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Laima Rekevičienė

Praėjusį penktadienį Jaunimo 
užimtumo centre gausiai susi-
rinkę druskininkiečiai turėjo ga-
limybę pirmieji pamatyti druski-
ninkietės, Vilniaus universiteto  
kūrybos komunikacijos ketvirto 
kurso studentės Augustės Ur-
manavičiūtės režisuotą trum-
pametražį dokumentinį filmą 
„Druskininkai: kaip mes keičia-
mės“ (operatorius, montažo re-
žisierius – Juozapas Mikulėnas; 
operatorius – Dainius Macko-
nis; operatoriaus asistentas – 
Adomas Barkauskas) ir savo 
žinias apie Druskininkus pade-
monstruoti proto mūšyje. Filmo 
kūrybinė grupė pakvietė Lietu-
vos atkūrimo šimtmečio proga 

prisiminti Druskininkų istoriją, 
sakydami, jog, nežinodami pra-
eities, nesukurtume ir gražes-
nės ateities. 

Jaunoji režisierė A. Urmanavi-
čiūtė mintimis apie gimtąjį mies-
tą ir filmo idėją mielai dalijasi ir su 
„Mano Druskininkai“ skaitytojais. 

– Kaip gimė mintis kurti fil-
mą apie besikeičiančius Drus-
kininkus?

– Esu Vilniaus universiteto kūry-
bos komunikacijos ketvirto kurso 
studentė. Praėjusiais metais, kai 
reikėjo pasirinkti kūrybinio projek-
to temą, aš net neabejojau, kad 
noriu sukurti filmą apie Druskinin-
kus. Visi mano pažįstami ir drau-
gai galėtų patvirtinti, jog aš labai 
didžiuojuosi tuo, kad esu iš Drus-

kininkų. Man tai pats gražiausias, 
jaukiausias ir mieliausias mies-
tas, todėl ir gimė mintis sukurti 
trumpą, Druskininkus pristatantį 
filmuką. Pastaraisiais metais ži-
niasklaidoje kalbama, kad Drus-
kininkai labai pasikeitė ir šiandien 
klesti, tačiau kartu imta skleisti ir 
kita nuomonė – esą Druskininkų 
pasikeitimais nėra patenkinti nei 
gyventojai, nei miesto svečiai. Itin 
garsiai pradėti aptarinėti per pa-
skutinius 20 metų nuveikti druski-
ninkiečių darbai, net svarstoma, 
ar jie buvo naudingi, reikalingi 
miesto gyventojams ir svečiams. 

Aš Druskininkuose augau, čia 
baigiau mokyklą. Druskininkai – 
mažas miestelis, kuriame visi vi-
sus pažįsta. Visi bendrauja ir su-
taria, todėl aš matau ir žinau, kad 

Druskininkuose gera augti, sma-
gu gyventi. Todėl ir sugalvojau 
sukurti dokumentinį filmą, kuria-
me patys druskininkiečiai atsako 
į klausimą, kodėl čia gera gyventi, 
kuo Druskininkų miestas yra uni-
kalus ir kaip, bėgant metams, ku-
rorte keitėsi gyvenimo bei poilsia-
vimo galimybės.

– Kokia pagrindinė filmo idėja?
– Filmo tikslas – parodyti besi-

keičiančius Druskininkus. Mies-
tas išgyveno įvairius laikotarpius. 
Buvo laikas, kai kurortas merdėjo. 
Tačiau Druskininkų savivaldybės 
mero vadovaujamos komandos, 
verslo atstovų ir visos bendruo-
menės dėka miestas atgimė. 
Šiandien čia žmonės randa ramy-
bę, poilsį, kokybiškas sveikatini-
mo paslaugas, išmėgina įvairias 
pramogas, šauniai leidžia savo 
laisvalaikį. Todėl, manau, čia gera 
ir miesto gyventojui, ir svečiui. 

– Kas buvo įdomiausia kūry-
biniame procese?

– Įdomiausia buvo asmeniškai 
susipažinti su kiekvienu pašne-
kovu ir išgirsti, ką jie galvoja apie 
Druskininkus, kodėl jie čia gyve-
na ir dirba. Visi pašnekovai – skir-
tingi, įvairių sričių specialistai, ir 
kiekvienas iš savo perspektyvos 
leido pamatyti, kad Druskininkai 
tikrai yra tikrai unikalus miestas. 

– O kas buvo sunkiausia?
– Man asmeniškai turbūt sunkiau-

sia buvo suprasti tai, kad kūrybinis 
darbas niekada nebūna „pagal pla-
ną“. Esu įpratusi niekur nevėluoti, 
gyventi, planuojant savo laiką. O, 
kuriant filmą, viskas vėlavo, daug 
ko nespėjome. Galbūt mums dar 
trūko patirties, bet kūrybinis pro-
cesas toks ir yra. Filmuojant, kyla 
naujų idėjų, kurias norisi čia pat ir 
įgyvendinti. Po to pastebi, kad jau 
kažkur kitur nespėji, vėluoji... 

– Teko bendrauti ir kalbinti 
daug druskininkiečių. Kaip jie 
priėmė filmo idėją ir Jūsų ko-
mandą?

– Druskininkiečiai mus pasitiko 
labai šiltai. Sulaukėme daug pa-
skatinančių žodžių, palaikymo. 
Dėkojame visiems, kurie padėjo 
kurti filmą: savaitraščiui ir naujie-
nų portalui „Mano Druskininkai“, 
Druskininkų miesto muziejaus di-
rektoriui Gintarui Dumčiui, UAB 
„Druskininkų sveikatinimo ir po-
ilsio centro AQUA“ gydyklos va-
dovui Kęstučiui Ramanauskui, 
restorano „Velvetti“ savininkui Re-
migijui Žižiui, „Bočių“ bendrijos 
pirmininkei Zitai Jančiauskienei, 
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos 
direktorei Danutei Časienei ir mo-
kiniams, Jaunimo užimtumo cen-
tro direktorei Aušrai Nedzinskie-
nei, Turizmo ir verslo informacijos 
centro direktoriui Rimui Palioniui, 
Druskininkų savivaldybės vyriau-
siajai specialistei 
kultūrai ir turizmui 
Ingridai Griniūtei, 

Studentės režisuotame dokumentiniame filme – 
besikeičiantys Druskininkai

A. Urmanavičiūtė: „Nežinodami praeities, nesukurtume ir gražesnės ateities“/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Aptartos paliatyvios pagalbos ir 
psichosocialinių paslaugų onkologiniams 
ligoniams plėtros galimybės Druskininkų 

savivaldybėje

Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Violeta 
Grigorienė ir administracijos spe-
cialistai bei VšĮ Druskininkų ligo-
ninės direktorius Viktoras Meižis 
susitiko su VšĮ „Tėviškės namai“ 
atstovais ir aptarė paliatyvios pa-
galbos ir psichosocialinių pas-
laugų onkologiniams ligoniams 
plėtros galimybes Druskininkų sa-
vivaldybėje.

Susitikimo metu VšĮ „Tėviškės 
namai“ direktorius Eimantas Ba-
laika pristatė Europos kaimynys-
tės priemonės Latvijos, Lietuvos 

ir Baltarusijos bendradarbiavimo 
per sieną programą bei informa-
vo apie projekto rengimo ir ben-
dradarbiavimo galimybes.

Susitikimo metu kalbėta apie 
paliatyvią pagalbą, kurios pa-
grindinis tikslas – pagerinti li-
kusio gyvenimo kokybę sergan-
tiems aktyvia progresuojančia, 
toli pažengusia liga. Paliatyvioji 
pagalba apima medicinos, soci-
alinę, psichologinę sritis, todėl 
su pacientu ir jo artimaisiais dir-
ba ne vienas specialistas, o visa 
jų komanda, užtikrinanti kuo ge-
resnės kokybės paslaugas. Su-

sitikime taip pat aptartas svei-
katos sistemos pritaikymas prie 
senstančios visuomenės, nes 
tai būtina dėl nuolat didėjančio 
slaugos ir palaikomojo gydymo 
poreikio.

„Sergant progresuojančiomis, 
toli pažengusiomis ligomis paci-
entui ir jo artimiesiems labai svar-
bi gyvenimo kokybė, tad darysime 
viską, kad paliatyvi pagalba būtų 
prieinama ir užtikrinama kiekvie-
nam ligoniui, kuriam jos reikia“, – 
kalbėjo Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotoja Violeta Grigorienė.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja V. Grigorienė, Administracijos specialistai bei VšĮ Druskininkų ligoninės direk-
torius V. Meižis su VšĮ „Tėviškės namai“ atstovais aptarė paliatyvios pagalbos ir psichosocialinių paslaugų onkologiniams ligoniams plė-
tros galimybes Druskininkų savivaldybėje/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Veiksmingai tuberkuliozės prevencijai – dėmesys profilaktiniams sveikatos 
patikrinimams

Druskininkų savivaldybėje 
sušauktas savivaldybės vado-
vų, administracijos, seniūni-
jos ir įvairių asmens ir visuo-
menės sveikatos priežiūros 
institucijų specialistų pasitari-
mas, kuriame aptarta tuberku-
liozės epidemiologinė priežiū-
ra, profilaktika ir prevencijos 
priemonės.

„Druskininkų savivaldybėje ser-
gančiųjų tuberkulioze nėra daug, 
2017 m. nustatyti 4 nauji atvejai“, 
– susitikimo metu teigė Naciona-
linio visuomenės sveikatos cen-
tro prie sveikatos apsaugos mi-
nisterijos Alytaus departamento 
Druskininkų skyriaus specialis-
tė Zita Gaidytė, pridurdama, jog 
sveikatos priežiūros įstaigos ir 
toliau turi siekti aktyvinti anks-
tyvąją tuberkuliozės diagnosti-
ką. Jai antrino ir susitikime daly-
vavusi Druskininkų savivaldybės 
Asmens ir visuomenės sveikatos 
skyriaus vedėja-savivaldybės 
gydytoja Evelina Raulušaitienė.

„Veiksmingiausia tuberkulio-
zės apsisaugojimo priemonė 
yra ankstyvas sergančių asme-
nų išaiškinimas ir kokybiškas 
gydymas. Pagrindinis infekci-
jos šaltinis yra atvira tuberkulio-
ze sergančio žmogaus kosulio 
ar čiaudulio metu į aplinką išskir-
ti šios ligos sukėlėjai. Dalis ser-
gančių asmenų piktnaudžiauja 
alkoholiu, nesilaiko rekomenda-
cijų, gydymo režimo, netinkamai 
vartoja vaistus, tad būtina keis-

ti ne tik visuomenės požiūrį, bet 
ir sergančiųjų požiūrį į ligą. Svei-
katos profilaktinis tikrinimas bei 
profilaktinių skiepijimai neabejo-
tinai naudingi užkrečiamųjų ligų 
profilaktikai. Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės nustatyta tvarka 
darbuotojams, dirbantiems mais-
to gamyboje, sveikatos priežiū-
ros srityje, vaikų mokymo ir au-
klėjimo srityje, paslaugų teikimo 
gyventojams srityse ir kitose vei-
klos srityse, būtinas profilaktinis 
patikrinimas dėl tuberkuliozės 
prieš pradedant dirbti ir kasmet 

dirbant. Gerinant tuberkuliozės 
profilaktiką mūsų savivaldybė-
je, profilaktiniams sveikatos ti-
krinimams ir jų stebėsenai skirsi-
me ypatingą dėmesį. Pagrindinis 
imunoprofilaktinio darbo efekty-
vumo vertinimo kriterijus – pro-
filaktinių skiepijimų apimtys. Ka-
dangi Druskininkų savivaldybės 
asmens sveikatos priežiūros įs-
taigos tinkamai organizuoja ir 
vykdo profilaktinį darbą, taigi re-
gistruojami tik pavieniai sergan-
čiųjų tuberkulioze atvejai“, – 
sakė E. Raulušaitienė.

Siekiant užtikrinti efektyvią tu-
berkuliozės profilaktiką ir kontro-
lę, mažinti tuberkuliozės plitimą bei 
kuo anksčiau išaiškinti užsikrėtu-
sių vaikų skaičių ir skirti jiems gydy-
mą, kasmet turi būti atliekamas tu-
berkulino mėginys 7 metų amžiaus 
vaikams ir vaikams, priklausan-
tiems rizikos grupei. Tuberkulino 
mėginys yra pagrindinis diagnos-
tinis tyrimas, nustatant vaikų užsi-
krėtimą tuberkuliozės mikobakte-
rijomis. 2017 metais Druskininkų 
savivaldybėje atlikti 203 tuberku-
lino mėginiai 7 metų amžiaus vai-

kams: vaikams, bendravusiems su 
sergančiais tuberkulioze (šeimoje, 
kolektyve), atlikti 8 mėginiai, daž-
nai sergantiems viršutinių kvėpavi-
mo takų ligomis – 69, sergantiems 
lėtinėmis ligomis – 81, socialinės ri-
zikos šeimose esantiems vaikams 
– 27 tuberkulino mėginiai. Iš visų 
atliktų tuberkulino mėginių nenu-
statyta nei vieno teigiamo tuberku-
lino mėginio.

Vykdant periodinius sveika-
tos tikrinimus, šeimos medici-
nos paslaugas teikiantis gydy-
tojas, esant bendram paciento 
silpnumui, ilgai trunkančiam ko-
suliui, pakilusiai temperatūrai, 
apetito stokai, svorio kritimui, 
gali paskirti krūtinės ląstos rent-
genologinį tyrimą. Krūtinės ląs-
tos rentgenologinis tyrimas pa-
deda ne tik anksti diagnozuoti 
tuberkuliozę, bet ir plaučių vėžį, 
plaučių uždegimą, o tuomet gali-
ma anksti pradėti specifinį gydy-
mą. Rentgenologinį tyrimą reko-
menduoja ir Pasaulio sveikatos 
organizacija.

Krūtinės ląstos rentgenogra-
moje matant pokyčių plaučiuo-
se, o pacientui skundžiantis ben-
dru silpnumu, ilgai trunkančiu 
kosuliu, pakilusia temperatūra, 
pacientas siunčiamas gydytojo 
pulmonologo, kuris skiria kitus 
diagnozei nustatyti reikalingus 
tyrimus, konsultacijai.

Daugiau informacijos apie tuber-
kuliozę galite rasti: http://www.
ulac.lt/ligos/T/tuberkulioze

Savivaldybės vadovų, administracijos, seniūnijos ir įvairių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros institucijų specialistų pasitarime 
aptarta tuberkuliozės epidemiologinė priežiūra, profilaktika ir prevencijos priemonės/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Praėję metai Druskininkams 
padovanojo 4 poras dvynukų
Teisės ir civilinės metrikacijos 

skyriaus pateikta 2017 metų sta-
tistika rodo, kad praėjusiais me-
tais šiek tiek sumažėjo civilinės 
būklės aktų įrašų, tačiau Druski-
ninkai ir toliau išlieka populiaria 
santuokų registravimo ir šven-
čių organizavimo vieta. Džiugi-
na ir tai, kad praėjusiais metais 
įregistruota net keturios dvynu-
kų poros. Pasak svarbiausius 
druskininkiečių ir ne tik jų gy-
venimo įvykius registruojančios 
Teisės ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjo pavaduotojos 
Ramutės Juonienės, išskirtiniu 
grožiu garsėjantys Druskininkai 
yra puiki vieta vestuvėms, todėl 
ir pernai kurorte netrūko jauna-
vedžių ne tik iš Lietuvos, bet ir 
iš užsienio.

Praėjusiais metais Druskinin-
kuose susituokė 203 poros, iš 
kurių 23 – mišrios, kai vienas iš 
jaunavedžių – užsienio pilietis. 
Santuokos sudarytos su Albani-
jos, Prancūzijos, Brazilijos, Indi-
jos, Ispanijos, Latvijos, Jungtinės 
Karalystės, JAV, Lenkijos, Balta-
rusijos, Rusijos, Tuniso, Ukrainos 
ir Meksikos piliečiais.

Didžioji dalis jaunavedžių san-
tuokas registravo atnaujintame ir 
išpuoselėta aplinka garsėjančia-
me Druskininkų miesto muziejuje. 
Druskininkuose santuokas regis-
travo ne tik druskininkiečiai, bet 
ir jaunavedžiai iš Vilniaus, Kauno, 
Alytaus, Klaipėdos, Šakių, Varė-
nos, Lazdijų ir kitų miestų.

2017 metais įregistruotos 68 iš-
tuokos. 

Praėjusiais metais sumažėjo 
mirčių, sudaryti 312 mirties įrašų: 
mirė 157 vyrai ir 155 moterys.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja R. Juonienė sakė, kad 
Druskininkuose ir pernai santuokas regis-
travo jaunavedžiai ne tik iš Lietuvos, bet ir 
iš užsienio/Laimos Rekevičienės nuotrauka

2017-aisiais bendruomenė pa-
sipildė 210-čia naujagimių: Tei-
sės ir civilinės metrikacijos 
skyriuje buvo įregistruoti 111 ber-
niukų ir 99 mergaitės. Įregistruo-
tos 4 poros dvynukų: gimė se-
sutės Darija ir Austėja, broliukai 
Idris Sebastian ir Enzo Gerar-
das, Ronaldas ir Meinardas, se-
sutė Luknė ir broliukas Jokūbas. 
2016 metais buvo įregistruotos 3 
poros dvynukų.

Praėjusiais metais populiariau-
sias mergaitės vardas buvo Lu-
knė. Taip pat populiarūs vardai 
buvo Gabija, Paulina, Viktorija, 
Austėja. Populiariausias berniu-
ko vardas – Matas, antroje vieto-
je – Kristupas. Taip pat populiarūs 
Arono, Luko, Kajaus vardai.

R. Juonienė pasidžiaugė, kad 
jau antrus metus pastebima 
džiuginanti tendencija, kai tėve-
liai prisimena ir savo vaikams 
suteikia lietuviškus vardus, to-
kius kaip Jonas, Jurgis, Myko-
las, Tadas, Saulė, Jonė, Marija. 
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Svarstytos galimybės plėtoti vandens turizmą tarp Lenkijos, Baltarusijos ir 
Lietuvos

Praėjusį ketvirtadienį Druski-
ninkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas, mero pa-
vaduotojas Linas Urmanavičius 
bei Savivaldybės specialistai su-
sitiko su miesto partnerio Au-
gustavo (Lenkija) meru Wojciech 
Walulik ir Augustavo mero įgalio-
tuoju atstovu, atsakingu už Au-
gustavo kanalo įrašymą į UNES-
CO pasaulio paveldo sąrašą, 
Maeciej Ambrosiewicz.

Susitikimo metu svečiai prista-
tė planuojamą įgyvendinti pro-
jektą – Augustavo kanalo įtrau-
kimą į UNESCO paveldo sąrašą. 
Kalbėta apie planuojamą plėto-
ti vandens turizmą Lenkija-Bal-

Planuojama plėtoti vandens turizmą tarp Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Socialinio projekto „Draugystė veža“ dalyviai lankėsi Druskininkuose

Sausio pradžioje trečią kartą 
startavo LRT pristatomas socia-
linis projektas „Draugystė veža“, 
kurio pagrindinis tikslas – ma-
žinti atskirtį tarp žmonių su ne-
galia ir jos neturinčiųjų. Akcijos 
organizatoriai VšĮ „Baltijos ugdy-
mo centras“ ir Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
kartu dalyvauti projekte kviečia 
draugų poras, kurie turi svajonę 
– savo akimis išvysti Eurovizijos 
dainų konkursą, kuris šiais me-

tais vyks Lisabonoje.
Projekto dalyviai atrankinių ke-

lionių po Lietuvą maratono metu 
lankėsi Druskininkuose ir pramo-
gavo „Snow Arenoje“, kurioje so-
cialinio projekto „Draugystė veža“ 
dalyvius bei juos lydinčią VšĮ 
„Baltijos ugdymo centras“ par-
tnerę Žydrę Gedrimaitę pasitiko 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas ir Sociali-
nės paramos skyriaus vadėja Li-
gita Baranauskienė bei asocia-
cijos sutrikusio intelekto žmonių 

globos bendrijos „Druskininkų vil-
tis“ darbuotojai bei auklėtiniai.

Susitikimo metu pristatytas soci-
alinis projektas „Draugystė veža“, 
jo svarba ir siekiami rezultatai. 
Kalbėta apie neįgaliųjų organiza-
cijas, jų veiklą, neįgaliųjų integra-
vimą į visuomenę bei jiems pritai-
kytą infrastruktūrą. Druskininkų 
savivaldybės meras R. Malinaus-
kas domėjosi, ar projekto dalyviai 
atvykę į kurortą nepatyrė nepato-
gumų, tačiau šie tvirtino, kad jokių 
nepatogumų nepatyrė. Priešingai 

Penktadienį Druskininkuose lankėsi socialinio projekto „Draugystė veža“ dalyviai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

2-3 psl. parengti pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

– džiaugėsi, kad atvykę į Druski-
ninkus gali mėgautis įvairiomis 
paslaugomis ir pramogomis. Ju-
dėjimo negalią turintys žmonės 
Druskininkuose ir kurorto apylin-
kėse  gali aplankyti miesto muzie-
jų, biblioteką, pasigrožėti „Grožio 
šaltiniu“, atsipalaiduoti restorane-
muzikiniame klube „Druskininkų 
kolonada“. Druskininkų vandens 
parke yra įrengti keltuvai į baseiną 
ir specialus nekaistantis neįgalio-
jo vežimėlis skirtas pirčių erdvei ir 
pan. Socialiniam turizmui dėmesį 

skiria ir nemaža dalis kurorte dir-
bančių verslininkų.

Druskininkuose viskas puikiai 
pritaikyta neįgalumą turintiems 
asmenims“, – džiaugėsi sociali-
nio projekto dalyvius lydėjusi Ž. 
Gedrimaitė.

Vėliau atvykusiųjų laukė „Snow 
Arenos“ siūlomos pramogos. 
„Druskininkų Viltis“ auklėtiniai at-
vykusiems projekto dalyviams de-
monstravo savo čiuožinėjimo bei 
slidinėjimo įgūdžius ir kvietė iš-
bandyti žiemos pramogų kom-
plekso siūlomas paslaugas.

Kelionės dalyvių įspūdžius ir 
draugystės istorijas kviečiame pa-
matyti nuo sausio 16 d. LRT televi-
zijos laidoje „Labas rytas, Lietuva“.

„Draugystė veža“ organizato-
riai Baltijos Ugdymo Centras ir 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas prie SADM kartu su pirmosios 
lietuviškos draugų kelionės daly-
viais kviečia ir kitas draugų poras 
pildyti projekto anketą bei garan-
tuoja nuostabų laiką, naujas patir-
tis, puikią kompaniją ir nepamirš-
tamas emocijas.

Penkios laimėtojų poros bus 
atrenkamos, balsuojant porta-
le www.lrt.lt kovo 2-10 dienomis, 
ir paskelbiamos finalinėje lietu-
viškos „Eurovizijos“ atrankos lai-
doje kovo 11 dieną Žalgirio are-
noje. Gegužės mėnesį laimėtojų 
laukia įspūdžių ir nuotykių kupi-
na kelionė į Portugaliją bei ga-
limybė gyvai stebėti Lietuvos ir 
kitų šalių atstovų pasirodymus 
Eurovizijoje.

Daugiau informacijos apie pro-
jektą čia: https://www.facebook.
com/baltijosugdymocentras/

tarusija-Lietuva. Susitikime taip 
pat aptartas turizmo infrastruktū-
ros vystymas Druskininkuose bei 
Augustave, pasikeista gerąja pa-
tirtimi, svarstyta galimybė kartu 
įgyvendinti reklaminius projektus, 
padėsiančius populiarinti Druski-
ninkų ir Augustavo kurortus.

„Visada ieškome būdų, kaip pri-
traukti kuo daugiau turistų, ką 
naujo jiems pasiūlyti. Su Augusta-
vo miesto meru aptarėme Augus-
tavo kanalo įtraukimą į UNESCO 
pasaulio paveldo sąrašą, šio pro-
jekto įgyvendinimo galimybes ir 
galimą Druskininkų savivaldybės 
indėlį“, – sakė Druskininkų savi-
valdybės meras R. Malinauskas.

Praėjusį ketvirtadienį Druski-
ninkų savivaldybės mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius, 
vyriausioji specialistė turizmui ir 
kultūrai Ingrida Griniūtė ir M. K. 
Čiurlionio memorialinio muzie-
jaus direktorė Regina  Stanke-
vičienė susitiko aptarti šių metų 
kultūrines iniciatyvas ir renginius. 
Susitikimo metu kalbėta apie ga-
limybes Druskininkuose organi-
zuoti mokinių dailės plenerus, 
bendradarbiaujant su kitų miestų 
mokyklomis, aptartas pasirengi-
mas minėti. K. Čiurlionio memo-
rialinio muziejaus 55-erių metų 
veiklos sukaktį ir šio gražaus ju-

biliejaus renginiai, galimybės pa-
naudoti renginiams V. K. Jonyno 
galeriją. Susitikime taip pat dis-
kutuota apie edukacines progra-
mas, vykdomas miesto muzieju-
je, Mažosios galerijos atidarymą 
ir renginių organizavimą joje bei 
kitais klausimais. L. Urmanavi-
čius išsamiai pristatė projektą 
apie nacionalinio M. K. Čiurlionio 
kultūros kelio maršruto kūrimą. 
Susitikime nutarta, kad artimiau-
siu metu bus parengti visų Drus-
kininkuos esančių objektų bei 
renginių, susijusių su dailininko ir 
kompozitoriaus gyvenimu bei kū-
ryba, aprašai.

M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus 55-erių metų veiklos sukakties proga jame planuojama nemažai renginių/Tinklalapio www.
ciurlionis.lt archyvo nuotrauka

Minėsime M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus 55-erių metų veiklos sukaktį
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„Snow Arena“ komandai, viešbu-
čiui „Inza“ ir kitiems. 

– Ar Tau smagu, kad filmas iš 
karto sulaukė druskininkiečių 
dėmesio, daug žmonių atėjo į 
jo pristatymą?

– Tuo labai džiaugiuosi. Reiš-
kia, mano trumpametražis fil-
mas aktualus, druskininkiečiams 
rūpi miestas, jo istorija. Man tai 
didžiulis palaikymas ir įvertini-
mas. Džiugu, kad susirinko įvai-
raus amžiaus žmonių: ir jaunimo, 
ir senjorų. Prieš filmo pristatymą 
surengtas trumpas proto mūšis 
parodė, kad druskininkiečiai tikrai 
domisi savo miestu, jo istorija. Ir 
tiek daug žino!

– Kaip supratome filmo pri-
statymo metu, pati esi tikra 
Druskininkų patriotė?

– Visuomet labai gera čia su-
grįžti. Filme miestą parodžiau 
tokį, kokį matau aš. Esu įsitiki-
nusi, kad taip Druskininkus mato 
dauguma druskininkiečių ir mies-
to svečių. 

– Ar galime tikėtis filmo tęsinio? 
– Nespėjome visko nufilmuo-

ti, turime dar ilgą sąrašą žmonių, 
kuriuos norime pakalbinti. Norisi 
parodyti ir visą Druskininkų gro-
žį. Todėl jau dabar planuojame fil-
muoti pavasarį, vasarą, rudenį. Ir 
galbūt metų pabaigoje išvysite pil-
nametražį filmą

Studentės režisuotame 
dokumentiniame filme – 

besikeičiantys Druskininkai
atkelta iš 1 psl.

Filmo „Druskininkai: kaip mes keičiamės“ kūrybinė grupė/Laimos Rekevičienės nuo-
trauka

Meras R. Malinauskas susitiko su naujuoju 
Druskininkų ugniagesių vadu J. Jurčiukoniu

Antradienį Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Mali-
nauskas susitiko su Alytaus aps-
krities priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos vadovu Algirdu Bautro-
niu, Valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros skyrius vadovu Sau-
liumi Mockevičiumi ir naujuoju 
Druskininkų ugniagesių vadovu 
Jonu Jurčiukoniu.

J. Jurčiukonis anksčiau dirbo 

Lazdijų priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos viršininko pavaduotoju. 
Meras R. Malinauskas pažymė-
jo, kad tikisi, jog Priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos pareigū-
nai ir toliau sėkmingai bendra-
darbiaus su kitų tarnybų parei-
gūnais, savivaldybės civilinės 
saugos ir seniūnijų specialistais 
tam, kad būtų užtikrintas drus-
kininkiečių bendruomenės ir jų 

nuosavybės saugumas.
Susitikimo metu aptarta gais-

rinės saugos situacija Lietuvo-
je, Alytaus apskrityje ir Drus-
kininkų savivaldybėje. Kalbėta 
apie bendruomenei bei švieti-
mo įstaigoms skirtas prevenci-
nes priemones bei švietėjiškas 
akcijas, kurios padeda ugdy-
ti  saugaus ir atsakingo elgesio 
įpročius.

Druskininkuose lankėsi Rusijos Federacijos 
ambasadorius Aleksandras Udalcovas

Antradienį Druskininkų savival-
dybės meras Ričardas Malinaus-
kas, VšĮ Turizmo ir verslo informa-
cijos centro direktorius Rimantas 
Palionis bei savivaldybės specia-
listai susitiko su Rusijos Federaci-
jos ambasadoriumi Lietuvos Res-
publikoje Aleksandru Udalcovu, 
atašė Stepanu Maleško ir patarė-
ju Andriejumi Gasiuku.

Susitikimo metu aptartas iš Ru-
sijos į Druskininkus atvykstančių 
turistų srautas, jo pokytis pasta-
raisiais metais. Diskutuota apie 
turistų skaičiaus kitimo priežastis, 
turistams kylančias problemas, jų 

sprendimo būdus.
„Turistai iš Rusijos Druskininkų 

kurortą labai mėgsta. Pats laisva-
dienius leidžiu, važinėdamas po 
Lietuvą. Man čia patinka, žmonės 
gražiai bendrauja. Jūsų miestas 
simpatiškas ir patrauklus turis-
tams“, – kalbėjo Rusijos Federa-
cijos ambasadorius Lietuvos Res-
publikoje A. Udalcovas.

Meras svečiams pristatė Drus-
kininkų istoriją, pasakojo, kaip 
Druskininkai keitėsi, pristatė in-
vesticijų rodiklius, turistinės inf-
rastruktūros vystymąsi, įgyven-
dintus ir planuojamus įgyvendinti 

projektus, investavimo galimybes, 
kurorte siūlomas pramogas ir lais-
valaikio praleidimo būdus.

„Mums, kaip kurortui, labai svar-
bus kiekvienas turistas, tad su-
sitikimo metu aptarėme rūpimus 
klausimus bei bendradarbiavimo 
galimybes“, – kalbėjo Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas.

Viešėdami Druskininkuose, 
svečiai lankėsi sveikatingumo ir 
poilsio komplekse „Grand SPA 
Lietuva“, ten susitiko su sveika-
tingumo paslaugas siūlančių įs-
taigų vadovais.

Susitikimo metu aptarta gaisrinės saugos situacija Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Druskininkų savivaldybėje/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas priėmė Rusijos Federacijos ambasadorių Lietuvos Respublikoje A. Udalcovą/Gin-
tarės Varnelienės nuotrauka
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Smurtą prieš vaiką darželyje įtarusi druskininkietė padarė įrašą ir nustėro

Druskininkų gyventoja Aistė 
teigia, kad jos dvimetis sūnus 
Mantas (vardai pakeisti, redak-
cijai žinomi) vaikų lopšelyje-
darželyje „Bitutė“ patyrė au-
klėtojos psichologinį smurtą, 
o darželio administracija sten-
giasi įvykį užglaistyti. 

Aistė 2017 m. rugsėjį savo dvi-
metį sūnų pradėjo leisti į vaikų 
lopšelį-darželį, nusiteikusi, kad 
viskas bus gerai – gal vaikas pir-
momis dienomis ir paašaros, o 
vėliau apsipras. Tačiau, pasak 
mamos, gerai nebuvo – vaikas 
tarsi persimainė. Namie berniu-
kas tapo labai agresyvus, kartais 
supykęs griūdavo ant grindų. Ve-
damas į darželį labai verkdavo, o 
ir iš jo išeidavo užverktomis aky-
tėmis. Aistė pasakojo: „Sūnus dar 
nemoka gerai kalbėti, tad negalė-
jo papasakoti, kas vyksta, tačiau 
nuojauta man sakė, kad kažkas 
negerai. Nors darželyje sūnus 

būdavo tik iki pietų miego, jis net 
drebėdavo, kai vesdavau į grupę.

“ 
Įrašė, kas vyksta darželyje 
Taigi ji nusprendė įsigyti pokalbius 

įrašantį įrenginį ir 2017 m. spalio 9 d. 
įdėjo jį sūnui į kišenę, kad sužinotų, 
kas darželyje vyksta. Ir paklausiu-
si įrašo nustėro. Jame girdėti tokios 
frazės kaip „Baik čia kratytis, tuoj 
gausi šiknon“, „O tu paašarok, vai-
keli, paašarok“, „Ko dainuoji? Kaip 
liūlia eisi man... Baik! Kur diržas?“, 
„Eisi į lovą tu! Baik! Reikia pabart, 
nes jis čia man nesnargliuos. Iste-
rikas kažkoks tai“, „Vaikai iš tavęs 
juokiasi“, „Kas tau darosi? Ko tu 
čia cypi? Eisi į lovą!“, „Atsibodai čia 
staugt visą dieną. Tuoj mes jį pa-
guldysim!“ ir pan. Daugiausia vaiką 
barė auklėtoja, o jos padėjėja kar-
tą liesą smulkų berniuką pavadino 
„distrofiku“. Dar mamai užkliuvo tai, 
kad nors vaikas 4 valandas nuolat 
verkė, jo niekas nemėgino nura-

minti ir paguosti. 
Jau kitą dieną moteris nuėjo su 

turimu įrašu pas darželio direk-
torę. Direktorė iškvietė auklėto-
ją, toji atsiprašė. Tačiau Aistei at-
siprašymo nepakako. Ji kreipėsi 
į miesto Švietimo skyrių, vėliau 
apie įvykį sužinojo Vaiko teisių 
apsaugos skyrius, kuris apie tai 
pranešė policijai. Moteris sakė: 
„Nemanau, kad blogai su vaiku 
buvo elgiamasi tik tą vieną die-
ną, kai įrašinėjau. Iš sūnaus elge-
sio peršasi išvada, kad jis nuolat 
buvo skriaudžiamas.“ 

Mama įtarė, kad vaikas patyrė ne 
tik psichologinį, bet ir fizinį smurtą, 
tik ji negali to įrodyti. Ji sakė: „Taip 
įtariu dėl pasikeitusio vaiko elge-
sio. Kažko išsigandęs jis net susi-
gūždavo.“ Vaiką iš darželio Aistė 
tuojau po to įvykio atsiėmė ir augi-
na jį namie. Ji prisiminė: „Direkto-
rė siūlė perkelti sūnų į kitą grupę, 
tačiau juk jis bijo viso darželio – kai 
važiuojame pro jį į parduotuvę, vai-
kas dar ir šiandien pradeda verkti.“

Dabar berniukas elgiasi gražiai, 
kaip ir iki darželio lankymo pra-
džios, tik prisibijo vyresnio am-
žiaus moterų. Taip pat namie nei-
na gultis į savo lovytę – tikriausiai 
su guldymu į lovytę jam išlikę itin 
nemalonių prisiminimų. 

Policija nusikaltimo neįžvelgė 
Lapkričio mėnesį Aistė sulaukė 

savivaldybės atsakymo, kad Švie-
timo skyriaus sudaryta Komisi-
ja ištyrė skundą ir padarė išvadą, 
kad auklėtoja E. B. ir auklėtojos 
padėjėja V. P. „šiurkščiai pažeidė 
darbo pareigas, atlikdamos diskri-
minacinio pobūdžio veiksmus ug-
dytinio atžvilgiu“. Siūlyta lopšelio 

– darželio direktorei Eugenijai Kar-
dokienei imtis priemonių ir įvertin-
ti darbuotojų elgesį. Po to auklė-
toja buvo pažeminta pareigose ir 
tapo auklėtojos padėjėja. Be to, 
sausio 10 d. Aistė gavo praneši-
mą iš policijos, kad ikiteisminis ty-
rimas pradėtas nebus, nes nepa-
daryta veika, turinti nusikaltimo ar 
baudžiamojo nusižengimo požy-
mių. Policijos išvadoje teigiama, 
kad „nėra objektyvių duomenų, 
leidžiančių manyti, kad mažame-
čio ... atžvilgiu buvo naudojamas 
fizinis smurtas, mušimas ar kitoks 
smurtavimas sukėlęs fizinį skaus-
mą arba nežymų sveikatos sutrik-
dymą.“ Po to Aistė ir ryžosi kreiptis 
į portalo lrytas.lt redakciją. Ji sakė: 
„Nemanau, kad tokių nuobaudų, 
kurios pritaikytos dabar, pakan-
ka. Manau, žmonės, kurie šitaip 
šiurkščiai bendrauja su vaikais, ir 
dar visai mažais, dvimečiais, jokiu 
būdu negali toliau su jais dirbti.“

Direktorė: „Auklėtoja patyrė 
didelį stresą“ 

Darželio „Bitutė“ direktorė Eu-
genija Kardokienė apgailestavo, 
kad „dėl šios istorijos“ pablogė-
jo auklėtojos sveikata. „Šiuo metu 
ta auklėtoja nedirba, nes turi ne-
darbingumo pažymėjimą. Iki šiol 
per trylika mano darbo įstaigoje 
metų ji nė karto nebuvo ėmusi ne-
darbingumo, o dabar jos sveika-
tos būklė smarkiai pablogėjo, nes 
dėl šios istorijos ji išgyveno dide-
lį stresą. Dabar negaliu pasaky-
ti, ar pasibaigus nedarbingumui ji 
dirbs toliau. Aš darbuotojos tikrai 
neteisinu – ji pasielgė blogai, ši-
taip su vaiku bendrauti negalima. 
Tačiau ji sakė, kad tądien nesusi-

laikė. Tą dieną berniukas į darželį 
buvo atvestas po ligos, dar vyko jo 
adapatacija darželyje ir jis visą die-
ną zyzė bei verkė – tad auklėtoja ir 
nesusivaldė. Ji dėl to labai gailėjo-
si, mamos atsiprašė. Tai vyko spa-
lio 9 d., o rugsėjo ir spalio mėne-
siai darželyje būna sunkūs, vyksta 
vaikų adaptacija. Grupėje buvo aš-
tuoniolika vaikų, kurių kiekvienam 
reikia daug dėmesio, o to berniuko 
adaptacija vyko sunkiai – ir auklė-
toja neišlaikiusi pratrūko. Ši auklė-
toja tikrai gera, turinti metodininkės 
kategoriją. Yra nemažai tėvų, ku-
rie nori vaikus leisti būtent pas ją. 
Kai kurie būtent dėl jos vaikus iš to-
liau atveža į mūsų darželį. Po to, 
kai tik sulaukiau mamos skundo, 
sušaukiau grupės tėvų susirinki-
mą, kur tėvai buvo informuoti apie 
įvykį. Šešiolikos vaikų tėvai iš aš-
tuoniolikos tą dieną buvusių dar-
želyje pasirašė, kad sutinka, jog 
auklėtoja liktų dirbti toliau. Be to, 
buvo sudaryta komisija dėl auklė-
tojos elgesio ir kompetencijos dirb-
ti šį darbą. Kol vyko tyrimas, ji buvo 
nušalinta nuo pareigų. Tyrimui pa-
sibaigus ji į darbą grįžo, gavusi 
įspėjimą, kad jei dar kartą tai pasi-
kartos, ji bus atleista. Be to, ji buvo 
pažeminta pareigose pačios pra-
šymu penkiems mėnesiams. Ma-
nau, ir tai, kad buvo atlikti du po-
licijos tyrimai, kuriuose nurodyta, 
kad pradėti ikiteisminio tyrimo nėra 
pagrindo, parodo, kad auklėtojos 
nusižengimas nebuvo toks bai-
sus, kaip atrodo ja pasipiktinusiai 
mamai. Nereikėtų dėl vieno tokio 
atvejo žmogaus pasmerkti visam 
gyvenimui“, – aiškino direktorė. 

„Lietuvos rytas“, 2018-01-15

Linas Urmanavičius 
Druskininkų savivaldybės mero 

pavaduotojas 

Pirmiausia labai apgailestauju, 
kad toks įvykis atsitiko mūsų ben-
druomenėje – auklėtojos elgesys 
su vaiku yra nepateisinimas. 

Užtikrinu, kad yra imtasi visų 
priemonių šiai situacijai spręsti ir 
darome viską, jog apsaugotume 
vaikus, kad ugdymo įstaigose jie 
jaustųsi saugūs, o tokie dalykai 
niekada nepasikartotų. 

Kai tik gavome iš mamos įrašą ir 
informaciją apie auklėtojos elgesį, 
tą pačią dieną ėmėmės veiksmų 
– auklėtoja buvo nedelsiant nuša-
linta nuo darbo, o šeimai pasiūlė-
me psichologinę pagalbą – su vai-
ku bendravo psichologas. 

Auklėtojos ir auklytės elgesiui iš-
tirti buvo sudaryta komisija, kurio-
je dirbo Vaiko teisių apsaugos, Pe-
dagoginės psichologinės tarnybos, 

Komentaras Švietimo skyriaus specialistai. Ši 
komisija bendravo su lopšelio-dar-
želio „Bitutė“ darbuotojais, auklėti-
nių tėvais. 

Neapsiribojome darbu tik su 
ta įstaiga, kurioje nutiko minė-
tas įvykis. Susitikome su visų sa-
vivaldybės ikimokyklinio ugdy-
mo įstaigų vadovais ir kalbėjome 
apie tai, kad tokie atvejai, toks el-
gesys su vaiku mūsų savivaldy-
bėje nebus toleruojami, todėl, 
vos tik sulaukus signalų, kad kaž-
kas ne taip, privaloma greitai re-
aguoti, jokiu būdu negalima tokių 
dalykų slėpti, o svarbiausia – va-
dovai turi pasirūpinti, kad su vai-
kais dirbtų pedagogiką išmanan-
tys ir vaikus mylintys specialistai. 

Komisija konstatavo, kad auklė-
toja ir auklytė pažeidė pedago-
ginės etikos normas. Lopšelio-
darželio „Bitutė“ direktorė skyrė 
nuobaudas – auklėtoja ir auklytė 
pažemintos pareigose. 

Visa medžiaga buvo perduota 
policijai. Policija atsisakė pradėti 
ikiteisminį tyrimą, šis sprendimas 
šiuo metu apskųstas prokuratūrai. 

Prasidėjus įvykio tyrimui, auklė-
toja susirgo. Manau, kad, auklėto-
jai grįžus į darbą, įstaigoje dar kar-
tą bus sprendžiamas klausimas, ar 
ji gali toliau dirbti su vaikais. 

Grupės, kurioje įvyko šis inci-
dentas, dauguma tėvų pasisakė 
už tai, kad auklėtoja dirbtų toliau. 
Vis dėlto aš norėčiau, kad tėvai 
šią situaciją vertintų atsakingai ir 
pirmiausia sau sąžiningai atsaky-
tų – kas būtų, jeigu tokioje situaci-
joje atsidurtų jų vaikai? 

Mano asmenine nuomone, nors 
būna įvairių situacijų, tačiau kon-
krečiai šioje situacijoje auklėtojos 
elgesiui pateisinimų nėra, toliau 
dirbti su vaikais ji neturėtų. 

Asociatyvi Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laisvės gynėjų diena „Atgimimo“ mokykloje

Vaiva Gintutienė
„Atgimimo“ mokyklos mokytoja

Sausio 13-osios išvakarė-
se mokyklos kiemelyje degan-
tis laužas subūrė mokinius ir 
mokytojus paminėti visiems 
mums svarbią Laisvės gynėjų 
pagerbimo dieną.

Tolerancijos centro vadovės Li-
janos Lukošiūnienės idėja pasi-
kviesti tos dienos liudininkus pa-
siteisino. Mūsų svečiai – Laisvės 
kovų dalyvė, apdovanota Sausio 
13-osios medaliu, Izabelė Nava-
rackienė, kūno kultūros mokytojas 
Jonas Jazepčikas, Kultūros centro 
direktorė Rimutė Viniarskaitė, trijų 
skirtingų kartų atstovai, pasakojo 

apie savo išgyvenimus ir akistatą 
su tuomete grėsme – kėsinimusi į 
mūsų Laisvę.

Renginio vedėjai, aštuntokai 
Motiejus ir Greta, Džiugas ir Dija, 
laikydami rankose fakelus – at-
minties simbolius, skaitė žodžius, 
pasiekusius visų širdis. 

„Mes esame!“, „Mes būsime!“, 
– skandavo ir septintokai, ir pra-
dinių klasių mokiniai. Plevėsavo 
tautinės trispalvės, ir visus ap-
gaubė gerumo bei pasididžiavimo 
savo tauta jausmas.

Mokytojos Eglės Miknytės va-
dovaujamų kanklininkių ansam-
blio atlikta melodija tarsi sustabdė 
įsibėgėjusį laiką, privertė suklusti 
ir susimąstyti apie tragišką 1991-

ųjų sausio 13-osios naktį.
Mokyklos direktorė Danutė Ča-

sienė pasidžiaugė mokyklos ben-
druomenės vienybe ir išsakė viltį, 
kad mūsų tautai niekada nepasi-
kartos tokie išbandymai.

Renginio pabaigoje visi sušilo 
ne tik nuo prasmingų žodžių, bet 
ir nuo visiems dalyviams dosniai 
dalintos arbatos. 

Tolerancijos centro komanda: 
Lijana Lukošiūnienė, Valė Šmitie-
nė, Danutė Platūkienė, Vaiva Gin-
tutienė ir mūsų nepamainomas 
padėjėjas Mantas Micevičius pa-
sistengė, kad Laisvės gynėjų die-
na mūsų mokykloje būtų pami-
nėta prasmingai. Ačiū visiems, 
prisidėjusiems ir dalyvavusiems.

Sausio 13-osios išvakarėse mokyklos kiemelyje degantis laužas subūrė mokinius ir mokytojus paminėti visiems mums svarbią Laisvės 
gynėjų pagerbimo dieną/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka
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Gyventojai kviečiami pasirašyti peticiją „Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali 
būti antrarūšių ūkininkų!“

Lietuvos žemės ūkio ir mais-
to taryba inicijavo peticiją „Są-
jungoje, kurioje visi lygūs, ne-
gali būti antrarūšių ūkininkų!“. 
Siekiama, kad tiesioginės iš-
mokos, pradedant 2021 metais, 
Lietuvos žemdirbiams būtų 
mokamos ne mažesnės kaip 
2020 metų Europos Sąjungos 
tiesioginių išmokų vidurkis, ir 
kad išmokos už žalinimą bei 
visų kitų naujai įvedamų aplin-
kosauginių BŽŪP elementų tai-

kymą būtų vienodos visoje Eu-
ropos Sąjungoje.

Pasirašyti peticiją „Sąjungoje, 
kurioje visi lygūs, negali būti an-
trarūšių ūkininkų!“ raginami visos 
Lietuvos gyventojai, neabejin-
gi šalies žemės ūkiui. Druskinin-
kų savivaldybėje peticijos parašų 
rinkimo akciją koordinuoja Lie-
tuvos ūkininkų sąjungos Drus-
kininkų padalinio pirmininkė Pe-
tronė Sigita Radvilavičienė (tel. 
8 615 88590) ir Lietuvos jaunųjų 
ūkininkų ir jaunimo sąjungos pir-
mininkas Antanas Vailionis (tel. 
8 671 39 071). Druskininkų savi-
valdybėje parašai renkami iki šių 
metų sausio 31 d. imtinai. Tvar-
kingai ir visiškai užpildyti peti-
cijos lapai turi būti perduoda-
mi Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Druskininkų padalinio pirminin-
kei P. S. Radvilavičienei iki 2018 
m. vasario 1 d. imtinai.

Druskininkų krašto gyvento-
jai pasirašyti peticiją gali: Lei-
palingio seniūnijoje (Alėjos g. 30; 
kontaktinis asmuo – Irena Pavo-
lienė, tel. 8 313 56 407); Viečiū-
nų seniūnijoje (Jaunystės g. 17-2; 
kontaktinis asmuo – Laima Ražie-
nė, tel. 8 313 47 919); Druskinin-
kų savivaldybės administracijoje 

(Vasario 16-osios g. 7; kontakti-
nis asmuo – Algida Prapiestienė, 
tel. 8 313 51 517).

Apie su peticija „Sąjungoje, 
kurioje visi lygūs, negali būti 
antrarūšių ūkininkų!“ susiju-
sią iniciatyvą papasakojo Lie-
tuvos ūkininkų sąjungos Drus-
kininkų padalinio pirmininkė P. 
S. Radvilavičienė.

– 2004-aisiais metais Lietu-
vos žemdirbiai buvo vieni iš di-
džiausių narystės ES entuzi-
astų. Kaip manote, ar tik todėl, 
kad tikėjosi finansinės para-
mos, būtinos, norint moderni-
zuoti Lietuvos žemės ūkį? 

– Žemdirbiai tikėjo galimybėmis, 
kurios atsivėrė vieningoje rinkoje 
ir tuo, kad drauge su kitomis ES 
narėmis atlaikyti ekonominius, 
aplinkosauginius iššūkius, spręs-
ti socialines problemas bus len-
gviau. Mūsų ūkininkai ir žemės 
ūkio įmonės iš paskutiniųjų sten-
gėsi modernizuoti ir vystyti savo 
ūkius. Kantriai laukė žadėto ūki-
ninkavimo sąlygų suvienodinimo. 
Tačiau nei 2014-aisiais, nei 2014-
2020 metų finansiniu laikotarpiu 
teisėto suvienodinimo nesulaukė. 
O, pasirodžius pirmosioms gai-

rėms apie tai, kaip Bendroji že-
mės ūkio politika atrodys ateinan-
čiu finansiniu laikotarpiu, aiškėja, 
kad sąžiningo ir Lietuvos žemės 
ūkio nediskriminuojančio išmo-
kų suvienodinimo gali nesulauk-
ti ir po 2020-ųjų. Mūsų žemdirbiai 
vis dar yra stipriai diskriminuoja-
mi, skirstant ES Bendrosios že-
mės ūkio politikos įgyvendinimui 
skirtas lėšas, nors lygiai tiek pat 
prisideda prie aukštų aplinkosau-
ginių ES reikalavimų.

– Kokios iniciatyvos ėmė-
si Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Druskininkų padalinio atstovai, 
remdami peticiją?

– Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
taryba kreipėsi į Lietuvos savival-
dybių asociacijos prezidentą Ri-
čardą Malinauską, kad paragintų 
šalies savivaldybes padėti vykdy-
ti peticijos „Sąjungoje, kurioje visi 
lygūs, negali būti antrarūšių ūki-
ninkų!“ parašų rinkimo akciją. Vi-
sos savivaldybės buvo nedelsiant 
informuotos. Buvome sukvietę 
aktyviausius ūkininkus į Leipalin-
gio seniūniją aptarti, kaip organi-
zuoti peticijos parašų rinkimo ak-
ciją. Nutarta papildomai aplankyti 
kaimuose gyvenančius ūkininkus, 

žemdirbius, kitus gyventojus ir 
įteikti jiems peticijos anketas, kad 
jie vietoje galėtų jas užpildyti ir 
pasirašyti. Pasirašyti peticiją ra-
ginami visos Lietuvos gyventojai: 
ne tik ūkininkai, bet ir visi kiti, ne-
abejingi Lietuvos žemės ūkio sek-
toriaus ateičiai.

– Kada bus aptarti peticijos 
rezultatai ir kam ji bus per-
duota?

– Rezultatai bus aptarti vasa-
rį organizuojamo visuotinio Lie-
tuvos žemdirbių suvažiavimo 
metu. Po to peticija bus perduo-
ta Europos Parlamento Peticijų 
komitetui.

– Kokių organizacijų atsto-
vai yra Lietuvos žemės ūkio ir 
maisto taryboje?

– Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
taryboje yra Lietuvos ūkininkų są-
jungos, Lietuvos žemės ūkio ben-
drovių asociacijos, Lietuvos šei-
mos ūkininkų sąjungos, Lietuvos 
pieno gamintojų asociacijos, Lie-
tuvos grūdų augintojų asociacijos 
atstovai.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

LŪS Druskininkų padalinio pirmininkė 
P. S. Radvilavičienė: „Peticijos rezultatai 
bus aptarti vasarį organizuojamo visuoti-
nio Lietuvos žemdirbių suvažiavimo metu. 
Vėliau ji bus perduota Europos Parlamen-
to Peticijų komitetui.“/Laimos Rekevičie-
nės nuotrauka

Skatinantiems visuomenę gyventi sveikai – visuomenės 
sveikatos rėmimo programos parama

Antradienį Jaunimo užimtumo 
centre organizuotame ataskai-
tiniame 2017 metais įgyvendin-
tų visuomenės sveikatos pro-
jektų, finansuotų iš Druskininkų 
savivaldybės visuomenės svei-
katos rėmimo programos lėšų, 
susirinkime pristatytos vykdy-
tos projektinės veiklos, rezultatai. 
Renginyje dalyvavo Druskininkų 
savivaldybės vadovai, Adminis-
tracijos specialistai, Bendruome-
nės sveikatos tarybos nariai, pro-
jektų vykdytojai.

Įgyvendinant Visuomenės svei-
katos rėmimo specialiąją progra-
mą, 2017 metais buvo remiama 
15 projektų, skirtų skatinti visuo-
menę gyventi sveikai. Šiai pro-
gramai finansuoti skiriamos lė-
šos iš savivaldybės biudžeto 
kiekvienais metais didėja (2015 
m. buvo skirta 14 460 Eur, 2016 
m. – 44 525 Eur, 2017 m. – 55 
000 Eur.). Druskininkų savival-
dybės mero pavaduotojo Lino 
Urmanavičiaus teigimu, tokie 
susitikimai yra puiki proga pa-
sidalinti įgyvendintomis idėjo-
mis ir paskleisti informaciją ben-
druomenėms apie vykdomas 
sveikatinimo veiklas. „Džiugina, 
kad Druskininkuose – sveikatos 
mieste – turime tiek daug ir tokių 
įvairių iniciatyvų sveikatos stipri-
nimui, kuriomis siekiame padė-
ti atrasti visuomenei ir sveikesnį, 
aktyvesnį laisvalaikį“. Daugiau-
sia – 6 remiami projektai – skirti 
vaikų ir jaunimo sveikatos gerini-
mui. Tarp jų – VšĮ jaunimo užim-
tumo centras, kuris projekto vei-
klomis siekė ugdyti socialinius 
vaikų ir jaunimo įgūdžius, skatin-
ti saviraišką ir kūrybiškumą, sti-
printi jaunuolių psichologinį imu-
nitetą. Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro spe-
cialistai su įvairias partneriais 
projektu metu formavo teigiamas 
vaikų ir jaunuolių nuostatas ir po-
žiūrį į psichoaktyvių medžiagų 

vartojimą, saugų elgesį keliuo-
se bei fizinio aktyvumo naudą. 
Siekdami paskatinti nuo alkoho-
lio priklausomybių kenčiančius 
gyventojus ir jų šeimos narius 
gyventi kitaip, Druskininkų soci-

alinių paslaugų centras įgyven-
dino projektą „Alkoholio preven-
cija ir gydymo paslaugų kokybės 
gerinimas Druskininkų savivaldy-
bėje“. 

Susitikime dalyvavo ir apie įgy-

vendintus projektus papasako-
jo Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“, Druskininkų trečiojo 
amžiaus universiteto, vaikų lop-
šelio-darželio „Bitutė“, „Žibutė“, 
Druskininkų miesto cukrinio dia-

beto klubo „Atgaja“ atstovai. Du 
įgyvendintus projektus „Pasiu-
tligės profilaktikos ir likvidavi-
mo programa Druskininkų savi-
valdybėje“ bei „Vaikų, lankančių 
švietimo įstaigas, maitinimo kon-
trolės programa Druskininkų sa-
vivaldybėje“ pristatė Druskininkų 
valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos specialistai. Drus-
kininkų ligoninės pavaduotojas 
medicinai Mantas Jurkonis ap-
žvelgė įgyvendinto projekto „Os-
teoporozės diagnozės kriterijai 
pagal kaulų mineralų tankį, tai-
kant kompiuterinę tomografiją 
(KT)“ rezultatus, o Pirminės svei-
katos priežiūros centro pavaduo-
toja Eglė Matienė akcentavo, ko-
kia naudinga visuomenei dantų 
protezavimo bei Ankstyvosios 
korekcijos programa, finansuoja-
ma jau ne vienerius metus. Pro-
gramos tikslas yra kuo anksčiau 
išsiaiškinti ir koreguoti nedidelio 
laipsnio vaikų raidos sutrikimus 
ir numatyti galimybes, kuo anks-
čiau taikyti reabilitacijos priemo-
nes, vykdyti edukacinę veiklą su 
raidos sutrikimų turinčiais vaikais 
ir jų tėvais. Sveikatos programos 
koordinatorė, asmens ir visuo-
menės sveikatos skyriaus vedė-
ja-savivaldybės gydytoja Eveli-
na Raulušaitienė pasidžiaugė, 
kad ir sveikatos priežiūros įstai-
gų kolektyvai, ir švietimo, ir įvai-
rios nevyriausybinės organiza-
cijos, ir bendruomenių nariai 
aktyviai imasi naujų veiklų bei 
idėjų, kurios paskatina žmones 
gyventi sveikai: „Tai ne tik vieni-
ja bendruomenę, bet ir padeda 
generuoti naujas idėjas ir inici-
atyvas, susijusias su sveikatini-
mu, sveika gyvensena bei akty-
viu, prasmingu laisvalaikiu. Juk 
visi norime, kad visuomenė būtų 
sveikesnė.“

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Jaunimo užimtumo centre organizuotame renginyje dalyvavo Savivaldybės vadovai, Administracijos specialistai, Bendruomenės svei-
katos tarybos nariai, projektų vykdytojai/Ramunės Žilienės nuotrauka

Visuomenės sveikatos rėmimo programos remiamų projektų veiklos susiję su aktyviu laisvalaikiu, sveika gyvensena/Laimos Rekevi-
čienės nuotrauka
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Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Dėkojame visiems, dalyvavusiems konkurse „Mano šventės Druskininkuose“
Gruodžio pradžioje Turizmo 

ir verslo informacijos centras 
paskelbė konkursą, kuriame 
kvietė įsiamžinti šventiškai 
papuoštuose Druskininkuo-
se ir laimėti kvietimus į Van-
dens parką. Džiugu, kad drus-
kininkiečiai ir svečiai iš visos 
Lietuvos bei užsienio įvertino 
Druskininkų grožį, jį įamžino 
ir užfiksuotomis akimirkomis 
pasidalino socialiniame tinkle 
„Facebook“. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
konkurso dalyviams. Pakvie-
timą į Vandens parką laimėjo 
trys, daugiausia PATINKA pa-
spaudimų surinkę konkurso da-
lyviai: Eglė R. iš Vilkaviškio, Vi-
talija Ž. iš Vilniaus ir Jurgita Dz. 
iš Lazdijų. Dar trims laimėtojams 
Vandens parko kvietimas atite-
ko, traukiant burtus. Laimėtojais 
tapo Rasa M. iš Kauno, Jurgita 
V. iš Leipalingio ir Lukasz Gole-
biewski iš Lenkijos. 

Visiems konkurso dalyviams 
Vandens parkas dovanoja pa-
guodos prizą – 30 proc. nuolaidą 
Vandens parko bilietui.

Džiaugiamės, kad atsiųstose 
nuotraukose atsispindėjo šventi-
nė nuotaika, o konkurso dalyviai 
buvo kūrybingi ir išradingi. Ti-
kimės, kad druskininkiečiai bei 
kurorto svečiai ir toliau bus tokie 
aktyvūs. 

Druskininkų TVIC informacija

Konkurse dalyvavo ir svečias iš Lenkijos – Lukasz Golebiewski kurorte apsilan-
kė su šeima

Eglė R. iš Vilkaviškio savo šeimą įamžino eglučių parke – ši nuotrauka surinko daugiausia PATINKA paspaudimų.

Jurgita Dz. IŠ Lazdijų rajono eglučių parke nusifotografavo su 
šeima

Rasa M. iš Kauno aplankiusi Druskininkus pasipuošė karūna ir 
nestokojo geros nuotaikos

Vitalija Ž. iš Vilniaus eglučių parke įsiamžino su sūneliu Danieliumi

Eglučių parke fotografavosi daugiausiai konkurso dalyvių – ne išimtis ir Jurgita V. 
iš Leipalingio

Prasideda pasiregimas kurorto šventei: aptarti planuojami renginiai ir eisenos 
koncepcija

Pirmadienį Druskininkų savivaldybės vado-
vai ir įstaigų atstovai aptarė pasirengimą gegu-
žės 24-27 dienomis vyksiančiai kurorto šventei. 
Jau tapo gražia tradicija, kad paskutinį gegu-
žės savaitgalį Druskininkus sudrebina išskirti-
nė fiesta, kuri skelbia vasaros sezono pradžią, 
o daugybė renginių į pramogų ir kultūros sūku-
rį įtraukia ir vietos bendruomenę, ir Lietuvos bei 
užsienio svečius.

Pasitarime aptarti planuojami šių metų šven-
tės renginiai, išsakytos idėjos ir pasiūlymai, 
kaip šventę padaryti dar patrauklesnę žiūro-
vams, kalbėta apie eisenos koncepciją bei ap-
tarta galimybė kurorto šventėje įprasminti ir 
Lietuvos šimtmetį. Artimiausiu metu bus galuti-
nai apsispręsta dėl kurorto šventės renginių bei 
šventinės eisenos koncepcijos.

Paskutinį gegužės savaitgalį Druskininkus sudrebinanti išskirtinė fiesta skelbia vasaros sezono pradžią, o daugybė renginių į pramogų ir kultūros sūkurį įtrau-
kia ir vietos bendruomenę, ir Lietuvos bei užsienio svečius/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 
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Mizaruose pradėti meteoritinio kraterio tyrimai planuojami baigti vasarį
Seisminiai sužadinimai atliekami be poveikio aplinkai

Nuo sausio 22 dienos Druski-
ninkų apylinkėse, Mizarų kai-
me, esantį kraterį toliau tirs 
mokslininkų – geofizikų ir ge-
ologų – grupė. Kraterio tyri-
mas vykdomas pagal Mokslo, 
inovacijų ir technologijų agen-
tūros (MITA) finansuojamą 
projektą „Kompleksinių geolo-
ginių struktūrų seisminių tyri-
mų efektyvumo ir kokybės di-
dinimas naudojant kintamus 
seisminio projekto parame-
trus“. UAB „Geobaltic“ genera-
linis direktorius ir šio projekto 
tyrimų grupės vyr. tyrėjas, dr. 
Dainius Michelevičius papasa-
kojo apie vykdomus tyrimus.

– Ar tyrimai yra saugūs, ne-
trikdys tose apylinkėse gyve-
nančių žmonių?

– Atlikdami vienokius ar kito-
kius matavimus žemės paviršiu-
je, gauname informacijos apie 
po žeme susidarusias struktū-
ras, objektus. Tai vadinamieji ne-
destrukciniai tyrimai: taip tyrinė-
jant nieko nereikia kasti, gręžti ir 
panašiai. Tyrimai visiškai saugūs, 
seisminiai sužadinimai atlieka-
mi be poveikio aplinkai. Sunkioji 
technika ar sprogmenys nenau-
dojami. Įžanginius darbus Miza-
rų apylinkėse atlikome dar gruodį. 
Savaitę Mizarų apylinkių gyvento-
jai miškuose galėjo matyti mūsų 
mokslininkų-tyrėjų komandą ir 
lengvą vikšrinį traktoriuką. Įžan-
ginių darbų metu surinkti duo-
menys leido numatyti, kokiame 
tiksliai tyrimų plote reikia surinkti 
duomenis, kad krateris būtų tinka-
mai ištirtas. Nuo sausio 22 dienos 
šiame tyrimų plote, kuris sudaro 

apie 20 kv. km, dirbsime toliau. 
Dirbs apie dešimt žmonių, miške 
kas 50 m bus išdėlioti seisminiai 
registratoriai, kurie veiks ir naktį – 
registruos požeminius virpesius. 
Visame tyrimų plote duomenys 
bus renkami kas 200 m išsidės-
čiusiose linijose (į tyrimų plotą įei-
na Leipalingio giria, Lipliūnų, Dir-
žų, Mizarų ir Šilainės miškai, dalis 
Mizarų gyvenvietės). Darbus pla-
nuojame baigti per vasarį. Mūsų 
tyrimas yra vykdomas, įgyvendi-
nant projektą, kuris skirtas ska-
tinti mokslo ir verslo sektorių ben-
dradarbiavimą. Šį MITA paskelbtą 
projektą mes laimėjome kartu 
su Klaipėdos universiteto moks-
lininkais, ir tuos darbus atliksi-
me kartu, bendradarbiaudami. 

Finansavimą gavome tyrimų me-
todologijos tobulinimui. Tai gana 
specialūs su mūsų darbu susiję 
dalykai, kuriuos tobuliname, kad 
galėtume darbus atlikti raciona-
liau. Mums pasirodė tikslinga iš-
bandyti naujausią įrangą ir meto-
dus, tyrinėjant kraterį.

– Druskininkų apylinkėse me-
teoritinis krateris aptiktas, 
7-ame dešimtmetyje padarius 
geofizinę nuotrauką. Manoma, 
kad į Žemės paviršių atsitrenkė 
apie 200 metrų skersmens dan-
gaus kūnas. Kodėl tyrimui pa-
sirinktas Mizarų krateris?

– Mizarų krateris, kaip geologi-
nė struktūra, yra unikalus: visų 
pirma tuo, kad jis yra labai senas. 
Pagal turimus duomenis, yra įkri-
tęs maždaug prieš apie 500 mili-
jonus metų, kambro-vendo geo-
loginių periodų metu. Manoma, 
kad tai vienas iš 180 pasaulyje 
esančių meteoritinės kilmės kra-
terių ir vienas iš dviejų tokių kra-
terių Lietuvoje (kitas yra Veprių 
krateris Ukmergės rajone). An-
tra, Mizarų krateris nėra iki galo 
ištirtas – nevisiškai aiškus jo dy-
dis, forma; netgi kilmė, nors dau-
gelis šiuolaikinių mokslininkų, 
tarp jų ir prof. Gediminas Motu-
za, teigia, kad krateris yra būtent 
meteoritinės kilmės. 

– Dideliems meteoritams 
įkritus į Žemę, gamtoje galė-
jo gana stipriai keistis gyvy-
bės formos, rūšys. Ar dėl to, 
kad Druskininkų apylinkės pa-
tyrė tokį stiprų dangaus kūno 
smūgį, čia dabar yra minerali-
nių šaltinių?

– Iki šiol nėra aišku, ar tai turė-
jo įtakos Druskininkų mineralinių 
vandenų prasiveržimui, tačiau, 
galimas dalykas, tai yra susiję. 
Gali būti, kad Mizarų kraterį už-
pildantys aukštos mineralizaci-
jos kambro periodo vandenin-
gi horizontai tektoniniais lūžiais 
(ar kitais požeminiais keliais) 
susisiekia su geriamo vandens 
sluoksniais, kurie eksploatuoja-
mi Druskininkuose, tuo būdu žy-
miai padidindami geriamo van-
dens mineralizaciją.

– Išeitų, kad druskininkie-
čiai gyvena „ant kraterio kraš-
to“. Gal Druskininkų krateris 
galėtų tapti turistams įdomiu 
objektu?

– Kodėl gi ne? Galėtų būti ge-
ologinis objektas-paminklas. Ži-

noma, pats objektas – po žeme, 
tačiau jau vien žinojimas, kad jis 
egzistuoja, ko gero, skatintų žmo-
nes domėtis įvairia, su tuo susiju-
sia informacija, o kartu keltų su-
sidomėjimą ir pačia vietove, ir 
objekto kilme.

– Stambesniuose krateriuo-
se, esant aukštai temperatūrai 
ir slėgiui, gali susidaryti dei-
mantai. Gal ir Mizarų krateryje 
jų yra?

– Čia yra viena iš versijų; teo-
riškai gal ir gali būti. Tačiau, bent 
jau šiuo mūsų atliekamu tyrimu, 
to nenustatinėsime. Mūsų tyrimai 
padės išsiaiškinti daugiau infor-
macijos apie tai, kaip krateris su-
sidarė, jo formą, dydį.

Parengė Ramunė Žilienė

UAB „Geobaltic“direktorius dr. D. Miche-
levičius: „Tyrimai padės išsiaiškinti daugiau 
informacijos apie tai, kaip krateris susida-
rė, jo formą, dydį.“

Įžanginiai darbai Mizarų apylinkėse atlikti dar praėjusių metų gruodį. Numatyta, kokia-
me tiksliai tyrimų plote reikia surinkti duomenis, kad krateris būtų tinkamai ištirtas/„Geo-
baltic“ archyvo nuotraukos

Labdaros vakare „Po angelo sparnu“ – parama sunkiai sergantiems 
mažiesiems druskininkiečiams 

Praėjusį penktadienį Drus-
kininkų „Lions“ moterų klu-
bas kartu su Druskininkų 
„Rotary“ klubu sanatorijos 
„Eglė“ koncertų salėje or-
ganizavo labdaros renginį 
„Po angelo sparnu“. Tai jau 
devintasis labdaros rengi-
nys, inicijuotas Druskininkų 
„Lions“ moterų klubo. Antrus 
metus iš eilės jis organizuo-
tas drauge su Druskininkų 
„Rotary“ klubu 

Susirinkusieji pažiūrėjo Keis-
tuolių teatro spektaklį „Dvylik-
toji naktis“ (pagal Viljamo Šeks-
pyro pjesę, rež. I. Stundžytė). 
Skirtingų kartų aktoriai šiuolai-
kiškai perteikė dar prieš keletą 
amžių dramaturgijos klasiko su-
kurtą komediją. Pjesė interpre-
tuota, ieškant atsakymo į am-
žiną klausimą – mylėti ar būti 
mylimam?

Spektaklio žiūrovai, pirkdami 
bilietą, parėmė sunkiai sergan-
čius mažuosius druskininkie-
čius: surinktos lėšos bus skirtos 
jų gydymui. Druskininkų „Lions“ 
moterų klubo prezidentė Gra-
žutė Kuneikienė ir Druskininkų 
„Rotary“ klubo prezidentas Ar-
minas Lazauskas nuoširdžiai 
padėkojo visiems, susirinku-
siems į labdaros vakarą, už kil-
niai akcijai skirtą laiką ir pinigus.

Labdaros vakaro „Po ange-
lo sparnu“ surinktos lėšos ski-
riamos vienai Leipalingyje gy-
venančiai šeimai, kurioje auga 
6 mėnesių amžiaus Deimantė ir 

jos dvejų metukų broliukas Si-
mas, sergantys įgimta genetine 
liga. Labdaros lėšos skiriamos 
ir dar vienai druskininkiečių šei-
mai, kurioje auga įgimta geneti-
ne liga serganti 4 mėnesių Gabi-
ja. Dalis lėšų, surinktų labdaros 
vakaro metu, skirta kitai mažajai 
druskininkietei – pusantrų me-
tukų Elvitai, kuriai reikia atlik-

ti dar vieną operaciją. Mažylei 
viena širdies operacija jau atlik-
ta, ir buvo skirta pinigų, surinktų, 
Druskininkų „Lions“ moterų klu-
bo narėms organizavus keksiu-
kų pardavimo akciją per Kalėdi-
nių eglučių parko atidarymą.

Druskininkų „Lions“ mote-
rų klubas savo paramos kryp-
tis sutelkė į augančią druskinin-

kiečių kartą: „Per dešimtį klubo 
veiklos metų surengti 9 labda-
ros vakarai, paremta 40 vaikų. 
Iš jų 10 vaikų gavo paramą po 
keletą kartų. Vykdome ir ilga-
laikę akciją „Akinukai“, kurios 
metu padedame įsigyti akinu-
kus vaikams, augantiems soci-
aliai remtinose šeimose. Kas-
met skatiname ir vaikus, kurie 

turi gabumų menui, skyrėme 
jiems prizų. Bendradarbiau-
jame su „Atgimimo“ mokykla: 
mokiniai mokosi savanorystės 
principų, dalyvaudami „Lions“-
Quest programoje, padėdami 
mums organizuoti renginius“, – 
sakė G. Kuneikienė.

Parengė Ramunė Žilienė

Labdaros vakarą „Po angelo sparnu“ jau antrą kartą bendrai surengė Druskininkų „Lions“ moterų ir Druskininkų „Rotary“ klubai/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Sausio 13-oji. Diena, kuri kasmet suvirpina širdį 
Renata Jaskelevičienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 

mokytoja

Sausio 13-oji... Ypatinga die-
na – rimties, susikaupimo, su-
sitelkimo, vertybių perkai-
nojimo, dvasinio pakilumo, 
tautinės brandos, gaivališko ti-
kėjimo taikiu rytojumi. Tai ne-
marios atminties diena, kai 
tardami kruviną žiemos naktį 
pasiaukojusiųjų vardus, suvir-
piname visas dvasios kerteles 
– akyse sužvilga dėkingumo, 
tylios pagarbos ašaros...

„Saulės“ pagrindinės moky-
klos bendruomenė kasmet už-
dega žvakeles – lygiai 8.00 val. 
pastato languose nušvinta atmi-
nimo liepsna, skelbianti, jog žu-
vusiųjų vardai čia gyvi, čia plaka 
jų širdys. II-ojo aukšto fojė pasi-
tinka nedidelė istorinė ekspozi-
cija: Sausio 13-osios aukų nuo-
traukos, perrištos tautinių spalvų 
juostelėmis, čia taip pat plevena 
atminimo ugnis.

Sausio 12 d. per trečią pamoką 
į mokyklos vidinį kiemą mus pa-
kvietė istorijos-muzikos integruo-
ta pamoka „Šlovė didvyriams“, 
skirta Sausio 13-osios aukų atmi-
nimui. 

„Žaliojoje“ lauko klasėje jaukiai 
įsitaisė 6a ir 7a kl. mokiniai, moky-
klos vadovai bei mokytojai, tapę 
netradicinio, prasmingo renginio 
dalyviais. Pilietinės pamokos pra-
džioje mokinės Emilija ir Darija 
skaitė eiles apie tos nakties krau-
pius įvykius, aukštino žuvusių-
jų asmenybes – tuo metu septin-
tokai uždegė atminimo žvakeles 
šalia paminėtų drąsuolių vardų. Į 
renginio dalyvius kreipėsi moky-
klos direktorė Ramutė Siliūnienė 
bei direktorės pavaduotojas ug-
dymui Algis Bolys. Mokyklos va-
dovai ragino mokinius domėtis 
tautos garbinga praeitimi, reikš-
mingais įvykiais, puoselėti savo 

jaunose širdelėse uolaus pilie-
tiškumo jausmus, kvietė minėji-
mą patęsti, šeštadienį dalyvau-
jant simboliniame bėgime aplink 
Druskonio ežerą. 

Pilietinės pamokos metu skam-
bėjo tautos himnas, kitos patrioti-
nės dainos, o visų dalyvių dvasią 
stiprino atminimo laužas – prie jo 
susirinkusieji galėjo sušilti, pa-
dainuoti, o pavėsinėje gurkštelė-
ti šiltos arbatos. „Žaliosios“ lau-
ko klasės sieną istorijos mokytoja 
R. Vaškevičienė padabino auten-
tiškomis, to laikmečio įvykius at-
spindinčiomis nuotraukomis, ku-
riose akyla fotomenininko akis 
užfiksavo tautos drąsą, vienybę, 
ryžtą ir begalinį tikėjimą laisve bei 
žmogiškumu...

Visa mokyklos bendruomenė 
taria nuoširdų padėkos žodį muzi-
kos mokytojai I. Daniušienei, isto-
rijos mokytojai R. Vaškevičienei, 
mokiniams bei visiems, padėju-
siems įgyvendinti pilietines inici-
atyvas, skirtas Sausio 13- osios 
aukoms atminti.

Į mokyklos vidinį kiemą pakvietė istorijos-muzikos integruota pamoka ,,Šlovė didvyriams“, skirta Sausio 13-osios aukų atminimui/„Sau-
lės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Pilietinės pamokos metu skambėjo tautos himnas, kitos patriotinės dainos/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

„Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruo-
menė kasmet uždega žvakeles Laivės gy-
nėjams atminti/„Saulės“ mokyklos archyvo 
nuotrauka

Ansamblio „Serbenta“ dovana Veisiejų 
socialinės globos pensionato gyventojams

Sausio 12. d. Leipalingio lais-
valaikio salės folkloro ansamblis 
„Serbenta“ (vadovė Aleksandra 
Petravičienė) aplankė Lazdijų ra-
jono Veisiejų socialinės globos 
pensionato gyventojus ir paįvairi-
no neįgalių žmonių bei čia gyve-
nančių senolių kasdienybę. 

Dovanų atvežėme puokštę dai-
nų ir nuotaikingos muzikos. Se-

noliai klausėsi ir patys dainavo, o, 
užgrojus armonikieriams Juozui 
Šarkauskui bei Kazimierui Žilio-
niui, kai kurie neatsispyrė pagun-
dai ir pašokti. Renginio pabaigo-
je pensiono gyventojus vaišinome 
ansamblio „Serbenta“ moterų iš-
keptais pyragais. 

Veisiejų socialinės globos pen-
sionato gyventojų akių šiluma 

įkvepia daryti gerus darbus, lan-
kyti senolius, dovanoti dainas, 
nuotaikingą muziką, paglostyti 
sugrubusias rankas.

Esame dėkingi socialinei dar-
buotojai Eglei Babkauskaitei už 
šiltą priėmimą.

Leipalingio laisvalaikio 
salės informacija

Leipalingio laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Serbenta“ aplankė Lazdijų rajono Veisiejų socialinės globos pensionato gyventojus/
Leipalingio laisvalaikio salės archyvo nuotrauka

Brangiai superkame senus gintaro karolius (2000 Eur 
už 100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640
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Renginiai
Sausio 18 d. 17 val. Vandos Mocke-

vičienės knygos „Šoka šarka ir genys“ 
pristatymas. Dalyvaus knygos autorė V. 
Mockevičienė, etnologė Gražina Kadžy-
tė, A. Mickevičiaus bibliotekos direkto-
rius Petras Zurlys, Nedzingės etnogra-
finis ansamblis, vadovaujamas Nijolės 
Maceikienės (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Sausio 18 d. 18 val. ir 20 val. (du se-
ansai) kino filmas „Klasės Susitikimas. 
Berniukai Sugrįžta!“ (Druskininkų jau-
nimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Sausio 19 d. 16 val. Literatūrinė po-
pietė vaikams „Ir bėga raidės – juodos 
avys – baltąja knygos pievele“ (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13)

Sausio 23 d. 17 val. Druskininkų 
šeimos paramos centro bei sveikųjų 
ir neįgaliųjų klubo „Esame ryšio zono-
je“ fotografijos parodos A.J.I.E.R.I.V.E 
pristatymas (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Sausio 25 d. 17 val. Susitikimas su 
rašytoju H. Gudavičiumi, fotomenininku 
A. Černiausku. Vyks R. Jarašausko do-
kumentinio filmo „Krokšlys“ („Du viena-
me“) peržiūra (Druskininkų savivaldy-
bės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Sausio 26 d. 19 val. Koncertas 
„Snaigių sūkury“. Dalyvaus Druskinin-
kų miesto ansamblis „Rasa“, vadovau-
jamas Algimantas Padegimas („Drau-
gystės sanatorijos“ „Raudonoji salė

Vasario 3 d. 15.30 val. humoristo 
Raimondo Bingelio ir solisto Gopalo 
Michailovskio koncertas. Bilietai par-
duodami nuo sausio 22 d. 14.00 val. 
iki 18.00 val. Viečiūnų bendruomenės 
centre, daugiau informacijos tel. 8 623 
4 31 66 (Viečiūnų bendruomenės cen-
tras, Verpėjų g. 17, Viečiūnai)

Parodos
Gintarės Kuznecovaitės tekstilės 

paroda „Alisa Stebuklų šalyje ir Vei-
drodžio karalystėje“ (V. K. Jonyno ga-
lerija, Turistų g. 9)

Jubiliejinė Prano Gailiaus (1928-
2015) paroda „Lietuviška siuita“, skir-
ta 90-osioms dailininko gimimo meti-
nėms (M. K. Čiurlionio memorialinis 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

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

Druskininkų amatų mokyklos siuvi-
nių gamintojo specialybės mokytojos 
A. Jereminienės mokinių darbų paro-
da „Tekstilės modelis – Topiary“ (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13)

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mo-
kyklos projekto, skirto Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-mečiui bei Maironio 
155-osioms gimimo metinėms, iliustra-
cijų pagal baladę „Jūratė ir Kastytis“ 
paroda (Druskininkų savivaldybės vie-
šoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Kuo skiriasi telefonas nuo karvės arba kodėl kartu yra geriau, nei 
atskirai?

Ūkiškai galvojantys žmo-
nės žino: turint karvę, ge-
riausia turėti ir savo pievą, 
ir savo tvartą. Tas pats ga-
lioja ir telefono, interneto ar 
televizijos paslaugoms – tu-
rėti paslaugas kartu apsi-
moka labiau nei perkant jas 
iš skirtingų tiekėjų. Tam ir 
buvo sukurtas „Telia One“ 
– praktiškas ir populiarus 
telekomunikacijų bendro-
vės „Telia“ sprendimas esa-
miems ir naujiems klientams 
visoje Lietuvoje.   

Nors dabar karvė kainuoja 
mažiau už brangiausią išma-
nųjį telefoną, tačiau gyvenime 
žmonėms vis labiau reikia ne 
riestaragės Margutės, o nau-
jo „Samsung“, ne šienapjūtės 
dainų lankoj, o daug interneto 
ir televizijos, kurios programas 
galima bet kada atsisukti.  

„Lietuva pasaulyje garsėja 
dviem dalykais – krepšiniu ir 
internetu. Jei apie krepšinį su-
prantame tiek, kiek ir likę 3 mi-
lijonai Lietuvos „trenerių“, tai 
ryšių ir televizijos rinkoje su-
būrėme tikrą „svajonių koman-

Beadatinė mezoterapija yra 
skirta efektyviam odos drė-
gmės atstatymui, odos senė-
jimo prevencijai, odos raudo-
nio problemoms mažinti, o taip 
pat ir užterštos odos valymui 
bei odos suglebimui mažinti. 
Neseniai „Grand SPA Lietuva“ 
SPA namuose teikiamų gro-
žio ir kosmetologinių procedū-
rų spektras pasipildė naujove: 
čia galima atlikti mezoterapijos 
procedūrų ciklą. 

Kaip paaiškino „Grand SPA 
Lietuva“ SPA namų kosmetolo-
gė Rima Markarjan, tai moderni 
procedūra, atliekama, naudojant 
inovatyvų odos elektroporacijos 
metodą, vadinamą „mezoterapi-
ja be adatų“. Ši procedūra yra ne 
tik efektyvi, bet ir visiškai saugi, o 
klientų mėgiama dar ir todėl, kad 
yra neskausminga. 

– Kaip atliekama procedūra? 
Ar ji skirta tik veido odai?

– Procedūra, atliekama apara-
tu HC3 Skinshooter. Skinshooter 
veikia inovatyviu elektroporacijos 
metodu, pasitelkiant naujausią e-
osmoso technologiją. Naudojant 
kompaktišką antgalį, serumai yra 
„įšaunami“ tiesiai į aktyvių ingre-
dientų trūkstamą vietą. 

Procedūra atliekama veido, ka-
klo ir dekolte zonoms. 

Procedūroms naudojami unika-
lios sudėties ir efektyvumo Clini-
cal care serumai. Jie dermatolo-
giškai patikrinti, jų sudėtyje yra 
itin aktyvių ingredientų: aukštos 
ir žemos molekulinės masės hia-
lurono rūgtšies, peptidų ir retino-
lio, vitamino C ir daug kitų odos 
kokybę gerinančių veikliųjų me-
džiagų. 

Serumų sudėtyje nėra kvapi-
klių, dažiklių, konservantų, para-
benų, mineralinių aliejų. Pridur-
siu, kad tai vienas iš žinomiausių 
Vokietijos odos priežiūros kos-
metikos prekių ženklų, sukur-
tas garsaus savo srities specia-
listo Gerhard Klapp ir valdomas 
bei vystomas Klapp group įmo-
nių grupėje. 

Aukščiausios kokybės produk-
tai, odos priežiūros kosmetika, 
profesionalus požiūris ir dėme-
sys detalėms, klientų poreikių 
analizė, leidžia Klapp cosmetics 
grožio linijos rinkoje sėkmingai 
gyvuoti jau 35 metus. 

Pažangių technologijų ir natū-
ralios medicinos sąveika, griež-
ta medžiagų kontrolė, optimalios 
veikliosios medžiagos lemia pla-

tų kosmetikos priemonių ir jų lini-
jų spektrą visiems odos tipams – 
ir moterų, ir vyrų.

– Kokie beadatinės mezote-
rapijos privalumai, palyginus 
su kitomis panašaus pobūdžio 
procedūromis? 

– Iš karto matomas rezultatas ir 
jokio diskomforto: procedūra sau-
gi, poveikis – ilgalaikis, nėra pa-
šalinio efekto. 

Palyginus su kitomis panašaus 
pobūdžio procedūromis, elektro-
poracija padidina ląstelių mem-
branų pralaidumą daugiau nei 
400 kartų, o veikliųjų medžia-
gų poveikį net iki kelių tūkstančių 
kartų. Todėl rezultatas pasiekia-
mas itin greitai. Neskausmingai 
atveriama terpė ląstelės lipidinia-
me sluoksnyje, pro kurią lengvai 
gali prasiskverbti hidrolipidinis ak-
tyvus serumas. 

– Ar yra amžiaus ar kitų, su 
sveikatos būkle susijusių apri-
bojimų, kai beadatinės mezota-
repijos negalima atlikti?

– Procedūros negalima atlik-
ti, jeigu klientui dar nėra 18-os 
metų. Beadatinės mezoterapijos 
procedūrų negalima taikyti klien-
tės nėštumo metu ir kūdikio žin-
dymo laikotarpiu; taip pat – jei 
klientas ar klientė serga širdies li-

gomis ar turi skydliaukės veiklos 
sutrikimų. Procedūros negalima 
atlikti, jei gydymo vietoje matoma 
atvira žaizda, uždegimas arba jei 
gydymo vietoje yra auglys/vėžys; 
jei klientas serga Parkinsono liga 
arba epilepsija; jei gydomoje vie-
toje įdėti metaliniai implantai.

– Ar pirmieji klientai liko paten-
kinti procedūra? Kokie jų įspū-
džiai, ar išsipildė lūkesčiai?

– Pirmieji klientai buvo labai pa-
tenkinti atlikta procedūra, nes pa-
stebėjo, kad jų oda tapo skaistes-
nė, šviesesnė. Paklausus klientų, 
kaip jaučiasi po procedūros, jie 
mini, kad atsipalaidavo, pailsėjo, 
buvo malonu, o oda atrodo švy-
tinti, minkšta ir prisotinta veiklių-
jų medžiagų.

– Kur sėmėtės profesinės pa-
tirties?

– Esu baigusi kosmetologijos 
studijų programą Vilniaus kole-
gijoje. Dirbu kosmetologe UAB 
„Grand SPA Lietuva“ SPA na-
muose. Specializavausi specia-
liuose kursuose pas gamintoją ir 
jo atstovus Lietuvoje. Kursuose 
buvo mokoma dirbti aparatu, pa-
čios procedūros eigos, aiškinta 
apie jos poveikį odai.

Parengė Ramunė Žilienė 

Naujovė: „Grand SPA Lietuva“ SPA namuose prietaisu 
„HC3 Skinshooter“ atliekama beadatinė mezoterapija

„Grand SPA Lietuva“ SPA namų kosmetologė Rima Markarjan patikino, kad beadatinė 
mezoterapija, atliekama naudojant inovatyvų odos elektroporacijos metodą, yra saugi ir 
neskausminga/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Esate laukiami „Grand SPA Lietuva“ 
SPA namuose!

Nuo sausio 17 d. iki vasario 9 d. SPA namuose yra taiko-
ma 10 proc. nuolaida beadatinei mezoterapijai.

Profesionalai švelniai pasirūpins jūsų veidu ir kūnu, ap-
gaubs SPA ritualais, padarys viską, kad jūsų grožis taptų 
nepakartojamas.

SPA namuose atliekamos: veido priežiūros procedūros; 
kūno puoselėjimo procedūros ir SPA ritualai; gintaro pro-
cedūros ir terapija; SPA procedūros dviems; teikiamos 
kosmetologo paslaugos.

Tik „Grand SPA Lietuva“ SPA namuose turite galimybę 
išbandyti ir gintaro procedūras Gintaro kambaryje.

Visos procedūros SPA namuose atliekamos, naudojant 
tik aukštos kokybės profesionalią kosmetiką, kurios gali 
įsigyti ir lankytojai.

dą“ – visą Lietuvą dengiantį 
greičiausią mobilųjį ryšį, švie-
solaidinio interneto tinklą ir iš-
maniąją televiziją. Todėl žmo-
nėms iš vienų rankų galime 
duoti daugiau paslaugų ir nau-
dos, nei bet kas kitas Lietuvo-
je“, – sako „Telia“ vadovas Kęs-
tutis Šliužas. 

Kas ta „Telia“?
„Telia“ Lietuvoje yra ne tik 

didžiausia, bet ir tuo pačiu ir 
jauniausia telekomunikacijų 
bendrovė. Lygiai prieš metus 
Švedijos kapitalo įmonė buvo 
sukurta sujungus Lietuvos 
žmonėms gerai pažįstamas 
įmones – stabilią ir patikimą 
„Teo“ bei pirmąją šalies mobi-
liojo ryšio bendrovę „Omnitel“. 

Anksčiau sukurtus jų prekių 
ženklus, tokius kaip „Zebra“, 

„Gala“ ar „Extra“ žmonės atsi-
mena ir vertina iki šiol. Tačiau 
dabar tai jau praeitis, nes „Te-
lia“ žengia į naują amžių jung-
dama ne tik technologijas, bet 
ir paslaugas. Taip gimė „Telia 
One“ – pasiūlymų rinkinys esa-
miems ir būsimiems klientams.  

Kam to reikia, jei man ir 
taip gerai? 

Racionalūs žmonės visada 
teisūs klausdami – o kokia man 
iš to nauda? Jei naudos nėra, 
tai kam keisti? Atsakymas pati-
krintas – jei duoda, imk. Ypač, 
kai pasiūlymas toks geras ir 
galioja tiek turintiems „Telia“ 
telefoną ar televiziją, tiek no-
rintiems juos turėti.  

Paprastas pavyzdys: namuo-
se jūs turite „Telia“ televiziją 
arba internetą, o mobilųjį ryšį 

skambučiams ir mobiliesiems 
duomenims telefone gaunate iš 
kito operatoriaus. Pasinaudo-
ję „Telia One“ pasiūlymu ir pasi-
rinkę jums labiausiai patinkantį 
„Telia“ mobilųjį planą, jūs nu-
stebsite ne mažiau, nei Kalėdų 
naktį tvartelyje išgirdę kalban-
čią Margutę: jūsų televizija ro-
dys daugiau kanalų, jūsų švie-
solaidinis internetas bus tris 
kartus greitesnis, o pasirinkta-
me mobiliojo ryšio plane bus 
tris kartus daugiau mobiliųjų 
duomenų. „Pala, pala, sakysi-
te, o tai kiek man tai papildomai 
kainuos?“ – paklausite. „Nie-
koooooo“, – mūktels Margutė. 

Ir ji tikrai bus teisi. „Telia 
One“ nėra papildomos paslau-
gos už daugiau pinigų, kaip 
galėtų pasirodyti nieko apie 
tai nežinančiam žmogui. „Te-

lia One“ yra visų pirma galimy-
bės žmonėms pasiimti tai, kas 
jiems ir taip priklauso iš „Telia“. 

Ir tikriausiai geriausias to pa-
vyzdys – padėka už lojalumą. 
Jei namuose turite „Telia“ inter-
netą ar televiziją, o jūsų telefo-
ne dega sparčiausio Lietuvoje 
operatoriaus – „Telia“ ženklelis, 
ateikite į artimiausią „Telia“ sa-
loną ir su „Telia One“ pasiimki-
te trigubas vertes už tiek pat.      

Jei norite sužinoti, kas jums 
priklauso su „Telia One“, pas-
kambinkite nemokamu klientų 
telefonu 1817, apsilankykite in-
ternetiniame puslapyje www.
telia.lt arba ateikite į artimiau-
sią „Telia“ saloną. Tik nesaky-
kite nieko Margutei, ji jaustų-
si nesmagiai negalėdama jums 
duoti tris kartus daugiau pieno 
nei davė iki šiol. 
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Užuojautos
Mirus Elvidui Dzekunskui, ilgamečiam Druskininkų „Vilniaus” 

sanatorijos vadovui, nusipelniusiam gydytojui, sveikatos 
apsaugos administratoriui, skaudžią netekties valandą 

nuoširdžiai užjaučia dukrą Elviną Čeplinskienę ir artimuosius.

Druskininkų ir „Draugystės sanatorijos“ 
medikų bendruomenė

Nuoširdžiai užjaučiame auklėtoją 
Laimutę Šarpnickienę, mirus brangiai Mamai.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą. 

Llopšelio-darželio „Bitutė“ 
grupė „Žvirbliukai“

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

Išnuomojame 20-30 kv. 
m ploto biuro patalpas
M. K. Čiurlionio g. 75 

Druskininkuose.
Kreiptis tel. 8 618 21306

el. p. :
 jonasgra@yahoo.com

Nuoširdžiai dėkoju Audriui Markelioniui ir nežinomai 
mergaitei už parodytą neabejingumą svetimo nelaimei, 
greitosios medicinos pagalbos ir Druskininkų ligoninės 
priėmimo skyriaus medikams už skubiai suteiktą pagalbą, 
gydytojui Arūnui Šatrauskui ir Neurologijos skyriaus per-
sonalui už rūpestingą gydymą bei sunkų darbą, rūpinantis 
žmonių sveikata. 

Onutė Giedraitienė

Nemokamai valome apleis-
tus sklypus nuo savaime pri-

žėlusių medžių bei krūmų. 
Už didesnius kiekius primo-

kame. Tel. 8 695 45790

Dėmesio! 
Trečiadienį, apie 9.10 val. ryte,M. K. Čiurlionio gatvėje, netoli Švietimo centro, ant šaligatvio pames-

tas baltos spalvos mobilusis telefonas S3. Yra liudininkų, mačiusių, kuri druskininkietė rado, paėmė 
telefoną, bet savininkei negrąžino. Labai prašome grąžinti telefoną arba bent jau SIM kortelę. Tele-
fonas yra darbinis. Galima paskambinti tel. 8 614 58782 arba atnešti į M. K. Čiurlionio g. 80 antrame 
aukšte esantį 10 kabinetą.
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2018.01.20 d.
Šeštadienis

2018.01.19 d.
Penktadienis

2018.01.21 d.
 Sekmadienis

2018.01.22 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
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! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadie-

nis. Premjera. Drakono širdis. Nau-
ja pradžia.

00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
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 (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

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

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

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

07:55  „Pasmerkti 3“. 
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 „Nerealieji“.
21:50  VAKARO KINO TEATRAS 

„A komanda“.
00:40  „Geriausias egzotiškas Mari-

gold viešbutis 2“.
02:50  „Gili aistros jūra“ (k.). 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:25 „Tomas ir Džeris“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
12:35 KK2 (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Eliziejus.
23:05 Beverli Hilso policininkas 2.
01:05 Žaidėjas (k). 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu“. 
07.15 Patriotai.
08.15 „Sparnuočių gyvenimas. Plėš-

rūnai ir maitlesiai“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Svetimų troškimų sūkurys“.
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. 
18.50 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 PREMJERA. „Rasputinas“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Delta“.
03.00 „Albanas“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Albanas“.
06.00 „Pražūtingi smaragdai“.
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).
11:35 „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“. 
21:45 Jūrų pėstininkai.
23:50 „Dakaras 2018“. 
00:20 Čempionas 3. Išpirkimas (k).
02:00 „Juodasis sąrašas“.
02:45 Jūrų pėstininkai (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. Didin-

gi nariuotakojai.
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Grizlių karalystė.
13:40 Puaro 13. Drambliai nieko ne-

pamiršta.
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.
23:20 Geriau nebūna.
01:35 Pasaulio dokumentika. Didin-

gi nariuotakojai (k.).
02:25 Pasaulio dokumentika. Grizlių 

karalystė (k.).
03:10 Teisė žinoti (k.).
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Jorin-

dė ir Joringelis.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premje-

ra. Atšiaurioji Kanada. Laukiniai vakarai.
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Jeloustouno gamta. Ledinis pa-
ribys.

13:30 Daktaras Jonas Basanavičius. 
14:00 Nepriklausomybės Akto paro-

dos atidarymas. Tiesioginė transliaci-
ja iš Signatarų namų. 

14:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-
vą. Antanas Smetona. 

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 Ana Karenina.
24:00 Fantastiškas penktadienis. 

Drakono širdis. Nauja pradžia (k.).
01:25 Pasaulio dokumentika. At-

šiaurioji Kanada. Laukiniai vaka-
rai (k.).

02:20 Nepriklausomybės Akto paro-
dos atidarymas (k.).

02:50 Savaitė (k.).
03:45 „Eurovizija 2018“ (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
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.
22:20 Alfonsas Svarinskas. 
23:15 Premjera. Kolekcija.
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.).

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 „Šiandien kimba“.
10.00 Mano Europos Parlamentas.
10.30 „Ekovizija“. 
10.40 „Gurovo bylos 5. Savivalė“.
12.45 „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 „Juodosios katės“.
20.00 Žinios.
20.30 „Juodosios katės“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Deimantų medžiotojai“.
01.10 „Gurovo bylos 5. Savivalė“.
02.55 „24/7“.
03.35 „Didysis barjerinis rifas“. 
05.15 „24/7“.
05.55 „Jaunikliai“.

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

Maskuotės meistrai“.
08:00  „Aladinas“. 
08:30  „Superekspertai“. 
09:00  „Virtuvės istorijos“. 
09:30  „Gardu Gardu“. 
10:00  „Svajonių ūkis“.
10:30  „Kačių motina“.
12:20  „Meilė keliauja laiku. Sma-

ragdas“.
14:45  „Dantukų fėja“.
16:55  „Ekstrasensai detektyvai“. 
18:00  PREMJERA „Misija: vestuvės“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO 

TEATRAS „Veidrodėli, veidrodėli“.
21:40  ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Volterio Mičio slaptas gy-
venimas“.

23:55  „Kerė“.
01:50  „Drakonų karai“.
03:20  „Merlinas. Sugrįžimas“. 

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

Maskuotės meistrai“.
08:00  „Aladinas“. 
08:30  „Simpsonai“.
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių sodai“. 
11:30  „Skruzdėliukas Z“.
13:05  PREMJERA „Sugrįžimas į Ni-

mės salą“.
15:00  „Maloningasis vaiduoklis“.
16:55  „Ekstrasensai detektyvai“.
18:00  „Raudonas kilimas“.  
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „X Faktorius“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Vienas šūvis. Dvi kulkos“.
00:55  PREMJERA „Juodoji auklės 

knygelė“.
02:30  „Kerė“ (k.). 

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

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

07:55  „Pasmerkti 3“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Miestas ar kaimas“ (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  „Miestas ar kaimas“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Kobra 11“.
23:35  „Gaudynės“.
00:35  „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“. 
10:00 „Ogis ir tarakonai“.
10:10 KINO PUSRYČIAI Volisas ir 

Gromitas. Kiškiolakio prakeiksmas.
11:50 Karališkasis Sofijos ir Rouzės 

nuotykis.
13:25 Margi, pirmyn! 
15:20 Nuogas ginklas 33 1/3. Pa-

skutinis įžeidimas.

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:30 „Tomas ir Džeris“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. enė
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 Išban-

dymų diena.
00:50 „Kortų namelis“.
01:45 „Vampyro dienoraščiai“.
02:30 Gangsterių medžiotojai (k). 

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Didysis barjerinis 

rifas“. 
08.25 Karo ir pokario vaikai. Trem-

tinių vaikai.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Didysis barjerinis rifas“. 
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Vera. Oro pilys“.
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.
20.30 „Gurovo bylos 6. Bet kokia 

kaina“.
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“.
02.40 „Vera. Oro pilys“.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“. 
04.30 „Detektyvas Morsas“.
06.00 „Pražūtingi smaragdai“.
06.40 „Geriausios nardymo vietos“. 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Mano Europos Parla-

mentas.
07.15 „24/7“.
08.15 „Sparnuočių gyvenimas. Žū-

klautojai“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Svetimų troškimų sūkurys“.
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 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Patriotai“.
21.30 PREMJERA. „Rasputinas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Juodosios katės“.

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 „Liūčių sezono belaukiant“. 
12:40 „Reali mistika“. 
13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:40 „Kas žudikas?“. 
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos ry-

tas – Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji. 
21:55 MANO HEROJUS Misija „Ne-

įmanoma“ 2.
00:10 „Dakaras 2018. Savaitės apž-

valga“. 
00:40 „Dakaras 2018“. 
01:10 AŠTRUS KINAS Baubas 2.
02:35 „Juodasis sąrašas“ (k).

06:35 Galiūnų čempio-
nų lyga. Meksika. I dalis (k). 
2017 m. 

07:35 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnų čempionų lyga. Mek-

sika. II dalis. 2017 m. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Pragaro katytė“. 
11:30 „Liūčių sezono belaukiant“. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

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

– Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 Seniai-plėšikai.
21:20 „Juodasis sąrašas“.
22:15 „Gyvi numirėliai“.
23:10 „Dakaras 2018“. 
23:40 Misija „Neįmanoma“ 2 (k).
01:45 „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 „Ogis ir tarakonai“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 „Ogis ir tarakonai“.
10:10 KINO PUSRYČIAI Laikrodžių 

stabdytojai.
12:00 Trys nindzės imasi veikti.
13:45 Lesė.
15:40 „Pričiupom!“. 
16:10 „Vaikai šėlsta“. 
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Pramogų pasaulio apdova-

nojimai „Žmonės 2018“. Tiesioginė 
transliacija. 

22:00 Gangsterių medžiotojai.
00:10 Apsėstieji.
01:50 Laukinės aistros 2 (k).

17:00 „Vaikai šėlsta“. 
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Vėžliukai nin-

dzės.
21:20 Keistas penktadienis.
23:10 Laukinės aistros 2.
01:00 Eliziejus (k). 
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2018.01.24 d.
Trečiadienis

2018.01.25 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
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.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Valdžios tvirtovė (tęs.).
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 2.
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.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 „Auksinės bitės 2017“. Trans-

liacija iš LRT Didžiosios studijos. 
23:45 Laiptai į dangų. Rytojaus ilgesys.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Laiptai į dangų. Rytojaus ilge-

sys (tęs.).
01:25 Mes esame autoriai.
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 tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

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

07:55  „Pasmerkti 3“. 
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“.
15:00  „Pažadėtoji“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Gero vakaro šou“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Viking Lotto“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Bagažo atsiėmimas“.
00:30  „Kaulai“.
01:30  „Kaip išsisukt įvykdžius 

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

nyba“. 
03:05  „Tironas“.
04:00  „Vilfredas“. 

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

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

07:55  „Pasmerkti 3“. 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“ (k.). 
12:00  „Bruto ir Neto“ (k.). 
12:30  „Moterys meluoja geriau“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Farai“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Amerikietiškas pyragas 3. Vestuvės“.
00:20  „Kaulai“.
01:20  „Kaip išsisukt įvykdžius 

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

nyba“. 
03:00  „Tironas“.
04:00  „Vilfredas“. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:30 „Tomas ir Džeris“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
12:35 Kitu kampu (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“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Pašalin-

ti Karterį.
00:30 „Kortų namelis“.
01:25 „Vampyro dienoraščiai“.
02:10 Absoliutus blogis. Išnykimas (k).

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „Madagaskaro pin-

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

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Vantos lapas“.
07.15 „Patriotai“. 

08.15 „Sparnuočių gyvenimas. Si-
gnalai ir giesmės“. 

09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Svetimų troškimų sūkurys“.
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 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Patriotai“. 
21.30 PREMJERA. „Rasputinas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Mano Europos Parlamentas. 
00.15 „Juodosios katės“.
01.15 „Tamsioji sielos pusė“.
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Karo merginos“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Karo merginos“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“. 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Skinsiu raudoną 

rožę“.
07.15 „Patriotai“. 
08.15 „Sparnuočių gyvenimas. Par-

tnerių paieška“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Svetimų troškimų sūkurys“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Patriotai“. 
21.30 PREMJERA. „Rasputinas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Juodosios katės“.
00.45 „Tamsioji sielos pusė“.
01.45 „Jaunikliai“.
02.15 „Moterų daktaras“. 
03.00 „Karo merginos“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Karo merginos“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“. 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Karo ir pokario vai-

kai. Tremtinių vaikai.
07.15 „Patriotai“.
08.15 „Sparnuočių gyvenimas. Rū-

pinimasis kiaušiniais“.
09.20 „Likimo melodija“.
10.25 „Kita moteris“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Gluchariovas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Patriotai“. 
21.30 PREMJERA. „Rasputinas“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Gurovo bylos 6. Bet kokia 

kaina“.
01.45 „Jaunikliai“.
02.15 „Moterų daktaras“. 
03.00 „Karo merginos“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Karo merginos“.
06.00 „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).
11:35 „Stoties policija“ (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 „Stoties policija“.
20:30 Farai. 
21:00 Apsuptyje 2. Tamsos teritorija.
23:00 Plėšikai (k).
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:25 „Pragaro katytė“ (k). 
02:15 „Liūčių sezono belaukiant“ (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).
11:35 „Stoties policija“ (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 „Stoties policija“.
20:30 Farai. 
21:00 Europa.
22:45 Apsuptyje 2. Tamsos teritori-

ja (k).
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:30 „Pragaro katytė“ (k). 

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

mas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“.

09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Stoties policija“ (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 „Stoties policija“.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Bėglys.
23:00 Europa (k).
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:30 Savaitės kriminalai (k). 
01:55 Siena nuo barbarų. Limas.

2018.01.23 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
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.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Valdžios tvirtovė (tęs.)
01:30 Klausimėlis.lt (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Alfonsas Svarinskas (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 3“. 
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 

„Kulka į galvą“.
00:15  „Kaulai“.
01:15  „Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę“.
02:05  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“. 
03:00  NAUJAS SEZONAS „Tironas“.
03:55  „Vilfredas“. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Didysis žvejys“.
07:00 „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). 

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).
11:35 „Stoties policija“ (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 „Stoties policija“.
20:30 Farai. 
21:00 Plėšikai.
22:35 Seniai-plėšikai (k).
00:20 „Gyvi numirėliai“ (k).
01:10 „Liūčių sezono belaukiant“ (k). 
02:00 „Reali mistika“ (k). 
02:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k). 
03:35 „Juodasis sąrašas“ (k).

00.45 „Tamsioji sielos pusė“.
01.45 „Jaunikliai“.
02.15 „Moterų daktaras“.
03.00 „Karo merginos“.
03.45 „Bitininkas“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Karo merginos“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“. 

12:35 Nuo... Iki... (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Kitu kampu. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Absoliu-

tus blogis. Išnykimas.
00:20 „Kortų namelis“.
01:10 „Vampyro dienoraščiai“.
01:55 Išbandymų diena (k).

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINEI MOKYKLAI 
REIKALINGAS (-A) SOCIALINIS PEDAGOGAS (-Ė)

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis  išsilavinimas ir so-
cialinio pedagogo profesinė kvalifikacija arba socialinio 
darbuotojo kvalifikacija ir pedagogo profesinė kvalifikacija.

Plačiau apie darbo pobūdį ir priėmimo sąlygas galima su-
žinoti mokyklos interneto svetainėje www.saulesmokykla.lt 
Teirautis telefonu: 8 313 59209.

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

gas sandėris.
00:35 „Kortų namelis“.
01:35 „Vampyro dienoraščiai“.
02:20 Alchemija I. Kokia turi būti kul-

tūros laida?
02:45 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“.

Įmonei „Atana“ 
nuo sausio 1 d. 
nutraukus savo 

veiklą, visus 
klientus prašome 
skambinti telefo-
nu: 8 626 90550
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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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

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

Tel. 8 682 10953

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

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

Ypatingų statinių 
techninė priežiūra 

ir nekilnojamo turto 
paveldo statinių darbų 

vadovo paslaugos.      
Tel. 8 659 63450

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

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 

priežastis; 
4. Esant reikalui, atliksime remonto darbus; 
5. Surasime ekonomiškiausius ir naudingiausius sprendimus;
6. Užtikrinsime garantinį aptarnavimą ir kontrolę;
7. Už paslaugas atsiskaityti galima išsimokėtinai. 
Mes taikome tik ekologiškus metodus, kurie per dešimtmečius pa-

siteisino Švedijoje ir Suomijoje. Darbų atlikimo metodika sudary-
ta vadovaujant pirmaujančių mokslininkų – mikrobiologų ir ekologų 
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. +370 670 53336; el. paštas: uabpolitesna@gmail.com

Atliekame statybos ir apdailos darbus. 
Tel. 8 601 52590

Išsinuomosiu dirbamą 
žemę nuo 5 ha ploto 

Druskininkų, Lazdijų ar 
Varėnos rajonuose. 

Mokėsiu nuo 80-120 Eur 
už ha. Tel. 8 645 99030

Siūlomas pjūklininko darbas 
savaiminiuose miškeliuose. 
Atlyginimas nuo 450 eurų. 

Darbas nuolatinis. 
Tel. 8 645 99030

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

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

Kviečiame visus pasinaudo-
ti naujausia dantų balinimo 

technologija su Philips Zoom 
sistema, kuriai taikome 10 % 

nuolaidą!  
Naujiena!

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

313 53811, 59172, 53900

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro
Druskininkų filialas ieško virėjo (-os) dirbti sektoriniame prak-
tinio mokymo centre. Daugiau informacijos tel. 8 646 22367

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams-
ekspeditoriams (reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei trans-

porto ir logistikos vadybininkams (-ėms). Tel. 8 687 93693

Gaminame ir parduodame: viengubo ir dvigubo pjovimo sta-
tybinę medieną, įvairių išmatavimų padėklus ir medines dėžes, 
malkines atraižas, pjuvenas. Visa informacija tel. 8 650 84218

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas Lietuva - 
Čekija, Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

Statybos įmonei reikalingi apdailininkai-plytelių klojėjai. 
Tel. 8 698 24653

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė skelbia konkursą 
– Techninės ir ūkinės tarnybos vedėjo (bendrųjų reikalų 

administratoriaus) pareigoms eiti. 
Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Informacija apie reikalavimus, funkcijas ir būtinus pateikti doku-

mentus skelbiama viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės tinklala-
pyje: http://www.druskligonine.lt, www.druskligonine.lt

Dokumentai priimami viešojoje įstaigoje Druskininkų ligoninės 
administracijoje (Sveikatos g. 30, Druskininkai, 209 kab.). Dokumen-
tai priimami iki 2017-02-03 (įskaitytinai).

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 313) 59 134, el. 
paštas: l.macejauskiene@druskligonine.lt

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

Būtina darbo patirtis. Tel. 8 616 30901

Centrui  „Dainava“  reikalingas kineziterapeutas (-ė)  
nuolatiniam darbui. Informacija tel. 8 686 77547

Auto elektriko paslaugos, starterių ir generatorių remontas, auto-
mobilių elektrinės dalies diagnostika ir remontas. Tel. 8 620 79438
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Asmeniniai skelbimai
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

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

6 a sodas Viečiūnuose su 80 kv. 
m mūriniu namu pritaikytu gy-
venti žiemą ir visais patogumais. 
Tel.: 8 685 86947, 8 610 10748

Sodo sklypas „Paparčio“ sodų 
b-joje. Kaina – 8000 Eur (galima 
derėtis). Tel. 8 687 03701

Garažas Ratnyčioje, b-joje „Si-
gnalas“. Yra duobė, trifazė elek-
tra. Tel. 8 609 50584

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Opel Astra“ 2005 m., 1,6 L, eko-
nomiškas, 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

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

„VW Sharan“ 1999.10 mėn., 1,9 
TDI, 81 kW (110AG), mėlynos 
spalvos, TA iki 2019.10, 7 sėdy-
nės (1 vaikiška), parkavimo sis-
tema, automatinės šviesos, lieti 
ratlankiai R15. Tel. 8 619 14351

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

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

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

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

1 kambario 35,79 kv. m butas 
Gardino g. 36, 5 aukšte iš5. Rei-
kia remonto, bendrabutinio tipo 
namas, veikia savininkų bendrija. 
Kaina – 11900 Eur.  
Tel. 8 687 37575

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

2 kambarių 54 kv. m butas 1 
aukšte iš 3, tvarkingas, 2 balko-
nai, rūsys, Neravų g. (ne bendra-
butis). Tel. 8 674 20255

2 kambarių, 39 kv. m butas Ba-
ravykų g. be remonto, 2 aukšte. 
Kaina – 19000 Eur.  
Tel. 8 686 42499

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

Garažas Ligoninės g.  
Tel. 8 687 37575

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

„Opel Meriva“ 2004 m., 1,7 L 
dyzelinas, šildomos sėdynės, 
vokiška TA iki 2019 m., sidabrinė 
spalva. Kaina – 1800 Eur.  
Tel. 8 653 89474

Gyvuliai, mėsa

Veršinga karvė. Tel. 8 662 88167

Miškas, mediena, malkos

Paruoštos kūrenimui beržo, juo-
dalksnio arba skroblo malkos, 
vežame ir savaitgaliais.  
Tel. 8 650 10869

Parduodami įvairūs daiktai

2 krosninio kuro talpos (cister-
nos). Kaina – 280 Eur.  
Tel. 8 620 23 623

Sofa, komoda, pietų stalas, kė-
dės, indauja, fotelis, virtuvinis 
stalas. Tel. 8 612 09648

Kampinė indauja, kavos staliu-
kas, gelių staliukas, komodėlė, 
svetainės komplektas.  
Tel. 8 606 28422

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; naujas vyriškas dviratis. 
Tel. 8 630 36440

2 moteriški kailiniai, pigiai vilnonis 
kilimas, veidrodis-knyga su stal-
čiais, atvirukai, vilnonės pirštinės. 
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Siuvimo mašina (spintelė). Kaina 
– 30 Eur. Tel. 8 652 85118

Nebrangiai šiuolaikiška sekcija, 
valgomojo stalas, miegamojo bal-
dai, batų spinta. Tel. 8 694 22085

Medžiotojo žieminiai batai už 35 
Eur; LCD LED TV laikiklis už 15 
Eur; kineskopinis televizorius nuo 
20 Eur. Tel. 8 686 43600

Universalus minkštas kampas 
(240x140 cm) su 2 patalynės dė-
žėm už 510 Eur; proginis kostiu-
mas berniukui (80 dydis) už 50 
Eur; nauji balti batukai berniukui 
(22 dydis) už 15 Eur.  
Tel. 8 657 78754

Sofa ir 2 foteliai. Tel. 8 642 32955

Perka

Seną veikiančią radijolą „Rigon-
da“ arba „VEF Rapsodija“.  
Tel. 8 656 12487

Keičiu

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

Nuoma

Išsinuomočiau garažą (prie buvu-
sios katilinės). Tel. 8 615 49585

DĖMESIO! NUO SAUSIO 15 D. KEIČIASI ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildo-

mą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); 
„Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 
kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

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

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su baldais ir buitine technika Vei-
siejų g. Tel. 8 611 48844

Ieško darbo

Ieškau pagalbinio darbuotojo, 
trimeristo ar panašaus darbo. 
Tel. 8 607 74522

Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 659 38182

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

Vidutinio amžiaus moteris ieško 
darbo. Gali prižiūrėti senelius, 
padėti jiems buityje.  
Tel. 8 671 50790

29 m. moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 61735

Kiti

Dovanoju knygas.  
Tel. 8 630 87652

Atiduodu virtuvės komplektą „Že-
maitija“ (medinis).  
Tel. 8 652 85118

Priimsiu gyventi moterį iki 55 m., 
galinčią tvarkytis buityje.  
Tel. 8 609 68416

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis prilydo-
momis dangomis. Tel. 8 683 13495

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

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

UAB „Ramunėlės vaistinė“, šiuo metu vienijanti 27 
vaistines, darbui Druskininkuose ieško pardavėjo 

konsultanto: 

Darbo pobūdis:

Darbas vaistinėje, kosmetikos skyriuje: 
-klientų konsultavimas;
-kosmetikos bei grožio prekių pristatymas ir pardavimas;
-produktų išstatymas, tvarkos užtikrinimas, užsakymų ruošimas.

Reikalavimai
-Komunikabilumas, gebėjimas 

dirbti komandoje;
-Rusų kalba;
-Darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Gyvenimo aprašymus siųskite: 
aidas@ramunelesvaistine.lt

Telefonas pasiteirauti: 8 626 75680

Informuojame, kad 2018 m. sausio 30 d. 9.00 val. bus atlieka-
mi Sigitui Petrišai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kad. Nr. 
3878/0004:148), esančio Paparčio 20-oji g. 6, Viečiūnai, Druskininkų sav., 
kadastriniai matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: A. Antanevičių ir D. Antane-
vičienę (kad. Nr. 3878/0004:152), V. Jasilionį (kad. Nr. 3878/0004:153), D. Šli-
kienę kad. Nr. 3878/0004:154),  A. L. Baltuškonienę (kad. Nr. 3878/0004:149), 
V. J. Jaskelevičių (kad. Nr. 3878/0004:147).

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Liepų g. 14-4, Druskininkai. 
Tel. Nr. 8-65645034.

Informuojame, kad 2018 m. sausio 30 d. 11.00 val. bus atliekami UAB 
„M PLIUS“ naujai suformuoto žemės sklypo (kad. Nr. 5935/0006), esančio 
Gailiūnų g. 57B, Gailiūnų k., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: V. J. Kalpoką, A. Kalpokai-
tę-Goliaš, V. Kalpoką (kad. Nr. 5935/0006:661), A. Prieskienį ir L. Prieskie-
nienę (kad. Nr. 5935/0006:68). 

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Liepų g. 14-4, Druskininkai. 
Tel. Nr. 8-65645034.

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

Kviečiame apsilankyti „Dekupažo dirbtuvėlėse“. 
Čia išmoksite dekupažo technikos, susipažinsite ir išbandy-
site dekupažui naudojamas priemones. Mus rasite: M. K. 

Čiurlionio g. 75 (III a.- dirbtuvėlės).
Tel. 8 630 69886
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Sausio 13-ąją Druskininkuose uždegtas atminimo laužas ir surengtas 
tradicinis bėgimas

Druskininkuose Laisvės gy-
nėjų diena paminėta simboli-
niu bėgimu aplink Druskonio 
ežerą. Ši graži iniciatyva kas-
met primena, kad 1991-ųjų sau-
sio 13-osios įvykiai paliko gilų 
pėdsaką Lietuvos žmonių šir-
dyse. Jau šeštą kartą surengta-
me tradiciniame bėgime aplink 
Druskonio ežerą dalyvavo dau-
giau nei 600 žmonių.

Susirinkę prie atminimo lau-
žo Druskonio ežero pakrantėje, 
druskininkiečiai, kurorto svečiai, 
šauliai, policijos pareigūnai, sava-
noriai, visuomeninių organizacijų 
atstovai, moksleiviai tylos minu-
te pagerbė žuvusiuosius už Lietu-
vos laisvę.

Susirinkusiuosius pasveikinęs 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius sakė esąs įsitikinęs, kad to-
kiame gausiame būryje tikrai yra 
žmonių, kurie dalyvavo 1991-ųjų 
sausio 13-osios įvykiuose: „Jie 
prisimena, kad mūsų visų laisvė 
tuomet pareikalavo didelių aukų. 
Šiandien situacija kitokia – jaučia-
mės saugūs, nes esame Europos 
Sąjungos, NATO valstybė, tačiau 
linkiu nepamiršti savo šalies isto-
rijos ir pasitikėti savo Valstybe.“ 

Simboliniu Laisvės keliu aplink 
Druskonio ežerą bėgo Druski-
ninkų savivaldybės mokyklų mo-
kiniai, druskininkiečiai ir kurorto 
svečiai su šeimomis, Savanoriš-
kosios krašto apsaugos tarnybos 
bei Šaulių sąjungos nariai, bėgi-
mo entuziastai. Laisvės gynėjų 
dienos minėjime dalyvavo Drus-
kininkų savivaldybės administra-
cijos direktorė Vilma Jurgelevi-
čienė, Sporto centro direktorius 
Vilmantas Matkevičius, Sportinin-
kų rengimo centro Druskininkuose 
direktorius Julius Matulevičius, Sa-
vivaldybės tarybos nariai, įstaigų 
vadovai. Jie bėgikams įteikė sim-
bolinius, Laisvės gynėjų dienos at-
minimui skirto medalius.

Tradicinį bėgimą Laisvės gynė-
jų dieną organizavo Druskininkų 
Sporto centras kartu su Kultūros 
centru. Sporto centro direktorius 
V. Matkevičius pasidžiaugė, kad 
gražią tradiciją kasmet palaiko 
vis daugiau druskininkiečių: „Kie-
kvienam bėgikui įteikiamas me-
dalis – šiemet jų užsakėme net 
610. Kaip ir tikėtasi, norinčiųjų pa-
minėti Laisvės gynėjų dieną bė-
gimu netrūko, nepaisant to, kad 
šiemet Sausio 13-oji buvo nedar-
bo diena, šeštadienis. Bėgimui 
trasą padėjo nuvalyti Druskinin-
kų komunalininkai, laužu rūpinosi 
Paslaugų ūkio darbuotojai, budė-
jo policijos pareigūnai. Visi drau-
ge, bendruomeniškai paminėjo-
me mums visiems svarbią datą.“

Sausio 13-osios rytą Druskinin-
kų Švč. Mergelės Marijos Škaplie-
rinės bažnyčioje buvo aukojamos 
šventos mišios. Vakare Druski-
ninkų vandens parko konferencijų 
salėje bendruomenei pristatytas 
dokumentinis filmas „Nepapras-
ta auka“ (rež. A. Zalanskaitė) apie 
pokario partizanų vadą, pulkinin-
ką Juozą Vitkų-Kazimieraitį. Po 
filmo peržiūros Kultūros centro 
direktorė Rimutė Viniarskaitė pa-
ragino domėtis valstybingumui ir 
laisvei nusipelniusiomis asmeny-
bėmis: „Domėkimės ir nepamirš-
kime mūsų tautos istorijos, nes 
joje – mūsų stiprybė.“

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Šeštąjį kartą surengtame Laisvės gynėjams ir Sausio 13-ajai skirtame bėgime dalyvavo 
daugiau nei 600 žmonių – tai beveik 200 daugiau nei pernai. Visi bėgusieji gavo simboli-
nius atminimo medalius/Ramunės Žilienės ir Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos


