei „Plius minus“ įkūrė-
jas ir meno vadovas, kompozito-
rius ir dainininkas, gyvąja lietuviš-
kos estrados legenda įvardijamas 
maestro M. Suraučius gimė, gy-
vena ir kuria Druskininkuose.

M. Suraučiaus kūrybinės sė-
kmės žvaigždė labiausiai spin-
dėjo 1968-1984 metais, tačiau ir 
šiais laikais, dėl savo muzikinių 
pasiekimų maestro gerai žino-
mas, jį atpažįsta ne tik sovietmetį 
menantys žmonės, bet ir jaunes-
nės kartos atstovai. M. Suraučių ir 
dabar galima išvysti scenoje, įvai-
rių švenčių metu dainuojantį sa-
vos kūrybos arba kitų kompozito-
rių sukurtas dainas. M. Suraučius 
yra ir puikus garso režisierius, 
koncertmeisteris, akompaniato-
rius, muzikos programuotojas.

1965 metais, mokydamasis 
Druskininkų muzikos mokyklo-

je, M. Suraučius buvo pirmosios 
Lietuvoje bigbito grupės įkūrėjas. 
Jo vadovaujama grupė „Bassvim“ 
savo muzikos stiliumi tapo bitlo-
manijos pasekėja ir lyderė Lietu-
voje. 1971 metais M. Suraučiaus 
vokalinis instrumentinis ansam-
blis buvo hipių kultūros puoselė-
tojas. Po metų, pirmame ansam-
blių festivalyje „Bigbito ritmai“ M. 
Suraučiaus grupė pripažinta ge-
riausiu kolektyvu. Pats maestro 
laimėjo prizą bei festivalio geriau-
sio instrumentalisto vardą. 1974 
metais pirmajame respublikinia-
me ansamblių konkurse grupė 
tapo laureate, o M. Suraučius vėl 
pripažintas geriausiu instrumen-
talistu. 

Po metų tarprespublikiniame 
konkurse „Gintarinė triūba“, Kau-
ne M. Suraučiaus grupė laimė-
jo pagrindinį prizą. Tų pačių metų 
rudenį respublikiniame konkurse 
laimėjo atranką į Pasaulio jauni-
mo festivalį Maskvoje. Netilpda-
ma kuriamos muzikos rėmuose, 
„Plius minus“ nuo 1982 metų, 
su kabaretu „Tarp girnų“ ir tuo-

mečiu jo vedėju Vytautu Kerna-
giu atskleidė visiškai naują savo 
amplua. Tais pat metais M. Su-
raučius sukūrė 3 dalių roko ope-
rą „Dekameronas“. Nuo 1993-ųjų 
M. Suraučius dalyvavo kabarete 
„Salionas Brilijantinas“. 

Iš gausybės apdovanojimų M. 
Suraučiui vis dėlto brangiausias 
1984 m. Maskvos estrados teatre 
organizuotame visasąjunginia-
me publicistinės dainos konkurse 
pelnytas laureato vardas. Padėką 
pasirašė žinomas rusų rašytojas 
ir poetas, konkurso pirmininkas 
Robertas Roždestvenskis. 

Per savo gyvenimą M. Surau-
čius, drauge su žinomais poetais, 
yra sukūręs per 300 dainų. Jis 
taip pat parašė Druskininkų him-
nu tapusį kūrinį „Druskų miestas“. 
M. Suraučiaus iniciatyva Drus-
kininkuose nuolat organizuojami 
bigbito muzikos jubiliejiniai kon-
certai.

„Mano Druskininkai“ ir 
Druskininkų kultūros centro 

informacija

Druskininkų kultūros puoselėtojo 
premija skirta maestro Mikui Suraučiui

atkelta iš 1 psl.

M. Suraučių dažnai galima išvysti scenoje įvairių Druskininkuose organizuojamų švenčių metu/Druskininkų kultūros centro archyvo 
nuotrauka

M. Suraučiaus iniciatyva Druskininkuose organizuojami bigbito muzikos koncertai/Druskininkų kultūros centro archyvo nuotrauka

Viečiūnų bendruomenėje – 
dėmesys vienišiems 

seniūnijos gyventojams
2017 metų kovo-gruodžio mė-

nesiais Viečiūnų bendruomenė 
įgyvendino projektą „Pagalba 
vienišiems Viečiūnų seniūni-
jos gyventojams“, kurio tikslas 
– gerinti Viečiūnų seniūnijos 
senyvo amžiaus žmonių ir neį-
galiųjų integraciją į visuomenę 
ir teikti jiems pagalbą. 

Viečiūnų seniūnijoje yra 14 pro-
centų asmenų, vyresnių nei 65 
metų. Dažnai vyresnio amžiaus 
žmonės gyvena vieni, retai lan-
komi vaikų, kai kurie ir visiškai 
vieniši. Viečiūnų bendruomenė, 
turėdama tikslą pasirūpinti sun-
kioje situacijoje esančiais seniū-
nijos senyvo amžiaus gyventojais 
ir žmonėmis su negalia, 2017 me-
tais teikė socialines paslaugas. 
Projekto metu socialinė darbuoto-
ja Ona Lučinskienė lankė 12 Vie-
čiūnų seniūnijos vienišų ir senyvo 
amžiaus žmonių, atnešdavo jiems 
karštos sriubos, bendraudavo, 
padėdavo spręsti vienišų žmonių 
problemas. Projektui finansavimą 
skyrė Druskininkų savivaldybė.

Gruodžio 27 dieną Viečiūnų se-
niūnija pakvietė lankomus asme-
nis ir savanorius, prisidėjusius 
prie projekto įgyvendinimo, į Ka-
lėdinę popietę. Jos metu su pro-
jekto dalyviais buvo aptarti pro-
jekto rezultatai, poreikis toliau jį 
tęsti, pasidžiaugta šiltu bendravi-

mu ir palinkėta vieni kitiems svei-
katos bei džiaugsmo.

Gerumo bei atjautos nestokoja 
ir jaunieji bendruomenės nariai. 
Prieš gražiausias metų šventes 
Viečiūnų progimnazijos mokiniai 
tęsė praėjusiais metais pradėtą 
akciją – Viečiūnų jaunimas vie-
nišus seniūnijos senolius apdo-
vanojo dėmesiu. Vienišus arba 
rečiau giminaičių lankomus žmo-
nes prieš šventinį laikotarpį ap-
lankė progimnazijos aštuntokai. 
Visus aplankytus žmones mo-
kiniai pasveikino su šventėmis, 
skyrė jiems dėmesio, prašė pa-
sidalinti prisiminimais apie pa-
siruošimą šventiniam laikotar-
piui, dovanojo kalėdaičių ir pačių 
keptų meduolių. „Seneliai labai 
džiaugėsi mokinių apsilankymu, 
sveikinimais ir dovanėlėmis. Ši 
akcija suteikė visiems malonių 
akimirkų. Džiaugiuosi mokinių 
iniciatyva ir šiais metais aplanky-
ti vienišus žmones. Buvo malonu 
stebėti aštuntokus besiruošian-
čius šiai akcijai“,  – sakė moki-
nius antrus metus lydėjusi dailės 
ir technologijų vyresnioji mokyto-
ja Aurelija Vilūnienė. 

Viečiūnų progimnazija dėkoja 
Viečiūnų seniūnijai ir Druskinin-
kų Šv. Mergelės Marijos Škap-
lierinės bažnyčiai už bendradar-
biavimą. 

Viečiūnų seniūnija pakvietė lankomus asmenis ir savanorius, prisidėjusius prie projekto 
įgyvendinimo, į Kalėdinę popietę, kurioje pasidžiaugė šiltu bendravimu, palinkėjo vieni ki-
tiems sveikatos bei džiaugsmo/Druskininkų savivaldybės  archyvo nuotraukos

Vienišus arba rečiau giminaičių lankomus žmones prieš šventinį laikotarpį aplankė Vie-
čiūnų progimnazijos aštuntokai/Druskininkų savivaldybės  archyvo nuotrauka
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Priešmokyklinukų išvyka į Suvalkus
Gruodžio pradžia buvo la-

bai įsimintina lopšelio-darže-
lio „Žibutė“ „Saulutės“ gru-
pės priešmokyklinukams – jie 
keliavo į svečius pas naujuo-
sius draugus į Suvalkų 2-ąjį 
vaikų darželį. O draugais jie 
tapo dėl tarptautinės progra-
mos Interreg Lietuva-Polska 
projekto „Būsi aktyvus – būsi 
sveikas“, kurio prioritetas 
– jungtinės sporto veiklos, 
skirtos socialinei įtraukčiai ir 
sveikos gyvensenos skatini-
mui. 

Nuvykę į Suvalkus, vaikai ir 
juos lydinčios darželio direkto-
rė Rasa, kūno kultūros moky-
toja Edita ir priešmokyklinio ug-
dymo pedagogė Virginija buvo 
sutikti labai šiltai. Susipažinę ir 
apžiūrėję darželį, kuris tikrai ki-
toks nei mūsiškis, vaikai buvo 
pakviesti mankštai. Vėliau visi 
smagiai sportavo estafetėse, 
dainavo savo šalies dainas, da-
lyvavo anglų kalbos pamokėlėje. 

Kalbos barjeras vaikams ne-
labai ir trukdė, o, susėdus prie 
bendro vaišių stalo, daug kalbų 
ir nereikėjo.

Mūsų priešmokyklinukai grį-

žo namo, apdovanoti žaidimais 
ir balionais, pavargę, bet kupi-
ni geriausių įspūdžių. Pedago-
gai kelionės metu susipažino su 

ikimokyklinio ugdymo specifika 
Lenkijos darželiuose, kuri kiek 
skiriasi nuo mūsiškės. 

Tačiau vienas dalykas yra ben-

dra visiems – tai geranoriškas 
bendravimas ir siekimas pasida-
linti viskuo, ką turime geriausio, 
gražiausio. 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 
informacija

„Saulutės“ grupės priešmokyklinukai keliavo į svečius pas naujuosius draugus į Suvalkų 2-ąjį vaikų darželį/Lopšelio-darželio „Žibutė“archyvo nuotrauka

Viečiūnų progimnazijos pradinukų 
darbai – tarp respublikinio konkurso 

„Po tėviškės dangum 2017“ nugalėtojų

Progimnazijos 3-4 klasių mo-
kiniai dalyvavo respublikiniame 
kaimo vaikų ir jaunimo konkurse 
„Po tėviškės dangum“, kurį pro-
gramos „Leader“ ir žemdirbių 
mokymo metodikos centras or-
ganizuoja jau tryliktą kartą. Kon-
kurso tema buvo „Palinkėjimas 
Lietuvai šimtmečio proga „Eko 
link“. Užduotis – sukurti sveikini-
mo atvirlaiškį Lietuvai šimtmečio 
proga su palinkėjimu Lietuvos vi-
suomenei gyventi ekologiškiau. 
Konkursui pateikti 107 darbai iš 
visos Lietuvos. Konkurso vertini-
mo komisija atrinko 31 kūrybinį 
darbą – kandidatus į nugalėtojus. 
Iš atrinktųjų komisija daugiau-
siai balų skyrė trylikai darbų, ku-
rie papuoš kitų metų kalendorių. 
Gruodžio 15 d. Žemės ūkio mi-
nisterijos Didžiojoje salėje apdo-

vanoti konkurso nugalėtojai. Pir-
muoju tarp nugalėtojų tapo mūsų 
progimnazijos 4 klasės moki-
nys Egidijus Fedorenka ir jo kū-
rybinis darbas „Lietuvos didy-
sis ūkis“. Nugalėtojai apdovanoti 
žemės ūkio ministro padėkomis, 
Programos „Leader“ ir žemdir-
bių mokymo metodikos centro 
ir „Ekoagros“ prizais bei Žemės 
ūkio ministerijos atminimo dova-
nomis. Juos įteikė Žemės ūkio 
ministro patarėja Liuda Tuomai-
tė, Programos „Leader“ ir žem-
dirbių mokymo metodikos centro 
direktorė Lina Gumbrevičienė, 
„Ekoagros“ plėtros vadovė Vir-
ginija Lukšienė. Programos „Le-
ader“ ir žemdirbių mokymo me-
todikos centro direktorės padėka 
ir Žemės ūkio ministerijos atmini-
mo dovana apdovanotas ir kan-

didatas į nugalėtojus mūsų pro-
gimnazijos 4 klasės mokinys 
Ernestas Vailionis ir jo kūrybinis 
darbas „Gyvenkime sveikai“. Visi 
konkurse dalyvavę mokiniai pa-
maloninti saldžia dovanėle. Kon-
kursantus sveikino šalies padan-
gėje sužibėję talentai Raminta 
Naujanytė-Bjelle su visiems pui-
kiai pažįstamu kūriniu „Brolužis“ 
ir „Baltasis kiras“ solo gitara at-
likęs savo originalią kompozici-
ją „Lūpytės“ bei kitus kūrinius. 
Renginį vedė Dominykas Vaitie-
kūnas, Lietuvos teatro ir kino ak-
torius, renginių vedėjas, grupės 
„Liūdni slibinai“ narys ir TV vik-
torinos „Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai“ vedėjas.

Viečiūnų progimnazijos 
informacija

Viečiūnų progimnazijos 3-4 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame kaimo vaikų ir jaunimo konkurse „Po tėviškės dangum“/ Viečiū-
nų progimnazijos archyvo nuotrauka

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

Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių smulkmenų už 
itin patrauklią kainą!

Brangiai superkame senus gintaro karolius (2000 Eur 
už 100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640
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„STEP” tėvų grupės – pozityvi tėvystė
Aušra Keturkienė,
Druskininkų „Saulės“ pagrindi-

nės mokyklos pradinio ugdymo 
mokytoja metodininkė

Būti tėvais – pats sunkiau-
sias darbas žmogaus gyveni-
me. Šam darbui neruošia jo-
kios mokyklos ar universitetai. 
Dėl to tėvai dažnai abejoja ir 
klausia savęs: „Ar esame geri 
tėvai, ar teisingai elgiamės su-
dėtingose situacijose ir ar el-
giamės taip, kaip yra geriausia 
mūsų vaikams?“ 

„Saulės“ pagrindinėje moky-
kloje 10 tėvelių baigė mokymus 
vaikų auklėjimo įgūdžių stipri-
nimo, lavinimo grupėje tėvams 
„STEP“ – tai jau septinta tėve-
lių grupė, įgijusi pozityvios tė-
vystės įgūdžių.

Tėvų grupės organizuojamos, 
remiantis pasaulyje populiaria 
tėvų ugdymo programa „STEP“ 
(angl. Systeming Training for 
Effective Parenting; autoriai – 
Dinkmeyer, MckAY, Dinkmeyer, 
1997). Tai sistemingas efekty-
vių vaiko auklėjimo įgūdžių lavi-
nimas. „STEP“ 6-12 metų vaikus 
auginantiems tėvams siūlo kitokį 
požiūrį į vaiko auklėjimą ir pade-
da atrasti sėkmingesnių bendra-
vimo su vaiku būdų. Dalyvaudami 
6-14 narių grupės praktinėje vei-
kloje, tėvai dalijasi savo patirtimi ir 
mokosi vieni iš kitų, skaito „STEP“ 
Tėvų knygą ir taip ieško naujų 

būdų, kaip spręsti su vaiko auklė-
jimu susijusius klausimus. Ši pro-
grama skirta visiems tėvams, ne-
priklausomai nuo jų išsilavinimo, 
siekiantiems pagerinti santykius 
su vaikais ir atsakingai užauginti 
laimingą bei savarankišką asme-
nybę. Juk natūralu, kad, sparčiai 
keičiantis gyvenimo sąlygoms, 
keičiasi ne tik mūsų vaikai, bet tu-
rime keistis ir mes patys. O tam 
reikia žinių bei įgūdžių, kurių ir 
kviečiame įgyti organizuojamų 
tėvų grupių metu.

Knygynuose ir bibliotekose gau-
su literatūros apie vaikų auklė-
jimą, bet teoriją reikia pritaikyti 
praktiškai, tai ir daro tėvai, lanky-
dami „STEP“ tėvų grupę. Kiekvie-
nas, pasidalindamas, kaip jam se-
kėsi taikyti vieną ar kitą „STEP“ 
tėvų knygoje pasiūlytą metodą, 
suteikia kitiems daug praktinių 
žinių. Tėvų grupės dalyviai užsi-
ėmimų metu drąsina vieni kitus, 
kad lengviau sektųsi taikyti įgytus 
naujus įgūdžius namuose, ben-
draujant su savo vaikais. Svar-

bu ir tai, jog tėvai turi atlikti namų 
darbus, o tai suteikia galimybę 
žingsnis po žingsnio tobulėti, eiti 
į priekį. Be to, klausydamiesi kitų 
grupės dalyvių, matydami jų pa-
žangą, nei vienas nenori „pasi-
duoti“, likti paskutinis, ir tai verčia 
judėti drauge su visais pirmyn.

Baigę „STEP“ programą, tė-
vai žino, kad bet koks vaiko elge-
sys yra tikslingas. Būtent šeimoje 
formuojami vaiko įsitikinimai, pa-
sireiškiantys tarpasmeniniuose 
santykiuose: šeimoje, mokyklo-

je, o vėliau – darbo aplinkoje. Taip 
pat grupių dalyviai supranta vai-
ko gimimo eiliškumo, biologinių ir 
genetinių savybių, psichologinio 
ir socialinio šeimos klimato svar-
bą vaiko asmenybės formavimui-
si. „STEP“ yra labai tikslinga pro-
grama, kurioje atsižvelgiama ir į 
vaikų amžių, ir į su juo susijusias 
problemas, siekiama, kad tėvai ir 
vaikai rastų bendrą kalbą, į šeimą 
vėl sugrįžtų tėvystės bei motinys-
tės džiaugsmas.

Baigiamojo susitikimo metu tė-
vai dalijosi įspūdžiais, kaip šie 
mokymai jiems padėjo: „gavau 
gerų emocijų ir patarimų“, „ši pro-
grama man padėjo suprasti savo 
vaiko elgesį, išmokti išklausyti, 
o vadovė padėjo atrasti visiškai 
paprastus dalykus, kurie iš pir-
mo žvilgsnio dideles problemas 
paverčia mažomis“, „jauki, atvi-
ra diskusijoms atmosfera, atidus 
dėmesys dalyviams suteikia pasi-
tikėjimo savimi“, „bet kuris, turin-
tis vaikų, turėtų apsilankyti šiuose 
kursuose ne dėl savęs, dėl savo 
vaiko“, „daug teorijos lengvai pri-
taikomos, naudingos praktiko-
je“, „palengvėjo supratus, kad ne 
mums vieniems nelengva“.

„STEP“ tėvų grupę „Saulės“ 
pagrindinėje mokykloje žadame 
organizuoti kasmet, tad kviečia-
me dalyvauti visus tėvus, no-
rinčius tapti drąsesniais, labiau 
pasitikinčiais savimi ir laimin-
gesniais tėvais.

„STEP“ yra labai tikslinga programa, kurioje atsižvelgiama ir į vaikų amžių, ir į su juo susijusias problemas, siekiama, kad tėvai ir vaikai 
rastų bendrą kalbą, į šeimą vėl sugrįžtų tėvystės bei motinystės džiaugsmas/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Įsimintinas Šv. Kalėdų laukimas

Teresė Būdelienė,
Druskininkų „Atgimimo“ moky-

klos senjorų „Bičiulių“ klubo narė

Šv. Kalėdų metas įprastai su-
kelia daug minčių, skatina ap-
mąstyti praėjusį laiką ar savo 
nuveiktus darbus. Nustebo-
me, kad jau dvylika metų pra-
bėgo, kai mes, vyresnieji „At-
gimimo“ mokyklos mokytojai 
senjorai, susibūrėme į ben-
draminčių klubą, nenorėdami 
išsibarstyti soduose ir miš-
kuose, užsidaryti tarp keturių 
sienų. Kartą per mėnesį vis 
susibėgame. Ačiū tiems, ku-
rie mus skatina, remia, įtrau-
kia, džiaugiasi  mūsų veikla. 
Už tai pirmiausia dėkojame 
mokyklos direktorei Danutei 
Časienei, klubo kuratorei Ri-
tai Mikalčienei, mūsų veiklos 
idėjų „generatorei“.

Advento metą pradėjome, ap-

lankydami kolegę, visų gerai pa-
žįstamą nusipelniusią mokyto-
ją Eleną Kvaraciejienę, linkėdami 
jai sveikatos, giedros nuotaikos. 
Ant torto uždegėme 98 žvaku-
tes. Gera buvo matyti jos švie-
sias akis, girdėti gražius žodžius. 
Mokytoja Elena džiaugiasi visais 
lankytojais, visus apkabina plačiu 
glėbiu ir širdimi. Ir laukia visų...

Gruodžio 12 d. kartu su „Atgi-
mimo“ mokyklos mergaičių an-
sambliu „Vivo“ (mokyt. R. Mikal-
čienė) išsiruošėme į Kapčiamiestį 
susitikti  su bendruomenės  mo-
kytojais senjorais. Mus maloniai 
priėmė Kapčiamiesčio buities ir 
E. Pliaterytės muziejaus vedėja 
Odeta Barkauskienė. Apžiūrėjo-
me muziejaus ekspoziciją. Buvom 
maloniai nustebinti A. Sadecko, 
buvusio  mūsų mokyklos I-osios 
laidos abituriento, medžio darbų 
drožiniais. Mergaičių ansamblis 
„Vivo“ atliko dvi dainas: „Gal pa-

vargai“, „Mano kraštas“. 
O prie kavos ir arbatos puode-

lio mezgėsi malonūs pokalbiai. 
Daug kas rado senų pažįstamų 
ir draugų: I. Ūsienė čia pradė-
jo savo  kūrybingą veiklą, iš šio 
kampelio kilusi istorijos mokyto-
ja A. Turčinienė. Mokytojai sen-
jorai su muziejaus darbuotojomis 
lankstė angeliukus, kiekvienas 
užrašė linkėjimus švenčių pro-
ga. Gražios šventės pabaigoje 
kartu su mergaitėmis dainavome 
„Sninga Kalėdos“ .

Sugrįžome geros nuotaikos, 
džiaugdamiesi, kad judame, dai-
nuojame, gyvuojame, esame. Tu-
rėdami viltį, kad dar sueisime, dar 
pabūsime, dar padainuosime. Dė-
kojame mus nuotaikingai vežu-
siam Švietimo centro vairuotojui 
J. Radžiui. 

Gražių Jums metų, mieli drus-
kininkiečiai, mūsų buvę mokiniai, 
mūsų draugai ir kaimynai.

Senjorų „Bičiulių“ klubo nariai aplankė Kapčiamiesčio buities ir E. Pliaterytės muziejų/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRE BUS 
ORGANIZUOJAMI INTENSYVŪS ANGLŲ KALBOS 

KURSAI
Trukmė: 40 akad. val. (2 kartus per savaitę po 2 akad.

val.)
Vieta: Druskininkų švietimo centras, M. K. Čiurlionio 

g. 80 (administracijos pastate, konferencijų salėje)
Mokymų pradžia: 2018 m. sausio 29 d. 18.00 val.
Grupės: pradedantieji ir pažengusieji
Kursai mokami!
Registracija iki 2018-01-26

Tel.: (8 313) 51178 
arba el. paštu: snieguole@dscentras.lt 

Renginiai
Sausio 5 d. 11 val. Gražiausiai datai – „Lietuvai 100“ – 100 gražiausių lie-

tuvių autorių kūrinių: „Bočių“ „Žodžio meno“ klubas kviečia į renginį „Dalin-
tis tuo, ką turi – gražu ir prasminga“. Susitiksime su poete Ona Bleizgiene 
bus laukiami poezijos mylėtojai (Socialinių paslaugų centre, Veisiejų g. 17) 

Sausio 10 d. 17 val. Stanislovo Sajausko knygos „Lito istorija sutiktuvės“. 
Dalyvaus knygos autorius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro atsto-
vai, koncertuos Druskininkų „Bočių“ moterų vokalinis ansamblis „Druskelė“ 
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai:
10 val. Šv. Mišios Druskininkų  Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 

bažnyčioje
11 val. tradicinis  bėgimas aplink Druskonio ežerą, skirtas žuvusiems už 

Lietuvos laisvę (Druskonio ežero pakrantė)
16 val. dokumentinis filmas „Nepaprasta auka“ (rež. A.Zalanskaitė), skirtas 

partizanų vadui pulkininkui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui atminti (Druskininkų 
vandens parko II a. konferencijų salė)

Parodos
Druskininkiečių menininkų kūrybos darbų paroda „1“ (Druskininkų savival-

dybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gintarės Kuznecovaitės tekstilės paroda „Alisa Stebuklų šalyje ir Veidro-
džio 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 mu-
ziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Paroda „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Adomo Varno (1879-
1979) kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje (Druskininkų miesto 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59).

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)
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Plaukti išmoko daugiau nei du šimtai Druskininkų savivaldybės 
mokyklų antrokų

Įgyvendinus vaikų moky-
mo plaukti projektą „Moko-
mės plaukti ir saugiai elgtis 
vandenyje“, plaukti ir saugiai 
elgtis vandenyje 2017 metais 
išmoko daugiau nei du šim-
tai Druskininkų savivaldybės 
ir Veisiejų Sigito Gedos gim-
nazijos antrokų. Šio projek-
to tikslas – kuo daugiau sa-
vivaldybės mokinių išmokyti 
plaukti, saugiai elgtis vande-
nyje ir prie vandens, o taip 
pat skatinti savivaldybės vai-
kų fizinį aktyvumą, stiprinti 
sveikatą ir gerinti jų fizinį pa-
siruošimą, padėti išsiugdy-
ti gyvybiškai svarbius plauki-
mo įgūdžius, suteikti saugaus 
elgesio vandenyje ir prie van-
dens žinių, sudaryti sąlygas 
mokytis plaukti įvairių soci-
alinių sluoksnių ir sportinių 
gabumų vaikams. Nuo praėju-
sių metų rugsėjo iki gruodžio 
antrokai iš „Atgimimo“ mo-
kyklos, „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos, Leipalingio pro-
gimnazijos, Viečiūnų progim-
nazijos, Veisiejų Sigito Gedos 
gimnazijos lankė plaukimo 
užsiėmimus Druskininkų van-
dens parke.

Druskininkų savivaldybės mero 

pavaduotojo Lino Urmanavičiaus 
teigimu, tokie įgūdžiai, ypač jau-
nesniojo mokyklinio amžiaus vai-
kams, labai pravers vasarą, pra-
mogaujant prie vandens telkinių: 
„Druskininkų savivaldybės moky-
klose besimokantiems antrokams 
yra sudaryta galimybė išmok-
ti plaukti. Programą planuojame 
tęsti ir kitais mokslo metais, juo 
labiau, kad turime visas sąlygas 
tą daryti. Projektas yra reikšmin-
gas mokinukų sveikatai, ir tėveliai 
patenkinti, kad jų vaikai išmokomi 
plaukti.“

Kūno kultūros ir sporto depar-
tamentas prie LR Vyriausybės 
Druskininkų asociacijai laisvalai-
kio ir sporto klubo „Planas“ vai-
kų mokymui plaukti projektui jau 
antrus metus skyrė finansavimą. 
Pernai vaikučių mokymui plauk-
ti gautas 10 051 euras. Druskinin-
kų ir Lazdijų rajono savivaldybės 
prisidėjo prie projekto vykdymo, 
apmokėdamos pedagogams dalį 
darbo užmokesčio, mokinių ve-
žiojimą į plaukimo užsiėmimus. Iš 
viso Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centre AQUA buvo moko-
mi plaukti 204 vaikai, į suskirsty-
ti 17 grupių. 

Plaukti mokė 6 treneriai: Ričar-
das Mitkus, Povilas Žarnauskas, 

Jonas Jazepčikas, Žilvinas Mati-
jošaitis, Aleksandras Draginas ir 
Aurimas Gudaitis.

Visi projekte dalyvaujantys vai-
kai įgijo plaukimo įgūdžių 22 va-
landų trukmės programoje. Jai 
pasibaigus ir įvertinus rezultatus, 
praėjusių metų gruodžio pabai-
goje visiems programoje dalyva-
vusiems vaikams įteikti pažymė-
jimai, liudijantys apie jų plaukimo 
įgūdžius. 

Plaukimo programos pažy-
mėjimuose, kuriuos gavo antro-
kai, lankę užsiėmimus, kiekvieno 
moksleivio gebėjimai įvertinti indi-
vidualiai, po privalomojo plaukimo 
egzamino. 

Pažymėjime atsispindi, jog pro-
gramos dalyviai geba: plūduriuo-
ti horizontalioje ir vertikalioje pa-
dėtyje, keisti kūno padėtį (15 s); 
panerti po vandeniu ir ištraukti 
ant dugno gulintį daiktą iš ne ma-
žiau kaip 1,5 m gylio; judėti į prie-
kį, atlikdami kojų judesius krauliu 
su lenta ir iškvėpdami į vande-
nį (25 m); nuplaukti 25 m nugara 
arba krauliu. Dauguma vaikų už-
siėmimų metu išmoko plaukti, kiti 
sustiprino buvusius plaukimo įgū-
džius. Kai kuriems iš vaikų jau 
vien panardinti galvą po vande-
niu buvo nemenkas iššūkis, kurį 

„Atgimimo“ mokyklos vaikų mokymo plaukti programos dalyviai/„Atgimimo“ mokyklos antrokams pažymėjimus padėjo įteikti ir Kalėdų Senelis /Ramunės Žilienės nuotraukos

Plaukimo programos pažymėjimai įteikti ir „Saulės“ pagrindinėje mokykloje/Ramunės Žilienės nuotraukos

Viečiūnų progimnazijos antrokai, gavusieji plaukimo programos pažymėjimus/Viečiū-
nų progimnazijos nuotrauka

Leipalingio progimnazijos vaikų mokymo plaukti programos dalyviai/Leipalingio progim-
nazijos mokyklos archyvo nuotrauka

jiems pavyko įveikti.
Pažymėjimus vaikams įteikė ir 

ta proga juos pasveikino Druski-
ninkų savivaldybės administra-
cijos Švietimo skyriaus atstovai, 
Druskininkų vandens parko, lais-
valaikio ir sporto klubo „Planas“ 
atstovai, plaukimo mokytojai.

Atgimimo“ mokyklos direktorė 
Danutė Časienė pasidžiaugė sė-
kmingai įgyvendinta programa: 
„Mokydamiesi plaukti, vaikai pa-
tyrė daug įspūdžių ir gerų emo-
cijų. Tai puiki programa, džiau-
giamės, kad sudaryta galimybė 
vaikus išmokyti plaukti, sulaukė-
me gerų atsiliepimų ir iš antro-
kų tėvelių. Norėtųsi, kad ir naujai-
siais mokslo metais būtų galima 
programą tęsti.“

Įteikiant pažymėjimus, vaikai 
paraginti saugiai elgtis prie van-
dens telkinių. 

Mažiesiems plaukikams primin-
ta, kad, nors jie ir išmoko plauk-
ti, tačiau, jei bus situacija, kai 
reikės gelbėti skęstantįjį – jokiu 
būdu nepultų jo gelbėti patys, o 

kuo greičiau kviestų pagalbą te-
lefonu ar suaugusiuosius.

„Saulės“ pagrindinės moky-
klos direktorės Ramutės Siliūnie-
nės žodžiais, programos nauda 
dviguba, nes vaikai ne tik išmo-
ko plaukti, bet ir bus dar sveikes-
ni bei stipresni: „Šaunuoliai visi 
mūsų antrokai, kurie mokėtės 
plaukti. Dabar drąsiau jausitės 
prie vandens telkinių ir jūs ir pa-
tys, ir tėveliai.“ Vaikai kalbėjo, kad 
kai kuriems iš jų pradėti mokytis 
plaukti buvo nedrąsu, tačiau ilgai-
niui tai tapo smagiu užsiėmimu.

Kaip patikino ir Viečiūnų pro-
gimnazijos direktorė Elvyra 
Česnulevičienė bei Leipalingio 
progimnazijos direktorė Asta Čer-
niauskienė, antrokai ne tik išsiug-
dė gyvybiškai svarbius plaukimo 
įgūdžius, išmoko saugiai elgtis 
vandenyje, bet ir sustiprino svei-
katą: plaukimo užsiėmimai pade-
da formuoti ir išlaikyti taisyklingą 
augančio vaiko laikyseną.

Užsakymo Nr. MDR-136-001
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Geriausia motyvacija – nebijoti odontologo

Druskininkų „Grand SPA Lie-
tuva“ odontologijos klinikos 
burnos higienistas Edvinas 
Petrauskas pasakojo, kad 95 
proc. pacientų po profesiona-
liai atliktos burnos higienos 
procedūros iš odontologo kė-
dės pakildavo šypsodamiesi – 
jiems neskaudėjo, nejuto jokio 
diskomforto.

Gydymo sėkmę, E. Petraus-
ko teigimu, užtikrina naudojama 
pažangiausia vokiečių gamin-
tojo „Dürr Dental“ technologija 
„Vector Paro“. Naujos kartos ap-
aratas, pasak burnos higienisto, 
naikina po dantenomis susikau-
pusius akmenis ir bakterijas, su-
keliančias kaulo tirpimą bei dan-
tenų uždegimą, kraujavimą.

„Užkertamas kelias chirurginei 
intervencijai. Ultragarso pagrindu 
specialus fluidas įvedamas giliai 
po dantenomis į dantenų kišenę. 
Taip išvalomos visos susikaupu-
sios bakterijos: krešuliai, granu-
liacijos, nešvarumai, sunaikinama 
bakterinė plėvelė. Drauge stabili-
zuojamas alveolinis kaulas, jis 
daugiau netirpsta“, – aiškino spe-
cialistas.

Burnos higiena – be skausmo
Apydančio uždegimas (perio-

dontitas) ir kiti destrukciniai pro-
cesai sukelia visų dantų ir žandi-
kaulio sistemos nestabilumą, kuris 
pasireiškia dantų padėties paki-
timu, judėjimu ar net praradimu. 
Rentgeno tyrimai patvirtina, kad, 
sergant periodontitu, atsiranda pe-
riodontinės kišenės. Neretai kartu 

su periodontitu pasireiškia ir bur-
nos ertmės gleivinės negalavimai.

„Pacientams, kuriems yra susi-
dariusios gilios periodontinės ki-
šenės, parodontozė, periodonto 
patologija, implantų priežiūrai ski-
riamas kompleksinis gydymo bū-
das, – vardijo E. Petrauskas. – 
Atliekant procedūrą vektoriumi, 
papildomai su vandeniu yra purš-
kiama speciali hidroksiapatitų pas-
ta, kuri nupoliruoja šaknį, ko tie-
siog neįmanoma padaryti valant 
akmenis įprastu būdu, ir užpildo 
šaknies kanalėlius. Taip danties 
šaknis apsaugoma nuo jautrumo, 
išvengiama greito akmenų kaupi-
mosi po dantenomis.“

Sistema „Vector Paro“, pasak hi-
gienisto, saugiai, be jokių pažeidi-
mų nuvalo ir implantus, ir dantis. 
„Dirbant rankiniais instrumentais 
(kiuretėmis) neįmanoma taip ko-
kybiškai nuvalyti – šiek tiek su-
sibraižo danties paviršius. Su 
vektoriumi procedūra atliekama 
dantenų vagelėje, taigi nėra tie-
sioginio kontakto, – sakė medikas 
ir, ramindamas, pridūrė: – Tai vi-
siškai neskausminga. Uždaromi 
nerviniai kanalėliai, užtat nejau-
čiama skausmo.“

Paklaustas, ar kompleksinis gy-
dymas reiškia itin dažną lanky-
mąsi odontologo kabinete, E. Pe-
trauskas tikino, kad ne. „Po pirmos 
procedūros (priklauso nuo patolo-
gijos) pacientas turi apsilankyti tik 
po mėnesio. Pakartotinai – po tri-
jų mėnesių. Vėliau, kaip įprasta, 
burnos higieną rekomenduojama 
atlikti kas pusmetį. Nuvalomos ir 
apnašos, ir akmenys, išvalomos 
giliai po dantenomis esančios ki-
šenės“, – dėstė medikas.

Patikimas gydymo metodas
E. Petrauskas pabrėžė, kad šis 

gydymas laikomas analogu chi-
rurginei intervencijai. „Patikimas 
higienos ir periodontologinių ligų 
gydymo metodas“, – sakė me-
dikas, stažavęsis specialiuose 
„Vector Paro“ mokymuose Vokie-
tijoje. Odontologinės procedūros 
neretai tampa baimės ar streso 
priežastimi. Medikas nesiryžtan-
tiems peržengti odontologo kabi-
neto slenksčio priminė, kad nėra 
geresnio būdo įveikti nerimą nei 
paties žmogaus motyvacija turėti 
sveikus dantis ir dantenas.

„Pacientui viską paaiškiname, o, 
jei į kėdę atsisėda įsitempęs, tik 

pradėjus procedūrą, iškart pajun-
ta, kad nėra ko baimintis“, – drą-
sino E. Petrauskas. Jo teigimu, 
kas ilgai delsia, vėliau turi dides-
nių problemų. Prireikia chirurginių 
operacijų, dantys ima klibėti, kris-
ti. O tada, anot pašnekovo, visos 
baimės išgaruoja – atbėgę paci-
entai prašo gelbėti: darykit viską, 
kad išsilaikytų paskutiniai dantys... 
Matyt, nuo senų laikų likę mitai, kai 
pas dantų gydytoją teko kentėti.

Šiandien statistikos duomenys 
skelbia, kad lietuviai prastai rūpi-
nasi savo dantimis. Tačiau Drus-
kininkų „Grand SPA Lietuva“ 
odontologijos klinikos specialistai 
pastebėjo priešingą tendenciją.

„Vis daugiau žmonių pradėjo rū-
pintis dantimis. Viskas žengia į 
priekį – dabar pagalvojama, ar 
geriau sumokėti kelis kartus per 
metus keliasdešimt eurų, ar kęsti 
skausmą, netekti didesnių pinigų, 
– konstatavo E. Petrauskas. – Kai 
savo sveikata susirūpinama kuo 
anksčiau – ateityje ir finansiškai, 
ir fiziškai, ir psichologiškai viskas 
klostosi daug geriau.“

Straipsnį parengė Evelina 
Joteikaitė, „Lietuvos žinios“

Edvinas Petrauskas
„Grand SPA Lietuva“ odontologijos klini-

kos burnos higienistas

Valanda, 
dovanojusi peno akims ir sielai

Zita Aleksonienė

Gruodžio 15 d. „Bočių“ „Žo-
džio meno“ klubas sukvietė į 
Paslaugų ūkio ovaliojoje salė-
je surengtą poezijos popietę 
pagal projektą „Šimtas eilėraš-
čių Nepriklausomos Lietuvos 
100-mečiui“. Susirinkome jau-
kioje aplinkoje, išpuoštoje 
„Bočių“ „Kraitės“ sekcijos va-
dovės, auksarankės Janinos 
Klimienės nėriniais, karpiniais, 
atvirukais ir eglutėmis. 

Pasveikinusi susirinkusiuosius, 
pakvietusi pasigėrėti Janinos 
„Baltomis Kalėdomis“, Z. Jan-
čiauskienė perdavė žodį šio pro-
jekto organizatorei Audronei Pa-
degimaitei, kuri paskelbė, kad iki 
Vasario 16-osios likusios 65 die-
nos, ir po šio renginio bus jau 
perskaityta 50 eilėraščių. Šįkart 
dėmesys Druskininkuose gyve-
nusiai poetų porai – Nijolei Mi-
liauskaitei ir Vytautui Bložei –  Jo-
tvingių premijos, teikiamos per 
festivalius „Poetinis Druskinin-
kų ruduo“, laureatams. Be to, šis 
susitikimas – simbolinis Vytau-
to Bložės pirmųjų mirties metinių 

paminėjimas. Literatūrinės valan-
dos moto – „Tu šilumos neseikėji 
– visiems ją dosniai dalini...“

Klausėmės lituanistės Euge-
nijos Sidaravičiūtės pasakojimo 
apie N. Miliauskaitės gyvenimo 
patirtis: ankstyvą tėvo praradimą, 
motinos vargus, močiutės rank-
darbius, internate patirtus išban-
dymus, gyvenimą Druskininkuo-
se, ligą… Pasakojimo detales 
paryškino jas atspindintys poetės 
eilėraščiai, kuriuos jautriai skaitė 
A. Padegimaitė, Violeta Valskie-
nė, Monika Sakalienė, Laima Ra-
dinienė, Zita Jančiauskienė. 

Darniai nuskambėjo visų rengi-
nio dalyvių padainuota V. Bložės 
sukurta daina „Oi motinėle“. E. Si-
daravičiūtė papasakojo apie šios 
dainos gimimo aplinkybes, sudė-
tingą V. Bložės – poezijos refor-
matoriaus, anot išeivijos literatū-
rologo R. Šilbajorio, didžiausio 
modernizmo klasiko –  gyveni-
mo kelią, asmenybę. Pokario me-
tai paliko skaudžią žymę: neliko 
tėviškės, lageryje mirė tėvas, iš-
tremta motina, pačiam teko keisti 
gyvenamąją vietą. Pranešėja ak-
centavo nepaprastus kūrėjo ga-

bumus: greit įsimindavo, lengvai 
išmoko daug kalbų, muzikavo. 
Siekė poezijos ir žmogaus asme-
nybės vientisumo, raiškos tobulu-
mo, todėl daugybę kartų taisyda-
vo savo tekstus, kuriuos mašinėle 
perspausdindavo Nijolė. Dėl nau-
jovių ieškojimų radikalumo paty-
rė ir represijų – buvo iš bibliote-
kų išimtas rinkinys „Polifonijos“, 
ilgą laiką nebuvo spausdinama jo 
poezija. Klausėmės poeto skaus-
mingus išgyvenimus atspindinčio 
eilėraščio „Tėvynė“.

Į renginį pakviestas V. Bložės 
sūnus Rimvydas pasidalino atsi-
minimais apie tėvą, apie N. Mi-
liauskaitę, jos nepaprastą pasiau-
kojimą, kantrumą, darbštumą ir 
kuklumą, dosniai dalintą šilumą…

Dar kartą pasigėrėję J. Klimie-
nės rankų miklumu, raštų ir formų 
įvairove, išradingumu, susibūrę 
bendrai nuotraukai, tikrai pajuto-
me, kad prasmingai praleidome 
laiką. Valanda dovanojo peno ir 
akims, ir sielai. Tokių valandų bus 
ir daugiau, kol A. Padegimaitė su 
savo vadovaujamo klubo moteri-
mis, skaitydamos likusius 50 eilė-
raščių, pasieks projekto finišą.

„Bočių“ „Žodžio meno“ klubas sukvietė į poezijos popietę pagal projektą „Šimtas eilėraščių Nepriklausomos Lietuvos 100-mečiui“/As-
meninio archyvo nuotrauka

Agnė Matulevičiūtė,
„Atgimimo“ mokyklos 7 c klasės 

mokinė

Kai ateina šventės, visiems 
reikia meilės, šilumos, drau-
gų. Tačiau ne visi tai turi, todėl 
kartais būtina pagalvoti ir apie 
kitus. Mūsų mokykla jau  kele-
tą metų padeda PSPC Medici-
nos slaugos ir palaikymo sky-
riui pasipuošti Kalėdoms. Mes, 
septintokai, ir šįmet nuspren-
dėme vienišiems seneliams 
suteikti džiugesio akimirkų, 
šventinės  nuotaikos, šiek tiek 
meilės. Direktorės ir auklėto-
jų paskatinti, mes kūrėme ka-
lėdinius papuošimus visi kartu 
ir stengėmės nenuvilti puikios  
idėjos autorių.

Susirinkę po pamokų, kartu su 
auklėtojomis uoliai pradėjome 
karpyti snaigutes ir balerinas, kad 
galėtume papuošti senelių pala-
tas, ligoninės koridorių, fojė. Visi 
dirbome su meile, kruopščiai, nes 
snaigučių reikėjo nemažai. Ilgai 
padirbėję, išsiskirstėme. Tačiau 
tai buvo dar ne viskas. Kai kurie 
vaikai namuose taip pat prigami-
no įvairių puošmenų.

Kitą dieną, sulaukę pamokų pa-

baigos, vėl apsilankėme  Medici-
nos slaugos ir palaikymo skyriuje. 
Mūsų pačių pagaminti kalėdiniai 
papuošimai kūrė šventinę nuotai-
ką. Mes   stengėmės iš visų jėgų, 
kruopščiai dirbome, ir aplinka 
tapo jaukesnė, šventiškesnė. Išė-
jome, laimės kupinomis širdimis.

Dar kažko trūko... Gal sveikini-
mo  atviruko kiekvienam ten be-
sigydančiam žmogui, dėmesio ir 
pagarbos jų amžiui ir nuveiktiems 
darbams? Kadangi darbo nebijo-
me, tai kiekvienas vaikas nupiešė 
net po du atvirukus. Darbo įdėjo-
me nemažai, atvirukai gavosi gra-
žūs, puošnūs. Kiekvienas parašė 
savo vardą, mokyklos pavadini-
mą, klasę, gražius palinkėjimus. 
Tie, kurie nedarė atvirukų, gami-
no linksmus  popierinius angeliu-
kus.

Nekantravome įteikti sene-
liams mūsų atvirukus. Dauguma 
iš mūsų  anksčiau čia nebuvome 
lankęsi. Visi seneliai dovanas pri-
ėmė labai džiaugsmingai. Išda-
linome atvirukus bei angeliukus. 
Buvo labai smagu.

Kartais labai gerai kažką pado-
vanoti kitiems, pajausti jų laimę, 
džiaugsmą. Atlygis – tai tų žmo-
nių šypsenos, laimė jų akyse.

Kai ateina šventės 

Moksleiviai, norėdami nudžiuginti senolius, kūrė atvirukus ir linksmus angeliukus/„Atgi-
mimo“ mokyklos archyvo nuotrauka



2018 m.  sausio 4 d.                                                          Savaitraščio Nr. 136 10

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus
Paskubėkite!

 Kursų pradžia sausio 9 d. 17 val.
Teirautis tel.: 8 315 78403, 
8 652 77109, 8 685 00083

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 3
Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plė-

tros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ (toliau 
– VPS) priemonę:

Bendra kvietimo teikti vietos 
projektus suma – 210 000,00 Eur 
iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respubli-
kos valstybės biudžeto lėšų. 

Vietos projektų finansavimo są-
lygų aprašas skelbiamas inter-
neto svetainėje: www.dvvg.lt, 
taip pat VPS vykdytojos būstinė-
je adresu M. K. Čiurlionio g. 80, 
Druskininkai.

Kvietimas teikti vietos projektus 
galioja nuo 2017 m. gruodžio 28 
d. 9 val. iki 2018 m. vasario 12 d. 
16 val. 

Vietos projektų paraiškos pri-
imamos asmeniškai, kai vietos 
projekto paraišką tiesiogiai teikia 
pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo 
VPS vykdytojai jos buveinės adre-
su M. K. Čiurlionio g. 80, Druski-
ninkai. Jeigu tinkamas pareiš-
kėjas yra juridinis asmuo, vietos 
projekto paraišką turi pasirašyti ir 
ją pateikti vietos projekto paraiš-
ką teikiančio juridinio asmens va-

dovas arba tinkamai įgaliotas as-
muo (juridinio asmens įgaliojimas 
laikomas tinkamu, jeigu jis pasira-
šytas juridinio asmens vadovo ir 
ant jo uždėtas to juridinio asmens 
antspaudas, jeigu jis antspaudą 
privalo turėti). Jeigu tinkamas pa-
reiškėjas yra fizinis asmuo, vietos 
projekto paraišką turi pasirašyti ir 
pateikti pats arba vietos projek-
to paraišką pateikti tinkamai įga-
liotas kitas asmuo (fizinio asmens 
įgaliojimas laikomas tinkamu, jei-
gu jis patvirtintas notaro). Vietos 
projektų paraiškos, pateiktos kitu 
būdu (pvz. paštu, per kurjerį, el. 
paštu), yra nepriimamos.

Per vieną konkrečios VPS prie-
monės paramos paraiškų priė-
mimo laikotarpį vietos projekto 

paraiškos teikėjas gali pateik-
ti vieną vietos projekto paraišką 
(išskyrus išimtis, nurodytas Vie-
tos projektų administravimo tai-
syklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti 
vietos projektus ir vietos projektų 
įgyvendinimą teikiama darbo die-
nomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (pi-
etų pertrauka nuo 12 iki 13 val.):

• telefonu: +370 687 49038 (Al-
vydas Varanis), +370 615 84052 
(Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė), 
+370 607 69632 (Laima Krance-
vičienė).

• elektroniniu paštu vvg@drus-
kininkai.lt.

• VPS vykdytojos buveinės adre-
su M. K. Čiurlionio g. 80, Druski-
ninkai.

Pelėsis – priešas Jūsų sveikatai! 
Pasirūpinkite savo artimaisiais, 

kreipkitės į profesionalus!
Pasinaudokite mūsų kompanijos paslaugomis, ir mes pasiūlysime 

Jums kompleksinį šios problemos sprendimą:
1. Atliksime patalpų ekspertizę; 
2. Išnaikinsime visų rūšių pelėsį; 
3. Pašalinsime jo atsiradimo ir tolesnio plėtimo fakrotius bei prie-

žastis; 
4. Esant reikalui, atliksime remonto darbus; 
5. Surasime ekonomiškiausius ir naudingiausius sprendimus;
6. Užtikrinsime garantinį aptarnavimą ir kontrolę. 
Mes taikome tik ekologiškus metodus, kurie per dešimtmečius pa-

siteisino Švedijoje ir Suomijoje. Darbų atlikimo metodika sudary-
ta vadovaujant pirmaujančių mokslininkų – mikrobiologų ir ekolo-
gų ekspertų. 

Kreipkitės į mūsų kompaniją ir mes mielai padėsime išsaugoti Jūsų 
namų sveikatą ir švarą! Į mus kreiptis galima 7 dienas per savaitę! 
Specialisto atvykimas, apžiūra ir konsultacija – nemokamai!

Tel. +370 667 03336; el. paštas: uabpoiltesna@gmail.com

Bendrovė ieško auto ir elektros krautuvų vairuotojo (-os). 
Darbas auto ir elektros krautuvais: žaliavų iškrovimas, 
produkcijos pakrovimas, kiti pagalbiniai darbai. Patirtis 
nebūtina, apmokome. Pirmenybė suteikiama neįgalumą 

turintiems asmenims. Teirautis tel. 8 603 37599
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Paskutiniajame 2017 metų Tarybos posėdyje Druskininkų 
savivaldybei palinkėta išlikti lydere

Gruodžio 28 dieną sušaukta-
me Druskininkų savivaldybės 
Tarybos posėdyje svarstyti 27 
bendruomenei ir Druskinin-
kų savivaldybės, krašto plėtrai 
aktualūs klausimai. Taryba pa-
tvirtino sprendimus, susijusius 
su Europos Sąjungos fondų in-
vesticinėmis programomis, 
kvartalinio energinio efekty-
vumo didinimo daugiabučiuo-
se programa, investicijomis į 
šilumos tinklų rekonstrukciją 
2018 metais ir kitus. Opozici-
jos atstovai, kaip ir buvo gali-
ma tikėtis, neapsiejo be pareiš-
kimų apie tai, kaip jie supranta 
„etiką“, „kritiką“, Konstituci-
ją ir panašiai, o Tarybos dau-
gumą ir Savivaldybės vado-
vus jie mėgino apkaltinti neva 
tai „keršto“ akcijomis ir „anga-
žuotais“ sprendimais. 

Teismui – tinka, konservato-
riams – ne?

Posėdžio pradžioje konserva-
torius Vilius Semeška mėgino iš-
plauti savo bendražygio, Tarybos 
nario Antano Balkės mundurą, 
frakcijos vardu pareikšdamas pre-
tenzijas Savivaldybės Etikos ko-
misijai. Esą šios komisijos spren-
dimas dėl to, jog A. Balkė pažeidė 
Valstybės politikų etikos kodekse 
nustatytą politiko elgesio principą 
– padorumo principą, neva tai yra 
neteisėtas. Konservatorius mėgi-
no neigti ir pačios Komisijos su-
darymo teisėtumą. Į tai replikavo 
Moterų frakcijos narė Vida Kri-
siuvienė, primindama, kad V. Se-
meška, dabar neigiantis Etikos 
komisijos darbą, kartu su savo ko-
legomis opozicijoje daugiau kaip 
metus neigė ir Tarybos veiklos re-
glamento teisėtumą. 

Opozicijos atstovai kone kiekvie-
name Tarybos posėdyje piktinosi 
– neva Druskininkų savivaldybės 
tarybos veiklos reglamentas prieš-
tarauja Vietos savivaldos įstaty-
mui, tačiau Kauno apygardos ad-
ministracinis teismas pripažino 
kad Druskininkų savivaldybės Ta-
rybos veiklos reglamento dalys, 
nustatančios Tarybos posėdžių 
metu užduodamų klausimų bei pa-
sisakymų trukmę, neprieštarauja 
Vietos savivaldos įstatymui. „Jūs 
daugiau kaip metus neigėte Tary-
bos veiklos reglamentą, dabar – 
lygiai taip pat ir Etikos komisijos iš-
vadą. Tai gal būkite adekvatūs?“, 
– po V. Semeškos pasisakymo pa-
ragino opoziciją V. Krisiuvienė.

Prokuroras paragino mokytis 
iš Druskininkų

Paskutiniajame praėjusių metų 
Tarybos posėdyje ir dar vienas 
skundas iš opozicionierių „skun-
dų maišo“ atsisuko prieš juos 
pačius.

Tarybos nariai pritarė 2016 metų 
rugpjūčio 30 d. sprendimo „Dėl 
Druskininkų savivaldybės turto 
perdavimo Druskininkų savivaldy-
bės administracijai valdyti patikė-
jimo teise“ pakeitimui.

Anksčiau priimtas sprendimas 
Tarybos opozicijos narių buvo ap-
skųstas Generalinei prokuratū-
rai kaip esą neteisėtas. Savival-
dybės administracija per metus ir 
keturis mėnesius prirašė šūsnis 
popierių, aiškinosi, dalyvavo teis-
mo procesuose.

Tik tokios skundo atomazgos 
skundą rašiusieji Druskininkų sa-
vivaldybės opozicionieriai, ko 
gero, nesitikėjo: Generalinė pro-
kuratūra su Druskininkų savival-
dybe pasirašė taikos sutartį. Ji 
pasirašyta, pripažįstant, kad tas 
sprendimas yra teisėtas. Drus-
kininkų savivaldybės paprašy-

ta patikslinti tik 4 iš 700 perduo-
tų turtinių vienetų pavadinimus. 
Investicijų ir turto valdymo sky-
riaus vedėjas Algirdas Svirskas 
proceso pabaiga pasidžiaugė tai-
kos sutartį pasirašiusio prokuro-
ro pasakytais žodžiais: „Prokuro-
ras, pasirašydamas taikos sutartį, 
pasakė, jog visos likusios Lietu-
vos savivaldybės turėtų mokytis 
iš mūsų, kaip tobulai, idealiai per-
duoti turtą“.

Politikuoti nori,  posėdžių ne-
lanko

Nuo 2015-ųjų pavasario po-
sėdyje svarstant klausimą dėl 
Druskininkų savivaldybės tary-
bos Kontrolės komiteto sudėties 
pakeitimo, laukiama, kad Libera-
lų sąjūdžio ir Mišrioji frakcijos ga-
liausiai pasiūlys savo kandidatus į 
šį komitetą. Vienu laikotarpiu ko-
mitetas buvo pilnos sudėties, ta-
čiau jame atsisakius dirbti kon-
servatorių ir liberalų atstovams, 
klausimas vėl liko atviras ir kas-
kart įtraukiamas į Tarybos posė-
džio darbotvarkę.

Liberalų sąjūdžio frakcijos atsto-
vas Taryboje Karolis Kaklys, kuris 
pats „pasižymėjo“ tuo, kad nelan-
kė Kontrolės komiteto posėdžių ir 
tokiu savo elgesiu apsunkino la-
bai svarbaus komiteto darbą, pra-
ėjusiame posėdyje leido sau aro-
gantiškai replikuoti, kad, „kaip ir 
kiekvieną Tarybos posėdį,  pasiū-
lymai dėl kandidatų yra“. Tačiau 
ir vėl  pasiūlyti konservatorius 
V. Semeška ir liberalas Juozas 
Šarkus. Beje, šio, vietos liberalų 
aukštinamo vietos politiko, pasta-
rajame posėdyje nė nebuvo.

Iš posėdžių salėje nuvilniju-
sios Tarybos daugumos reakci-
jos ir posėdžiui pirmininkavusio 
mero Ričardo Malinausko komen-
taro galima buvo suprasti, kad to-
kia opozicionierių nuostata verti-
nama kaip tyčiojimasis, šaipymas 
iš Tarybos veiklos reglamento, Ta-
rybos narių ir viso Tarybos dar-
bo. Mat, vadovaujantis Reglamen-
tu, tą patį kandidatą galima siūlyti 
ne daugiau kaip du kartus. Pasta-
rajame Tarybos posėdyje minė-
tos frakcijos siūlė tas pačias kan-
didatūras, kurioms Tarybos nariai 
jau daugiau nei du kartus neprita-
rė. Atsižvelgiant į tai, kad Tarybos 
posėdyje kitų kandidatūrų pasiūly-
ta nebuvo, klausimas vėl atidėtas.

Kontrolės komitete, kuriam pir-
mininkauja Gražutė Kuneikienė, 
yra daugiau nei pusė visų narių, 
jis veikiantis, nors ir nepilnos su-
dėties. Todėl Tarybos posėdžiuo-
se opozicinėms, Liberalų sąjū-
džio ir Mišriai frakcijoms siūloma, 
kad jos teiktų savo kandidatus. 
Gal šie, užuot kūrę konfliktines si-
tuacijas, galiausiai pradėtų dirbti 
komitete ir Druskininkams?

Dėmesys – energiniam efek-
tyvumui ir renovacijai

Taryba pritarė Kvartalinei ener-
ginio efektyvumo didinimo dau-
giabučiuose namuose programai. 
Pagal šią programą numatoma 
įgyvendinti ne tik energinį efek-
tyvumą didinančias, bet ir kitas 
priemones, užtikrinančias darnų 
energijos šaltinių panaudojimą. 

Druskininkų savivaldybė nuolat 
yra renovacijos lyderių gretose. 
Kaip parodė įgyvendintų daugia-
bučių namų atnaujinimo projektų 
patirtis, energinio efektyvumo di-
dinimo priemonių įgyvendinimas 
daugiabučiuose namuose leidžia 
sutaupyti apie 50 proc. energi-
jos, lyginant su energijos sąnau-
domis iki šių priemonių įgyvendi-
nimo; sudaroma ir galimybė dėl 
sumažėjusių šildymo išlaidų su-

Įspūdis

taupytas lėšas nukreipti investi-
cijų padengimui. Programai įgy-
vendinti numatoma teisės aktų 
nustatyta tvarka gauti finansavimą 
iš Daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) programos, Eu-
ropos Sąjungos lėšų, Druskinin-
kų savivaldybės biudžeto ar kitų 
šaltinių. Druskininkų savivaldy-
bės statinių naudotojų sąraše įra-
šyti 274 daugiabučiai namai, iš jų 
114 administruoja patys būsto sa-
vininkai, įsteigę daugiabučių namų 

savininkų bendrijas. 156 namus 
administruoja Savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus paskirtas 
administratorius UAB „Druskinin-
kų butų ūkis“, 4 daugiabučių namų 
gyventojai sudarę jungtinės vei-
klos sutartis. Druskininkų savival-
dybėje renovuotas 81 daugiabutis.

Druskininkams palinkėta ly-
derystės

Po Tarybos posėdžio susirin-
kusiuosius pasveikinęs LR Sei-

mo narys Zenonas Streikus palin-
kėjo Lietuvos Valstybės atkūrimo 
100-etį pasitikti, Druskininkų labui 
sutelkus jėgas konstruktyviems 
sprendimams. Vyriausybės ats-
tovė Alytaus apskrityje Ona Ba-
levičiūtė, sveikindama Tarybą ir 
druskininkiečių bendruomenę, 
palinkėjo, kad Druskininkai išliktų 
išskirtiniu miestu. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Paskutiniajame 2017-ųjų posėdyje Taryba sulaukė LR Seimo nario Z. Streikaus ir Vyriausybės atstovės Alytaus apskrityje O. Ba-
levičiūtės palinkėjimų dirbti taip, kad Druskininkų savivaldybė ir toliau išliktų lydere/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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2018.01.06 d.
Šeštadienis

2018.01.05 d.
Penktadienis

2018.01.07 d.
 Sekmadienis

2018.01.08 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 1.

10:55 Detektyvas Monkas 7.
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! 
22:40 Fantastiškas penktadienis. 

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

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

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

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

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

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

FILMAS „Hortonas“. 
21:10  VAKARO KINO TEATRAS 

„Hobitas. Smogo dykynė“.
00:40  „Grėsmingas 2“.
02:05  „Medžioklės sezonas“ (k.). 

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

gvinai“. 
07:30 „Tomas ir Džeris“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
12:30 KK2 (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Transfor-

meriai. Išnykimo amžius.
00:00 Apsėstasis Maiklas Kingas.
01:30 Neribota prieiga (k). 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu“.
07.15 Moterų balsas. Dabar.
08.15 „Mainai gamtoje“. 
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Gurovo bylos 4. Trys dienos“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Baltoji strėlė“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Moterų balsas. Dabar. 
21.30 PREMJERA. „Karo mergi-

nos“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Delta“.
03.00 „Albanas“.
03.45 „Vienišas vilkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Albanas“.
06.00 Moterų balsas. Dabar.
06.40 „Geriausios nardymo vietos“. 

06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:40 „F. T. Budrioji akis“ (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. 
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:50 Absoliutus blogis. Pomirtinis 

gyvenimas.
23:35 „Dakaras 2018“. 
00:05 Paskutinė kulka (k).
01:40 „Pasiutę šunys“.
02:30 Absoliutus blogis. Pomirtinis 

gyvenimas (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą 2.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 1.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:50 Pasaulio dokumentika. Dulkės 

ir dryžiai.
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Kengūrų karalius.
13:40 Puaro. Helovino vakarėlis.
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 „Eurovizija 2018“. Nacionali-

nė atranka.
22:50 Premjera. Atpildas.
00:20 Pasaulio dokumentika. Dul-

kės ir dryžiai (k.).
01:15 Pasaulio dokumentika. Ken-

gūrų karalius (k.).
02:00 Klausimėlis.lt (k.).
02:30 Dviračio žinios (k.).
03:25 Teisė žinoti (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.). 06:00 Lietuvos Respubli-

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

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Prin-

cas su lokio gaurais.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Laukinė Šri Lankos gamta. Milži-
nų pakrantė.

12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Įstabiausios Indonezijos salos. 
Paslaptingi pasauliai.

13:40 Puaro. Žmogžudystė Rytų 
eksprese.

15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Žmonės, kurie su-

kūrė Lietuvą.
21:55 Premjera. Kalėdinis ledo fes-

tivalis.
23:25 Laivų mūšis (k.).
01:35 Pasaulio dokumentika. Įsta-

biausios Indonezijos salos. Paslaptin-
gi pasauliai (k.).

02:30 Pasaulio dokumentika. Lauki-
nė Šri Lankos gamta. Milžinų pakran-
tė (k.).

03:20 Savaitė (k.).
04:15 „Eurovizija 2018“. Nacionalinė 

atranka (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1.

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Geriausios nardymo 

vietos“. 
08.00 „Darbščios rankos, atviros 

širdys“. 
08.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
09.00 „Žemynų raida. Amerika“. 
10.00 Mano Europos Parlamentas.
10.30 „Gurovo bylos 4. Trys dienos“.
12.40 „Namas su lelijomis“.
15.00 „Geriausios nardymo vietos“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 Mano Europos Parlamentas. 
19.00 „Baudėjas“.
20.00 Žinios.
20.25 „Baudėjas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Deimantų medžiotojai“.
01.10 „Gurovo bylos 4. Trys dienos“.
02.55 „Žemynų raida. Afrika“. 
03.45 „Žemynų raida. Eurazija“. 
04.35 „Žemynų raida. Amerika“. 
05.25 „Jaunikliai“.

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

„Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
08:00  PREMJERA „Aladinas“. 
08:30  PREMJERA „Superekspertai“. 
09:00  „Virtuvės istorijos“. 
09:30  „Gardu Gardu“. 
10:00  „Svajonių ūkis“.
10:30  „Džiunglių knyga“.
12:45  „Meilė keliauja laiku. Rubinė“.
15:10  „Burtininko mokinys“.
17:15  „Ekstrasensai detektyvai“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Užburtoji Ela“.
21:35  PREMJERA „Erelis Edis“.
23:50  „Džesabelė“.
01:25  „Barmenas“.
03:05  „Grėsmingas 2“. 

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

Maskuotės meistrai“.
08:00  „Aladinas“. 
08:30  „Simpsonai“.
09:00  „Mamyčių klubas“. 
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių sodai“. 
11:30  „Viščiukas Cypsius“. 
13:00  „Bilis Medisonas“.
14:50  „Sužvejok dingusią žuvį“. 
16:55  „Ekstrasensai detektyvai“.
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „X Faktorius“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Kita moteris“.
00:45  „Uždrausta karalystė“.
02:35  „Barmenas“ (k.). 

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

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

07:55  „Pasmerkti 2“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba (k.). 
12:00  „Gero vakaro šou“. 
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  „Miestas ar kaimas“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Kobra 11“.
23:35  „Gaudynės“.
00:30  „Kaulai“.
01:30  „Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę“.
02:20  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:10  „Amerikiečiai“.
04:05  „Trapučio parkas“. 

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

gvinai“ (k). 
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k). 

07:20 „“Nickelodeon“ valanda. An-
čiukai Duoniukai“. 

07:45 „Kung Fu Panda“. 
08:10 „Keista šeimynėlė“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Nevykėlis 

Tarzanas.
11:30 Kapitonas Kardadantis.
13:20 Paskutinis veiksmo filmų he-

rojus.
15:50 Nuogas ginklas: iš policijos 

metraščių.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 

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

gvinai“. 
07:30 „Tomas ir Džeris“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 24 valandos (k). 
12:30 Bus visko (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Super 8.
00:40 „Kortų namelis“.
01:35 „Vampyro dienoraščiai“.
02:15 Vingiuotas kelias namo (k). 

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Žemynų raida. Af-

rika“. 
08.25 PREMJERA. Karo ir pokario 

vaikai. Holokausto vaikai. 
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Žemynų raida. Eurazija“. 
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Vera. Gerasis samarietis“.
15.00 „Geriausios nardymo vietos“. 
16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos Parlamentas. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „4 kampai“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
01.00 „Merdoko paslaptys“.
02.40 „Vera. Gerasis samarietis“.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“. 
04.30 „Detektyvas Morsas“.
06.00 Moterų balsas. Dabar.
06.40 „Geriausios nardymo vietos“. 

06:25 Programa.
06:29 TV parduotuvė.
06:45 Mano Europos Parla-

mentas.
07:15 24/7.
08:15 Įspūdingiausi gamtos reiškiniai.
09:20 „Likimo melodija“.
10:25 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
11:30 „Delta“.
12:35 „Juodosios katės“.
13:40 TV parduotuvė.
13:55 „Baltoji strėlė“.
15:00 „Bitininkas“.
16:00 Reporteris.
16:50 „Rojus“.
18:00 Reporteris.
18:40 Lietuva tiesiogiai.
18:50 „Bitininkas“.
20:00 Reporteris.
20:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:15 Lietuva tiesiogiai.
23:45 „Juodosios katės“.
00:45 „Deimantų medžiotoja“.
01:45 „Geriausios nardymo vietos“.
02:15 „Moterų daktaras“.
03:00 „Albanas“.
03:45 „Bitininkas“.
04:30 „Rojus“.
05:15 „Albanas“.
06:00 „Geriausios nardymo vietos“.

06:00 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Autopilotas. 

09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Pragaro katytė“. 
11:30 Banginių gelbėtojai. 
12:40 „Reali mistika“. 
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:50 „Kas žudikas?“. 
17:00 LKL čempionatas. Lietkabelis 

- Dzūkija. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji. 
21:50 MANO HEROJUS Vienišas 

vilkas Makveidas.
23:45 „Dakaras 2018“. 
00:15 AŠTRUS KINAS Gyvatės lėk-

tuve.
02:05 „Pasiutę šunys“ (k).
03:35 Muzikinė kaukė. Geriausie-

ji (k). 

06:40 Pasaulio vetera-
nų galiūnų čempionatas (k). 
2017 m. 

07:35 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Ultimate Strongman“ galiūnų 

turnyras. 2017 m. 
10:30 „Pragaro katytė“. 
11:30 Smėlinių skruzdėlių imperija. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

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

žvaigždės - Juventus. Tiesioginė 
transliacija

19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:25 „Dakaras 2018“. 
23:55 Vienišas vilkas Makveidas (k).
01:50 „Ekstrasensų mūšis“ (k).

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

gvinai“ (k). 
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k). 

07:20 „“Nickelodeon“ valanda. An-
čiukai Duoniukai“. 

07:45 „Kung Fu Panda“. 
08:10 „Keista šeimynėlė“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
09:55 „Ogis ir tarakonai“.
10:15 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA Stebuklingos letenos.
12:10 Kaukės sūnus.
14:00 Legenda apie Zoro.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. Finalinės ko-

vos. Tiesioginė transliacija. 
22:30 Vingiuotas kelias namo.
00:20 PREMJERA Persekiojimas.
01:55 Kelyje 2. Alaus tenisas (k).

19:30 SUPERKINAS Debesuota, 
numatoma mėsos kukulių kruša.

21:10 PREMJERA Paskutinis drako-
nų nugalėtojas.

23:15 Kelyje 2. Alaus tenisas.
01:00 Transformeriai. Išnykimo am-

žius (k). 

10:55 Detektyvas Monkas 7.
11:40 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:25 Premjera. Istorijos perimetrai.
23:20 Modernus serialas. Medičiai, 

Florencijos valdovai.
00:15 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 8.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
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2018.01.10 d.
Trečiadienis

2018.01.11 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 7.
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 
23:20 Valdžios tvirtovė.
01:20 LRT radijo žinios.
01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 7.
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.

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

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

07:55  „Pasmerkti 2“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Bruto ir Neto“ (k.). 
12:30  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Gero vakaro šou“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 

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

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

07:55  „Pasmerkti 2“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Bruto ir Neto“ (k.). 
12:30  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Gero vakaro šou“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Amerikietiškas pyragas“.
00:25  „Kaulai“.
01:15  „Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę“.
02:10  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:00  „Amerikiečiai“.
03:50  „Trapučio parkas“.

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

gvinai“. 
07:30 „Tomas ir Džeris“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
12:30 Anapus nežinomybės. 
13:25 „Rožių karas“.
15:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Moterys prieš vyrus. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Saulė-

lydis.
00:45 „Kortų namelis“.
01:35 „Vampyro dienoraščiai“.
02:20 Paskutinis samurajus (k). 

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

gvinai“. 
07:30 „Tomas ir Džeris“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
12:30 KK2 (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 

06:25 Programa.
06:29 TV parduotuvė.
06:45 Vantos lapas.
07:15 Moterų balsas.

08:15 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“.
09:20 „Likimo melodija“.
10:25 „Kaip bocmanas nuotakos 

ieškojo“.
11:30 „Delta“.
12:35 „Juodosios katės“.
13:40 TV parduotuvė.
13:55 „Baltoji strėlė“.
15:00 „Bitininkas“.
16:00 Reporteris.
16:50 „Rojus“.
18:00 Reporteris.
18:40 Lietuva tiesiogiai.
18:50 „Bitininkas“.
20:00 Reporteris.
20:30 Gyvenimo būdas.
21:30 „Karo merginos“.
22:30 Reporteris.
23:15 Lietuva tiesiogiai.
23:45 Mano Europos Parlamentas.
00:15 „Juodosios katės“.
01:15 „Deimantų medžiotojai“.
02:15 „Moterų daktaras“.
03:00 „Albanas“.
03:45 „Bitininkas“.
04:30 „Rojus“.
05:15 „Albanas“.
06:00 „Geriausios nardymo vietos“.

06:25 Programa.
06:29 TV parduotuvė.
06:45 Skinsiu raudoną 

rožę.
07:15 Gyvenimo būdas.
08:15 „Įspūdingiausi gamtos reiški-

niai“.
09:20 „Likimo melodija“.
10:25 „Kaip bocmanas nuotakos 

ieškojo“.
11:30 „Delta“.
12:35 „Juodosios katės“.
13:40 TV parduotuvė.
13:55 „Baltoji strėlė“.
15:00 „Bitininkas“.
16:00 Reporteris.
16:50 „Rojus“.
18:00 Reporteris.
18:40 Lietuva tiesiogiai.
18:50 „Bitininkas“.
20:00 Reporteris.
20:30 Gyvenimo būdas.
21:30 „Karo merginos“.
22:30 Reporteris.
23:15 Lietuva tiesiogiai.
23:45 „Juodosios katės“.
00:45 „Deimantų medžiotojai“.
01:45 „Geriausios nardymo vietos“.
02:15 „Moterų daktaras“.
03:00 „Albanas“.
03:45 „Bitininkas“.
04:30 „Rojus“.
05:15 „Albanas“.
06:00 „Geriausios nardymo vietos“.

06:25 Programa.
06:29 TV parduotuvė.
06:45 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
07:15 Gyvenimo būdas.
08:15 „Įspūdingiausi gamtos reiški-

niai“.
09:20 „Likimo melodija“.
10:25 „Kaip bocmanas nuotakos 

ieškojo“.
11:30 „Delta“.
12:35 „Gluchariovas“.
13:40 TV parduotuvė.
13:55 „Baltoji strėlė“.
15:00 „Bitininkas“.
16:00 Reporteris.
16:50 „Rojus“.
18:00 Reporteris.
18:40 Lietuva tiesiogiai.
18:50 „Bitininkas“.
20:00 Reporteris.
20:30 Gyvenimo būdas.
21:30 „Karo merginos“.
22:30 Reporteris.
23:15 Lietuva tiesiogiai.
23:45 „Gurovo bylos 5. Savivalė“.

06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:40 „Nepataisomi“ (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. 
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Nepataisomi“.
20:30 Farai. 
21:00 Blyksnis.
22:45 „Dakaras 2018“. 
23:15 Ledynmetis (k).
00:50 „Pasiutę šunys“.
01:45 „Juodasis sąrašas“ (k).
02:30 Banginių gelbėtojai (k) 

06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:40 „Nepataisomi“ (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. 
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Nepataisomi“.
20:30 Farai. 
21:00 Pagalbos šauksmas.
22:45 „Dakaras 2018“. 
23:15 Blyksnis (k).
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Smėlinių skruzdėlių imperija (k). 
02:35 „Pragaro katytė“ (k). 

06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:40 „Nepataisomi“ (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. 
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Nepataisomi“.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Sukeisti žudikai.
22:45 „Dakaras 2018“. 
23:15 Pagalbos šauksmas (k).
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Savaitės kriminalai (k). 
02:05 „Pragaro katytė“ (k).

2018.01.09 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 7.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Valdžios tvirtovė.
01:20 LRT radijo žinios.
01:30 Klausimėlis.lt (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos perimetrai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

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

07:55  „Pasmerkti 2“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Bruto ir Neto“ (k.). 
12:30  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Prieš srovę“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Retrogradas“.
00:20  „Kaulai“.
01:20  „Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę“. 
02:10  „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:00  „Amerikiečiai“.
03:55  „Trapučio parkas“. 

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

gvinai“. 
07:30 „Tomas ir Džeris“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 24 valandos (k). 
12:40 Nuo... Iki... (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Kitu kampu. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Paskuti-

nis samurajus.
01:20 „Vampyro dienoraščiai“.
02:05 Super 8 (k).

06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:40 „Nepataisomi“ (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. 
18:25 „Teisingumo agentai“.
19:30 „Nepataisomi“.
20:30 Farai. 
21:00 Ledynmetis.
22:45 „Dakaras 2018“. 
23:15 Gyvatės lėktuve (k).
01:05 „Gyvi numirėliai“ (k).
01:50 „Reali mistika“ (k). 
02:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k). 

21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Viking Lotto“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Dvylika“.
00:20  „Kaulai“.
01:15  „Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę“.
02:10  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:00  „Amerikiečiai“.
03:55  „Trapučio parkas“. 

17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Pinigai ir galia.
00:35 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (k .).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
05:00 Seserys (k.).

17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Nakti-

nis reisas.
00:05 „Kortų namelis“.
01:05 „Vampyro dienoraščiai“.
01:50 Alchemija. Švietimo amžius. 
02:20 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

Užuojautos
Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.

Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo.
Meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą... 

(R. Vinterz)

Nuoširdžiai užjaučiame Marytę Kamandulienę, mirus mylimai 
Mamai. Telydi Jus ir Jūsų artimuosius stiprybė bei dvasios 

paguoda šią sunkią netekties valandą. 

Druskininkų savivaldybė 

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame 
Daivą Bolienę dėl mylimo Tėvelio mirties. 

VšĮ Valstybės ir savivaldybių 
tarnautojų mokymo centro 

„Dainava“ kolektyvas“

Susimąstai prie amžinybės slenksčio,
ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome,

tokia jau žemėje žmogaus dalia.

Nuoširdžiai užjaučiame Joną Aušrą, mirus mylimam broliui.

O. ir J. Staniuliai 
ir A. Gželevskienė
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UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

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

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

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

Tel. 8 682 10953

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

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

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

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai važinėti 
maršrutu: Lietuva-Belgija-Lietuva. Reikalinga 

darbo patirtis. Tel. 8 616 30901

Akių ligų kabinete optikoje „Pelėda“ 
sausio 09-10 dienomis konsultuos 

ligonius, gydytoja -oftalmologė iš Vilniaus 
D. Šatienė.

Akinių rėmeliams taikoma 30 proc. 
nuolaida.

Registracija telefonu: 8-313-51203
Druskininkai M. K. Čiurlionio g. 38
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Asmeniniai skelbimai
20 a namų valdos sklypas Balta-
šiškėje. Kaina – 65000 Eur.  
Tel. 8 606 04614

6 a sodas sodų bendrijoje „Rai-
gardas“. Kaina – 20000 Eur.  
Tel. 8 606 04614

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

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

„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 

„Opel Zafira B“ 2005 m., 1,9 L 
dyzelinas, 110 kW. Kaina – 3450 
Eur. Tel. 8 646 98182

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

„Opel Zafira“ 2005 m., 1,8 L ben-
zinas. Tel. 8 614 89590

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Veršinga karvė. Tel. 8 662 88167

Parduodami įvairūs daiktai

Telefonas „Samsung S7“. Kaina – 
200 Eur. Tel. 8 695 66614

Mažai naudotas cirkuliacinis siur-
blys „Grundfos Magna 25-60-180“. 
Kaina – 150 Eur. Tel. 8 619 48352

Bulvės, žieminis kvietrugis, mie-
žiai, avižos ir rugiai.  
Tel. 8 699 18639

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

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

1 kambario 35 kv. m butas Atei-
ties g., 5 aukšte iš 5. Kaina – 24 
000 Eur. Tel. 8 685 30532

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

1 kambario 32 kv. m butas M. K. 
Čiurlionio g. 2 aukšte iš 2. Kaina 
– 43000. Tel. 8 606 04614

2 kambarių 54 kv. m butas Vy-
tauto g. 9 aukšte iš 9. Kaina – 
49000 Eur. Tel.  8 606 04614

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 Šiltna-
mių g., 4 aukšte iš 5. Renovuotas 
namas, išmokėta renovacija. Kai-
na – 45000 Eur. Tel. 8 620 63122

3 kambarių butas Alytuje. Namas 
renovuotas, geoterminis šildy-
mas, saulės baterijos. Žiburio g., 
prie „Žuvinto“ parduotuvės. Šalia 
uždara, išpirkta automobilio sto-
vėjimo vieta. Tel. 8 614 15518

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

Garažas Ligoninės g.  
Tel. 8 687 37575

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

75 a sklypas su namu Didžiasaly-
je. Tel. 8 601 48912

Įrengtas garažas Ligoninės g. 
Tel. 8 614 76626

Ąžuolinė batų dėžė, odinis kam-
pas, foteliai, virtuvinis stalas, 
kėdės, sekcija, sofa, kampinė 
indauja. Tel. 8 612 09648

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

Išskleidžiamas stalas, kėdės, 
virtuvinės spintelės, svetainės 
komplektas, odinis kampas.  
Tel. 8 606 28422

Elektrinė įmontuojama 2 vietų 
kaitlentė, dulkių siurblys, elektri-
nis tepalinis radiatorius, komoda-
sekreteras. Tel. 8 604 87277

Belaidis skaitmeninis nešiojamas  
telefonas „Philips“ už 15 Eur; 
belaidis skaitmeninis nešiojamas  
telefonas „Panasonic“ už 8 Eur 
elektrinė pirties krosnelė „Harvia“ 
už 160 Eur; laisvų rankų įranga 
už 15 Eur; mobilusis telefonas 
„Nokia E52“ už 35 Eur; naudoti 
faneruoti skydai, durų varčios. 
Tel. 8 654 87148

Kieto plaušo plokštės (1,2x2,25 
m, 4 mm, 4 vnt.) už 25 Eur; nau-
jas vokiškas pakabinamas šildy-
tuvas (ventiliatorius) už 30 Eur;  
drožinėtas medinis Kristaus pa-
veikslas už 110 Eur; televizorius 
„Sharp“ su priedėliu už 30 Eur; 
skalbimo mašina „Elektroliux“ už 
110 Eur. Tel. 8 630 36440

Nebrangiai naudotas surenkamas 
metalinis šiltnamis (3x7,5 m) su sti-
klu, nusikėlimui. Tel. 8 686 62600

2 moteriški kailiniai, pigiai vilno-
nis kilimas, veidrodis-knyga su 
stalčiais, kiliminiai takai, įvairios 
knygos. Tel.: 8 630 87652, 8 
(313) 52512

Naudota žvejo apranga.  
Tel. 8 687 25132

Televizorius „Samsung“ (51 cm 
įstrižainė)  už 22 Eur; pakabina-
mas pusiau apvalus vonios vei-
drodis 90x42 cm už 15 Eur; TV 
priedėlis už 22 Eur; kineskopinis 
televizorius „Philips“ (37 cm įs-
trižainė) už 30 Eur; televizoriaus 
pulteliai po 4 Eur; radijo imtuvas 
už 7 Eur. Tel. 8 686 43600

Kineskopinis plokščiaekranis 
televizorius „Sharp“ (51 cm įstri-
žainė) už 60 Eur; kompiuterinių 
diskų metalinis stovelis už 6 Eur; 
maršrutizatorius už 25 Eur; tele-
vizorius „Philips Led 32“ (82 cm 
įstrižainė) už 155 Eur; garso kolo-
nėlės kompiuteriui už 13 Eur.  
Tel. 8 626 20523

Dvigulė lova (1,4x2 m) su spinte-
lėmis. Tel. 8 686 56787

Akselinė. Tel. 8 626 79757

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

Vaikiškas 3 dalių vežimėlis „Tutis 
Zipi“. Kaina – 150 Eur.  
Tel. 8 693 96726

Naujas japoniškas televizorius 
(66 cm įstrižainė). Kaina – 180 
Eur. Tel. 8 623 23430

Televizorius LG (51 cm įstrižainė) 
už 15 Eur; televizorius „Sony“ 
(51 cm įstrižainė) už 15 Eur; 
medžiaginiai maišai po 0,5 Eur; 
elektrinis radiatorius už 10 Eur; 

Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt

Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, me-
diena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gy-
vuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai  – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui). 

naujas metalinis praustuvas už 8 
Eur; medinės statinės; senovinė 
skrynia; plastmasinės statinės; 
cinkuota metalinė 200 L statinė; 
senovinė spinta, kėdės ir radijas. 
Tel. 8 616 22124

Juoda odinė striukė (48-50 dydis) 
už 17 Eur; veidrodis mediniais 
apvadais už 8 Eur; 2 siuvimo 
mašinos „Singer“ po 36 Eur; 2 
kambario durys po 5 Eur; vardi-
nis sieninis laikrodis „Betsker“ už 
45 Eur; 3 atlasinės antklodės ir 4 
pagalvės už 8 Eur; medinė paka-
ba už 2 Eur; kėdės po 3 Eur.  
Tel. 8 600 61817

Nuoma

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

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

Išnuomojamas 1 kambario 24 kv. 
m butas, 1 aukšte su atskiru įėji-
mu. Kaina – 1 mėn./130 Eur.  
Tel. 8 611 48844

Jauna šeima išsinuomotų sodybą 
arba sodo namelį šalia Druskinin-
kų. Tel. 8 624 19724

Išnuomojamas 2 kambarių bu-
tas senamiestyje. Kaina – 1 
mėn./200 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 686 46169

Skubiai išnuomojamas 1 kam-
bario butas Liškiavos g. Kaina 
– 250 Eur (į kainą įskaičiuoti visi 
mokesčiai). Tel. 8 698 06746

Perka

Žemės ūkio paskirties sklypą ne-
toli Druskininkų. Tel. 8 676 33844

Automobilį „Moskvič 407-408“ 
(su TA). Mokėsiu iki 500 Eur.  
Tel. 8 674 66066

Naujas „Moskvič 407/408“, moto-
ciklo YŽ, K-750 variklį, skardas, 
pavarų dėžes ir kitas detales.  
Tel. 8 671 33716

Žemės sklypą prie ežero ar upės. 
Tel. 8 624 17600

Vejos pjovimo traktoriuką.  
Tel. 8 675 80375

Senovinius atvirukus, gali būti ir 
užrašyti. Tel. 8 606 59756

Ieško darbo

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

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

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

Kiti

Dovanojame 2 mėn. kačiuką (bri-
tų trumpaplaukės mišrūnas).  
Tel. 8 685 75100

Dovanoju televizorių „Samsung“. 
Tel. 8 621 83747

Dovanoju gražius, pūkuotus ka-
čiukus. Tel. 8 676 94006

Gal kas padovanotų veikiantį TV 
priedėlį. Tel. 8 673 86602

Dingo marga katytė. Suteiku-
siems informaciją atsilyginsiu. 
Tel. 8 626 79757

Pasiklydo nedidelė tamsi kalytė 
(11 kg.). Tel. 8 618 07969

Ypatingų statinių 
techninė priežiūra 

ir nekilnojamo turto 
paveldo statinių darbų 

vadovo paslaugos.      
Tel. 8 659 63450

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

8 (313) 51138, 8 698 72200

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis). 

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221
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Druskininkų viešojoje bibliotekoje – paroda „1“
Laima Rekevičienė

Naujų metų išvakarėse meno 
mylėtojai skubėjo į Druskinin-
kų savivaldybės viešąją biblio-
teką, kurioje organizuotas tradi-
cinės parodos „1“ pristatymas. 
Kasmet tarpušvenčiu Druski-
ninkų krašto menininkai susi-
renka pabendrauti ir pasidalinti 
įspūdžiais, kokie jiems buvo be-
sibaigiantys metai, pasveikinti 
vieni kitus su artėjančiais nau-
jaisiais, parodyti po vieną savo 
kūrybos darbą – dailės, muzi-
kos ar literatūros kūrinį. 

Pastaraisiais keletą metų paro-
dos „1“ erdve tapo Viešoji biblio-
teka, o tradicinis renginys kasmet 
sulaukia vis daugiau norinčiųjų 
pateikti savotišką metų kūrybos 
ataskaitą. Šiemet parodoje ga-
lima išvysti ir druskininkiečiams 
gerai pažįstamų kūrėjų, ir pirmą-
kart prisistatančių menininkų per 
2017-uosius sukurtų darbų. Rengi-
nio vedėja Ingrida Griniūtė visiems 
susirinkusiesiems perdavė Drus-
kininkų savivaldybės mero pava-
duotojo Lino Urmanavičiaus svei-
kinimus ir dovanas. Gražia paroda 
pasidžiaugė ir Viešosios bibliote-
kos direktorė Laima Žėkienė.

Susirinkę žiūrovai žinojo, kad 
prieš parodos atidarymą meni-
ninkų kūriniai bus išeksponuoti 
be kortelių su autorių pavardėmis. 
Tęsdami praėjusių metų tradiciją, 
organizatoriai ir šiemet pakvietė 
pačius parodos dalyvius atspėti, 
kas yra eksponatų autoriai. „Žino-
ma, per daugelį metų jau vienas 
kitą neblogai pažįstate, ir kiekvie-
no kūrybos braižas jums, ko gero, 
pažįstamas. Tikimės, kad ir nau-
jausi jūsų darbai bus nesudėtingai 
atpažįstami,“ – sakė renginio ve-
dėja I. Griniūtė. 

Spėjantysis, išsitraukęs iš krep-
šelio kortelę su autoriaus pavar-
de, turėjo rasti jo darbą ir užkabin-
ti kortelę. Atspėjus, kas yra kūrinio 
autorius, pastarasis pristatė savo 
darbą, jam buvo įteiktos Druski-
ninkų savivaldybės įsteigtos do-
vanos. Tuomet pačiam teko trauk-
ti kortelę ir ieškoti kito autoriaus. 
Kad spėjančiajam būtų lengviau, 
jis sulaukdavo ir žiūrovų pagalbos 
– matydami, kad spėjantysis klai-
džioja ekspozicijos labirinte ir eina 
tolyn nuo autoriaus, kurį ištraukė, 
darbo, sakė: „Šalta“, o jeigu artė-
jo –„Šilta“. 

Šiemet surengtoje parodoje „1“ 
galima apžiūrėti Gintauto Aksti-
no skulptūrą „Šv. Rokas“, Gedi-
mino Mažinto sukurtą kompozici-
ją, Raimondos Bolienės paveikslą 
„Ruduo senam parke“, Romual-
do Povilansko nutapytą „Druski-
ninkų bažnyčią“, Alė Kalėdienės 
„VIVIR“, Dianos Lukošiūnaitės 
karpinį „Odė piliakalniams“, Adel-

berto Nedzelskio nutapytą peiza-
žą „Prie tvenkinio“, Aušros Marke-
vičiūtės siuvinėtą triptiką „Kalėdų 
dvasia“, Deivido Sinkevičiaus pa-
veikslą „Faktotumas“, Juozo Ka-
valiausko ir Rimutės Viniarskaitės 
nuotraukų triptiką „Ugnis, vanduo 
ir žemė“, Eglės Vitonienės pa-
veikslą „Pivonija”, Gulnaros Kup-
činskienės darbą „Be minčių”. 
Apžiūrinėdami Antano Česnulio 
sukurtą skulptūrą „Išeinu”, dau-
gelis pažino pernai Amžinybėn 
išėjusio druskininkiečių mylimo 
menininko Alfonso Šuliausko si-
luetą. Parodos atidaryme daly-
vavęs menininkas, Druskininkų 
garbės pilietis A. Nedzelskis ne-
gailėjo gražių žodžių savo kolegai 
A. Česnuliui, taip greitai sugebė-
jusiam įamžinti A. Šuliausko atmi-
nimą savo sukurtoje skulptūroje.

Parodos „1“ žiūrovai turėjo gali-
mybę susipažinti ir su A. Česnulio 
sūnaus Vytauto Česnulio kūryba 
– ekspozicijoje išvydo jo skulptūrą 

„Angelas“. 
Menininkė Daiva Stoncelienė 

žiūrovams pristatė savo paveiks-
lą „Mylintys”, Neringa Akstinienė 
– savo austas juostas, pavadintas 
„Gyvenimo ženklais”. LiucijaVru-
bliauskienė parodoje eksponuoja 
„Nakties vizijas”, Lina Kabelkaitė 
– „Juostas“, Onutė Zakarienė –
„Amarilių raudonį”, Natalija Bulo-

tienė – „Į pasaką…“. Parodoje ga-
lima apžiūrėti tekstilininkės Onutės 
Olšauskienės sukurtus gobele-
nus, pavadintus „Ženklais”, Aure-
lijos Vilūnienės keramiką, Tauro 
Česnulevičiaus sukurtų sklulptūrų 
„Palaimintąjam Teofiliui Matulio-
niui” fotografijas. 

Su savo sukurtais ailėraščiais su 
susirinkusiaisiais pasidalijo poetai 
Jonas Tertelis ir Alvyra Grėbliū-
nienė, o muzikinius kūrinius dova-
nojo muzikos studija „Mikutis“. 

„Tegul šventinė nuotaika, pripil-
džiusi širdis šviesos ir džiaugsmo, 
neapleidžia Jūsų visus metus, te-
lydi sveikata, neblėstanti energija 
ir gerovė. Tebus tai naujų galimy-
bių, drąsių idėjų, svajonių išsipil-
dymo, prasmingų darbų ir sėkmės 
metai,“ – visiems parodos daly-
viams ir susirinkusiems į parodą 
linkėjo renginio vedėja I. Griniūtė. 

Laimos Rekevičienės nuotraukos


