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Valstybės atkūrimo 
100-mečiui – 

išskirtinė paroda

Švęsk Vasario 16-
ąją Druskininkų 

miesto muziejuje
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Vasarį 
Druskininkų TVIC 

šturmavo 
pasaulines rinkas 
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Parodoje – „100 
atspalvių Lietuvai“

16 psl.

Druskininkų 
savivaldybės mero 

pavaduotojas 
L. Urmanavičius: 

„Druskininkų 
ligoninė privalo 

išlikti tokia, kokia 
yra dabar”

4 psl.

Jei kiekvienas Lietuvą mylėsime, ji gyvuos visada
Vasario 16-oji – reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. Tądien, 1918 metais, įkurta nepriklau-

soma valstybė, atgaivinta senojoje Lietuvoje puoselėta valstybingumo tradicija. Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmečio sukakties išvakarėse daugelis susimąstome, ką ši šventė reiškia kie-
kvienam iš mūsų. Ką Valstybei, visuomenei pavyko nuveikti per šimtmetį? Kokius svarbiausius 
tikslus keliame kiekvienas sau? Kokią norėtume matyti svajonių Lietuvą ir ko jai palinkėtume? 
Mintimis apie tai savaitraščio „Mano Druskininkai“ puslapiuose dalijasi druskininkiečiai.

Ričardas Malinauskas,
Druskininkų savivaldybės meras

„Prieš šimtmetį buvo pakloti 
Lietuvos, kaip nepriklausomos ir 
demokratinės valstybės, pamatai 
– per šį laiką šalis išgyveno labai 
daug pokyčių. Valstybingumo ke-
lias, kuriuo ėjo mūsų seneliai ir tė-
vai, ne visada buvo lengvas, bet 
visada sugebėjome atsitiesti ir 
žengti pirmyn.

Šiandien mane džiugina, kad 
Lietuva turi savo veidą, išskirtinį 
identitetą. Lietuva ne tik Europos 
geografinis centras – esame ša-
lis, kuri gali didžiuotis savo istori-
ja, tradicijomis, nuostabia gamta. 
Lietuvą kasmet aplanko vis dau-
giau žmonių iš viso pasaulio. Iš čia jie išvyksta kupini susižavėjimo. 
Mano nuomone, Lietuva – ypatinga ir labai graži šalis, todėl privalome 
išmokti vertinti ir didžiuotis tuo, ką turime.

Kalbant apie šalies ateitį, norėčiau matyti Lietuvą, kaip stiprią, drau-
gišką, darbščią ir visiems vienodai teisingą valstybę. 

Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga visiems druskininkiečiams linkiu 
kurti, drąsiai siekti savo tikslų, o jeigu pakeliui savo svajonės ir pada-
rėte klaidų, tik nesuklupkite, nesustokite ir nepasiduokite – visada žen-
kite į priekį.“

Rimutė Viniarskaitė,
Druskininkų kultūros centro 

direktorė

„Man svarbu, kad Lietuvo-
je visada išliktų trys svarbiau-
si dalykai: valstybinė lietuvių 
kalba, demokratinė santvarka 
ir nedaloma teritorija. Dabar-
tinę Lietuvą matau, kaip dau-
gybę galimybių teikiančią de-
mokratinę, laisvą šalį. Jei man 
ne visada pasiseka padaryti 
darbą taip, kaip norėtųsi, Tė-
vynė juk nekalta, ir ji man nie-
ko neskolinga. Jei pati kažko 
nesugebu ar nepajėgiu pada-
ryti, sukurti – kodėl turėčiau dėl to pykti ant Lietuvos? Aš suvokiu 
savo galimybes, ir stengiuosi kurti savo gyvenimą tų galimybių ri-
bose. Daug dabar diskutuojama apie emigraciją. Bet galbūt galima 
į šį reiškinį pažvelgti ir kitaip: juk nepriklausoma Lietuva mums su-
teikia galimybę išbandyti savo jėgas visur. Nieko bloga nematau, 
kai žmonės išvažiuoja ieškoti geresnių ekonominių sąlygų. Ir anks-
čiau juk lietuviai važiuodavo „pasaulio pažiūrėti“. Ne taip jau ma-
žai ir sugrįžta, išmokę ne tik gyvenimiškąsias pamokas, bet ir par-
siveždami darbo patirties, verslo idėjų, kurias Lietuvoje ne vienas 
sėkmingai įgyvendina.“

5-6 psl.
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Asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas Druskininkų 
savivaldybės viešosiose vietose, dėmesiui

Druskininkų savivaldybės taryba 2018 m. vasario 8 dieną patvirtino Prekybos viešosiose vietose tai-
sykles.

Informuojame, kad vasario 26 dieną Savivaldybės administracijos interneto svetainėje, adresu: http://
www.druskininkai.lt/Finansai ir verslas/Licencijų, leidimų išdavimas/Išduodamų licencijų ir leidi-
mų prašymo formos  bus paskelbta Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Prekybos vietų iš-
dėstymo schema su nustatytomis prekybos ir paslaugų teikimo vietomis ir jų dydžiais.

Paraiškos dėl prekybos ar paslaugų teikimo Druskininkų savivaldybės viešosiose vietose, visam šių 
metų vasaros sezono laikotarpiui (2018-04-01 – 2018-10-31), bus priimamos nuo vasario 26 d. iki kovo 12 
d., adresu Vilniaus al.18 arba el. paštu: liudmila.s@druskinjnkai.lt 

Kilus klausimams, galite kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos sky-
riaus vyriausiąją specialistę Liudmilą Šalnienę tel. (8 313) 40026, el. paštu: liudmila.s@druskininkai.lt. 
arba į Savivaldybės administracijoje adresu: Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, įrengtą langelį: antradie-
nį 14.00-16.00 ir trečiadienį 13.00-15.00 valandomis.

Aptartas XVI-asis Giedriaus Matulionio 
atminimo rankinio turnyras

Antradienį Druskininkų savival-
dybėje surengtas pasitarimas, 
kuriame buvo aptartas kovo 9-10 
dienomis  kurorte jau šešioliktą 
kartą organizuojamas tarptauti-
nis jaunojo šaulio Giedriaus Ma-
tulionio atminimo rankinio turny-
ras. Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius, savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotoja 
Violeta Grigorienė ir mero patarė-
ja Irena Lynikienė, Lietuvos šaulių 
sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras 
Koryzna, Lietuvos kariuomenės 
sporto klubo viršininkas plk. ltn. 
Valentinas Mizgaitis, Antano Juo-
zapavičiaus šaulių 1 rinktinės va-
das ats. kpt. Skirmantas Valatke-
vičius, Druskininkų sporto centro 
direktorius Vilmantas Matkevičius 
bei sporto metodininkas Aurimas 
Kadziauskas aptarė organizaci-
nius renginio klausimus bei pa-
ruošiamuosius darbus.

Jaunojo šaulio Giedriaus Ma-
tulionio atminimo rankinio turny-
ras skirtas tragiškai žuvusiam 
jaunuoliui atminti. Giedrius Ma-

tulionis gimė 1984 m. liepos 9 d. 
Mokėsi Druskininkų „Senamies-
čio“ vidurinėje mokykloje. Tėvai, 
mokytojai, bendraminčiai žino-
jo Giedriaus Matulionio svajonę  
– studijuoti Karo akademijoje. 
Jis prasmingai siekė savo tikslo 
– lankė sporto mokyklą, dalyva-
vo respublikinėse, tarptautinėse 
rankinio varžybose. Žaisdamas 
vartininko pozicijoje 1995-1998 

m. tapo Lietuvos vaikų rankinio 
pirmenybių čempionu, 1999 m. 
Lietuvos jaunučių rankinio pir-
menybių nugalėtoju, tarptautinio 
jaunučių rankinio turnyro Vokieti-
joje trečios vietos laimėtoju. Ša-
lia sporto Giedrius rasdavo laiko 
aktyviai dalyvauti Lietuvos Šaulių 
sąjungos veikloje, mokėsi Šau-
lių sąjungos Jaunųjų šaulių ir ins-
truktorių rengimo centre. 

Susitikimo metu aptartas jau šešioliktą kartą organizuojamas tarptautinis jaunojo šaulio 
Giedriaus Matulionio atminimo rankinio turnyras/ Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

„Vaiko pinigai“ 
druskininkiečius pasieks 

laiku
Informuojame, kad Druskinin-

kų savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyrius spe-
cialistai atsakingai žiūri į savi-
valdybėms priskirtą naują funk-
ciją dėl išmokos vaikui („vaiko 
pinigų“), stengiasi kaip galima 
operatyviau išnagrinėti visus tie-
siogiai ir el. būdu pateiktus pra-
šymus. Dalį prašymų specialis-
tai jau išnagrinėjo, tikimasi, kad 
likusią dalį prašymų specialistai 
spės išnagrinėti vasario mėnesį 
ir „vaiko pinigai“ už sausio mė-
nesį bus išmokėti taip, kaip nu-
mato LR Išmokų vaikams įstaty-
mas – iki vasario 25 dienos. Šiuo 
metu prašymus dėl išmokos vai-

kui pateikė 900 gyventojų.  Ad-
ministracija primena, kad nuo 
sausio 1-osios Išmokų vaikams 
įstatymu įtvirtintas išmokos vai-
kui mokėjimas visiems vaikams. 
Universali 30 Eur išmoka vaikui 
mokama visiems vaikams, ne-
vertinant šeimos gaunamų pa-
jamų.

Pateikti prašymą išmokai vai-
kui gauti galima elektroniniu 
būdu per socialinės paramos in-
formacinę sistemą www.spis.lt 
arba raštu pagal savo gyvena-
mąją vietą Druskininkų savival-
dybės administracijos Sociali-
nės paramos skyriuje (108 kab.) 
arba seniūnijose.

Druskininkuose lankėsi delegacija iš 
Azerbaidžano

Praėjusią savaitę Druskininkuo-
se viešėjo ir strateginius kuror-
to objektus aplankė delegacija iš 
Azerbaidžano, kurią sudarė Azer-
baidžano Turizmo ir Kultūros mi-
nisterijos atstovai. Į Druskininkus 
svečiai atvyko, norėdami perimti 
gerąją turizmo ir sveikatinimo sri-
ties patirtį, užmegzti glaudesnius 
bendradarbiavimo ryšius, kurie 
galbūt ateityje leistų vykdyti ben-
drus projektus bei toliau keistis 

abipusiai naudinga patirtimi. Sve-
čiai domėjosi įgyvendintais ir pla-
nuojamais projektais, turizmo sta-
tistika, kurorte teikiamų turizmo 
paslaugų įvairove.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Dokumentų ir informa-
cijos skyriaus vedėja Živilė Stra-
vinskaitė delegacijos atstovams 
pristatė centrinę kurorto gydyklą, 
Vandens parką, viešbutį FLORES, 
unikalų projektą – Lynų kelią, žie-

mos pramogų kompleksą „Snow 
Arena“, svečiai apžiūrėjo miestą.

Druskininkai jau ne vienerius 
metus tęsia bendradarbiavimą su 
Azerbaidžano savivaldybėmis ir 
institucijomis, dalinasi gerąja pa-
tirtimi, o praėjusią vasarą Azer-
baidžane apsilankę Druskininkų 
savivaldybės vadovai tuomet ap-
tarė bendradarbiavimo ir investi-
cijų galimybes turizmo, verslo ir 
kultūros srityse. 

Į Druskininkus Azerbaidžano delegacija atvyko pasisemti gerosios turizmo ir sveikatinimo srities patirties, užmegzti glaudesnius ben-
dradarbiavimo ryšius, kurie galbūt ateityje leistų vykdyti bendrus projektus bei toliau keistis abipusiai naudinga patirtimi/Savivaldybės 
archyvo nuotrauka

Druskininkų dovana 
Lietuvai – 100 tortų

Lietuvos šimtmetį minėsian-
tys druskininkiečiai šį įvykį pa-
žymės ne tik išskirtiniais rengi-
niais, susitikimais ir parodomis, 
bet ir įteiks dovaną Lietuvai – va-
sario 16 dieną startuos kulinari-
nių knygų ir maisto tinklaraščio 
autorės Renatos Ničajienės inici-
juota akcija „Druskininkai sveiki-
na Lietuvą“ arba „100 tortų Lietu-
vai“. Simboliška, kad nuo Vasario 
16-osios, kai Lietuva minės šim-
tmečio jubiliejų, iki Druskininkų 
kurorto šventės yra būtent 100 
dienų. Pradedant vasario 16-ąja, 
projekto informacinio partnerio 
www.15min.lt tinklapyje bei soci-
aliniuose tinkluose bus skelbiami 
tortų receptai, paskaninti įdomiais 
faktais apie Druskininkus. Ge-
gužės 26 dieną, Druskininkams 
švenčiant kurorto šventę, visi 100 
tortų atkeliaus į Druskininkus – 
čia bus surengta jų degustacija.

Valstybės atkūrimo dieną, Vasa-
rio 16-ąją, informacinio partnerio 
portale pasirodys pirmasis torto 
receptas, kuriuo dalinsis projekto 
iniciatorė – maisto tinklaraštinin-
kė R. Ničajienė. Savo kepamų tor-
tų receptais ji kvies dalintis ir tortą 
Lietuvai dovanoti visus, mėgstan-
čius gaminti ir norinčius taip švęs-
ti valstybės šimtmetį. Prie projekto 

jungtis kviečiami konditerijos my-
lėtojai ir žinovai, maisto tinklaraš-
tininkai, kulinarinių knygų autoriai, 
desertus privačioms šventėms 
ruošiančios šeimininkės, taip pat 
– restoranai, kavinės, desertinės, 
kepyklos, kepyklėlės, maistą ren-
giniams tiekiančios įmonės, pro-
duktus saldumynams gaminan-
čios ar jais prekiaujančios įmonės. 
Norintieji prisidėti prie išskirtinės 
Lietuvai skirtos akcijos ir pasi-
dalinti savo siūlomu torto recep-
tu raginami susisiekti su projekto 
organizatoriais el. paštu: 100tor-
tuLietuvai@gmail.com

Druskininkams švenčiant kuror-
to šventę, į kurortą suvažiuos tor-
tus Lietuvai dovanojantys akcijos 
dalyviai, jie atsiveš Lietuvos ne-
priklausomybės šimtmečiui pa-
minėti skirtus tortus. Iškilmingai 
sveikinant Lietuvą šimtmečio pro-
ga, ant kiekvieno torto bus uždeg-
ta gimtadienio žvakutė – iš viso 
100 žvakučių Lietuvai.

Druskininkų savivaldybė kvie-
čia švęsti Lietuvos gimtadienį, 
kartu su draugais ir kaimynais iš-
bandant pačius įvairiausius tor-
tų receptus, o gegužės 26 dieną 
atvykti į Druskininkus, kur drauge 
galėsite paragauti Lietuvos šim-
tmečiui skirtų tortų.
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Atnaujinami Druskininkų miesto želdynai

Informacija gyventojams, gaunantiems ES paramą 
maisto produktais 

Nuo vasario 26 d. iki kovo 9 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto 
produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateiku-
sieji prašymus iki vasario 1 d. Parama dalinama:

Druskininkuose, Baravykų g. 1 – vasario 26, 28, kovo 1, 5, 7, 8 d. nuo 17.00 iki 19.00 val.
Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. vasario 27, kovo 6 d. nuo 17.00 iki 18.30 val.
Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. kovo 2, 9 d. nuo 16.30 iki 18.30 val.
Telefonai pasiteirauti: LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461; Socialinės paramos skyriaus tel. (8 

313) 52543

Druskininkų mieste sten-
giamasi kruopščiai prižiūrė-
ti medžių būklę, o senus, iš-
puvusius ir keliančius pavojų 
medžius pakeisti naujais. Se-
nuosius medžius kirsti būti-
na, nes jie, neatlaikę stipresnio 
vėjo, gali lūžti, taip sukelda-
mi grėsmę gyventojų ir sve-
čių saugumui. Didelis dėmesys 
skiriamas pagrindinėms mies-
to gatvėms, kur yra didelis au-
tomobilių bei pėsčiųjų srautas. 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracija ketina šiais metais ap-
želdinti naujais, jaunais ir svei-
kais želdiniais Druskininkų miesto 
bendrojo naudojimo teritorijas – 
Šv. Jokūbo ir V. Kudirkos gatvių 
atkarpas ir M. K. Čiurlionio ga-
tvės atkarpą prie rekonstruojamo 
„Menų kalvės“ pastato M. K. Čiur-
lionio g. 27. 

Šv. Jokūbo gatvės želdinių at-
naujinimo darbai buvo pradė-
ti 2005 metais kartu su gatvės 
rekonstravimo darbais. Vietoje iš-
kirstų drevėtų klevų pasodinti jau-
ni, suformuota laja ir šaknų siste-
ma. Klevai visi sėkmingai prigijo 
ne vien tik želdinių priežiūros tar-
nybų, bet ir greta esančio viešbu-
čio darbuotojų pastangomis – jie 
buvo laistomi ir tinkamai prižiūrimi. 
2013 metais gretimoje teritorijoje 
buvo rekonstruotas ir apželdintas 
skveras su skulptūra „Svetingumo 
vartai“ (aut. T. Gutauskas). Šiemet 
numatytas senųjų Šv. Jokūbo ga-
tvės uosių ir klevų pakeitimas už-
baigs Šv. Jokūbo gatvės želdinių 
atnaujinimo darbus.

Pradėti V. Kudirkos gatvės žel-
dinių atnaujinimo darbai šiemet 
bus tęsiami gatvės atkarpoje nuo 
Švč. Mergelės Marijos Škaplieri-
nės bažnyčios iki paminklo M. K. 
Čiurlioniui. 

Vietoje Druskininkų miesto 

pastatą M. K. Čiurlionio g. 27 
dengusių uosių numatoma pa-
sodinti puošnesnius lapuočius 
suformuotomis lajomis bei papil-
dyti apželdinimą žydinčiais de-
koratyvių formų krūmais. 

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija ir šiemet tęs tradici-
ją skverus, parkus ir kitas kurorto 
viešąsias erdves papuošti puše-
lėmis, jas kruopščiai parenkant iš 
atokesnių teritorijų ar net privačių 
sklypų, naudojant modernią per-
sodinimo įrangą ir nepakenkiant 
medžiui. Tokiu būdu persodinant 
medžius, sutaupoma nemažai 
biudžeto lėšų. Naudojant medžių 
persodinimo įrangą, medeliai pri-
gyja efektyviai, tik apie 10 proc. 
pasodintų ir neprigijusių pušaičių 
tenka persodinti.

Pasak Druskininkų mero Ričar-
do Malinausko mieste privalu so-
dinti specialius, kiekvienai kon-
krečiai erdvei pritaikytus augalus 
– jų lajos neturi trukdyti praei-
ti pėstiesiems, pravažiuoti auto-
mobiliams ar užgožti šviestuvų 

bei pastatų, privalo apsaugoti nuo 
taršos, triukšmo ir saulės spin-
dulių. Medžių kirtimo, sodinimo 
ir priežiūros procesas reikalau-
ja daug kruopštaus darbo ir lai-
ko. Bendradarbiaujant adminis-
tracijos darbuotojams ir medžių 
prižiūrėtojams, želdynai bus at-
naujinti ir papildyti medžiais, ku-
rių tinkamai parinkta rūšis ir for-
ma ateityje leis išvengti drastiško 
genėjimo ir puoš gatves savo na-
tūralia lajos forma.

Dėkojame visiems gyventojams, 
miesto svečiams už supratingu-
mą ir kantrybę, jei medžių kirti-
mo ir sodinimo darbai sukeltų ne-
patogumų. Želdynai Druskininkų 
savivaldybėje vaidina svarbų vai-
dmenį, gerindami aplinkos este-
tinį vaizdą, bendrą grožio ir su-
pančios aplinkos sampratą bei 
sukelia geras emocijas. Tikimės, 
kad naujai pasodinti medeliai gra-
žiai įsipins į kurorto vaizdą ir su-
kurs mums visiems gerą nuotai-
ką bei nuteiks vaizduotę gražiems 
polėkiams. 

Senuosius medžius kirsti būtina, nes jie, neatlaikę stipresnio vėjo, gali lūžti, taip sukel-
dami grėsmę gyventojų ir svečių saugumui/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Taryba padidino išmokas globojantiems 
vaikus

Vasario 8 d. posėdyje Druski-
ninkų savivaldybės taryba pri-
tarė, kad šeimos, kurios globoja 
vaikus, gautų didesnius pagal-
bos pinigus. Statistikos duomeni-
mis, 2016 metais piniginę išmoką 
– pagalbos pinigus už globoja-
mus vaikus – mokėjo 20 savival-
dybių. Druskininkų savivaldybė 
buvo viena iš jų. Savivaldybė vi-
sada siekė, kad likę be tėvų glo-
bos vaikai augtų tik šeimose, dėl 
to Savivaldybėje nėra vaikų glo-
bos namų. Taryba nustatė, kad 
už vieną globojamą vaiką pagal-
bos pinigų dydis per mėnesį yra 
114 Eur (3 bazinės socialinės iš-

mokos – toliau BSI), už du vaikus 
– 190 Eur (5 BSI), už tris ir dau-
giau – 304 Eur (8 BSI) per mėne-
sį. Atsižvelgiant į tai, kad vaikams 
iki 3 metų reikalinga intensyves-
nė priežiūra, pagalbos pinigai už 
kiekvieną vaiką iki 3 metų, padi-
dinti papildomai 38 Eur (1 BSI) 
per mėnesį.

Šiuo metu Savivaldybės admi-
nistracija moka pagalbos pinigus 
31 šeimai už 38 vaikus. Visoms 
šeimoms pagalbos pinigų dy-
dis bus perskaičiuotas be atskiro 
prašymo. Didesnes išmokas šei-
mos gaus jau vasario pabaigoje. 
Pagalbos pinigai galės būti mo-

kami ir budintiems globotojams. 
Šiems metams tam tikslui savi-
valdybė skyrė 49 tūkst. Eur biu-
džeto lėšų.

Tai ne vienintelė išmoka šei-
moms, kurios globoja vaikus. Pa-
gal LR išmokų vaikams įstatymą 
šeimos kas mėnesį už kiekvieną 
globojamą vaiką gauna globos 
išmoką ir globos išmokos tikslinį 
priedą, kurių bendras dydis yra 
304 Eur.

Išsamesnė informacija teikia-
ma Socialinės paramos skyriuje, 
Vasario 16-osios g. 7, Druskinin-
kuose, tel. (8-313) 52543, el. p.: 
parama@druskininkai.lt.

Sportuokime, kurkime ir 
džiuginkime Lietuvą! 

Zita Valentukonytė
lopšelio-darželio „Žibutė“ direk-

toriaus pavaduotoja ugdymui

Šiemet, kaip ir ankstesniais 
metais, lopšelis-darželis „Ži-
butė“ atsiliepė į Respublikinės 
ikimokyklinio ugdymo kūno 
kultūros pedagogų asociacijos 
(RIUKKPA) bei Kauno lopše-
lio-darželio „Spragtukas“ kvie-
timą prisijungti prie jų organi-
zuojamo respublikinio projekto 
„Ikimokyklinukų žiemos olim-
piada 2018“. Šių metų projekto 
šūkis – „Sportuokime, kurkime 
ir džiuginkime Lietuvą!“. 

Projekto tikslai – tenkinti vaikų fi-
zinio aktyvumo poreikį, išbandant 
žiemos sporto šakas; skatinti iki-
mokyklinių įstaigų bendruome-
nių sveiką gyvenimo būdą žiemos 
periodu; organizuoti ikimokyklinių 
įstaigų veiklos foto parodą „Iš vi-
sos širdies!“, kurioje būtų įpras-
mintas skaičius „100“, taip pažy-
mint Lietuvos valstybės atkūrimo 
100 metų jubiliejų.

Nors iškilmingą olimpiados ati-
darymą organizavome vasario 6 
d., kaip tikroje olimpiadoje rung-
tys vyko dar gerokai prieš ofici-
alų atidarymą. Nuo sausio 23 d. 
iki vasario 9 dienos visų amžiaus 
grupių vaikai sportavo tradicinė-
se ir netradicinėse erdvėse: žai-
dė ledo ritulį darželio teritorijoje 
ir ant Druskonio ežero ledo, rung-
tyniavo biatlono ir akmenslydžio 
rungtyse. Daugiausia jėgų pa-
reikalavo rogučių sportas. Vaikai 
iš širdies išdykavo ir džiaugėsi, 
čiuoždami rogutėmis ir čiuožynė-
mis nuo kalniukų: prie Druskonio 
ežero, pušyne prie Nemuno. Pa-
tys mažiausieji savo jėgas išban-
dė, čiuoždami nuo kalniuko prie 

„Atgimimo“ mokyklos. 
Olimpiados atidarymui į spor-

to aikštelę susirinko vaikai, neši-
ni grupių vėliavomis ir šiemetinės 
olimpiados talismanais – įvai-
raus dydžio pingvinais, auklėtojų 
ir tėvelių padarytais iš popieriaus, 
putplasčio, plastiko, tekstilės ir 
kitų medžiagų. Visas šimtas Pin-
gvinų pasklido po aikštelę! O juos 
visus į bendrą būrį sukvietė didy-
sis Pingvinas (auklėtoja Asta Bu-
ragienė). Kiškiukas Olimpiukas 
(kūno kultūros mokytoja Edita Ki-
birkštytė) įnešė olimpinę vėliavą, 
o darželio direktorė Rasa Vaisie-
tienė, skambant olimpiniam miš-
ko himnui, kurį kartu su meninio 
ugdymo mokytoju Linu Savulioniu 
traukė visi šventės dalyviai, užde-
gė olimpinę ugnį. 

Po iškilmingos dalies didysis 
Pingvinas pakvietė vaikus į Pin-
gvino mankštą, o po jos – į fo-
tosesiją nuotraukai „100 pingvi-
nų sveikinimas“, kurią išsiuntėme 
respublikinei parodai „Iš visos šir-
dies!“ Kiškiukas Olimpiukas įsuko 
visus į tokį linksmą šokį, kad net 
sniegas dulkėjo. Įraudusiais žan-
dukais ir smagūs vaikai skirstėsi 
po kiemo teritoriją dar pasidžiaug-
ti švelniu žiemišku oru ir sniegu.

Ačiū žiemai už sniegą ir ledą – 
galimybę vaikams patirti žiemos 
sporto malonumus. Ačiū pedago-
gėms, išnaudojusioms tradicines 
ir netradicines erdves olimpiados 
rungčių organizavimui. Teigiamų 
emocijų buvo su kaupu, sportinė 
veikla gryname ore pasitarnavo 
vaikų fizinės sveikatos stiprinimui, 
o olimpiados talismanų – pingvi-
nų – gaminimas kartu su tėveliais 
ir auklėtojomis lavino vaikų meni-
nius gebėjimus. Olimpiada savo 
tikslus pasiekė! 

Respublikinis projektas „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2018“ vaikams suteikia ga-
limybę patirti žiemos sporto malonumus/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos
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Šalies žiniasklaidoje ir soci-
aliniuose tinkluose pasklidus 
informacijai apie praėjusį 
pirmadienį Alytuje surengto 
sveikatos apsaugos ministro 
Aurelijaus Verygos ir regiono 
savivaldybių vadovų susitiki-
mo metu pateiktą siūlymą da-
lyvauti pilotiniame projekte, 
pagal kurį Alytaus apskrities 
S. Kudirkos ligoninė būtų  pa-
grindinė regione, o Varėnos,  
Lazdijų ir Druskininkų ligoni-
nės taptų Alytaus ligoninės 
skyriais, kuriuose būtų tei-
kiamos tik būtiniausios me-
dicininės paslaugos, pirminė 
pagalba, redakcija sulaukė 
sunerimusių skaitytojų, ben-
druomenės narių, ligoninės 
darbuotojų skambučių ir laiš-
kų. „Nejaugi Druskininkuose 
tikrai nebeliks ligoninės?“, – 
klausė druskininkiečiai. 

Susitikime su SAM ministru 
A. Veryga dalyvavęs Druski-
ninkų savivaldybės mero pa-

vaduotojas Linas Urmanavi-
čius sako, kad Druskininkų 
savivaldybės pozicija aiški – 
miesto ligoninė turi likti to-
kia, kokia yra dabar, joje turi 
būti teikiamos visos paslau-
gos kaip iki šiol. 

– Jums teko dalyvauti susi-
tikime. Ar tikrai siūlymas su-
jungti visas Alytaus regiono 
ligonines yra vienareikšmiš-
kas sprendimas? 

– Čia yra siūlymas, ir jis nėra 
naujas. Dar prieš keletą metų 
prieš tai buvusi Vyriausybė, 
tvirtindama sveikatos priežiū-
ros įstaigų ir paslaugų restruk-
tūrizavimo programos ketvirtą-
jį etapą, planavo, kad ligoninės, 
esančios rajonuose, taptų filia-
lais. 

Dabartinis SAM ministras an-
trina, kad, apjungus regionų li-
gonines, laimėtų ir pati Valsty-
bė, ir ministerija, ir ligonių kasa, 
ir pačios ligoninės.

– Visi, išskyrus, žmones?..
– Kalbėjome ir apie žmones. 

Buvo pasiūlymas, kad Alytaus 
apskritis vykdytų  pilotinį pro-
jektą, pagal kurį prie Alytaus 
apskrities S. Kudirkos ligoninės 
prisijungtų Varėnos, Lazdijų ir 
Druskininkų ligoninės. 

Aišku, kalbėjome mes visi, ir 
aš kategoriškai pasakiau, kad 
to tikrai negalėtų būti, nes tokiu 
būdu dalį naštos mes perkeltu-
me ant gyventojų pečių, jeigu 
čia, kaip kalbėjo ministras, liktų 
tik būtinosios paslaugos – slau-
ga ir priėmimo skyrius. 

Aš manau, kad mes neturime 

eiti tuo keliu, nes mūsų ben-
druomenės nariai, mūsų gy-
ventojai turi kokybišką paslau-
gą gauti vietoje. Juk garbaus 
amžiaus žmonės, pacientai su 
vaikais dažnai neturi galimybių 
nei nuvykti į Alytų, nei aplanky-
ti toje ligoninėje gydomus arti-
muosius. Būtų sudaroma daug 
nepatogumų žmonėms, o tuo 
pačiu tai išaugintų gydymosi 
kaštus. 

Esu tikras, kad mūsų ligoni-
nė pagal dabartinius rezulta-
tus – lovų užimtumą, opera-
cijų skaičių, pagaliau – pagal 
tuos pačius pelningumo rodi-
klius – visiškai atitinka visus ke-
liamus reikalavimus ir keliamas 
visas sveikatos priežiūros įstai-
gų ir paslaugų restruktūrizavi-
mo programos ketvirtojo etapo 
užduotis. 

– Ką šiuo atveju gali padary-
ti Savivaldybė?

– Čia ryškėja keli aspektai. 
Ministras pasakė, kad pati mi-
nisterija nori tapti antrojo lygio 
sveikatos priežiūros įstaigų da-
lininke. Tai reiškia, kad ministe-
rija yra suinteresuota dėl inves-
ticijų, kurias galėtų daryti. Kitas 
aspektas – tuomet ji galėtų da-
lyvauti valdyme ir, tikriausiai, 
sprendimų priėmime. Pavyz-
džiui, jungtis ar nesijungti prie 
Alytaus S. Kudirkos ligoninės.

Kiek mums žinoma, rengia-
mas ir įstatymo pakeitimas. Ir 
kaip bus – ar ministerija taps 
antrojo lygio sveikatos prie-
žiūros įstaigų dalininke su 49 
proc., ar su 50 proc., ar su 100 
proc. kontrolės, ir kokią dalį li-

Te Nepriklausomybę atkūrusių didžiavyrių Tėvynės 
meilės dvasia maitina mūsų jausmus, mintis ir poel-
gius, te Lietuvos laisvės 100-mečio sukaktis pažadi-
na mumyse didžiulę atsakomybę, ryžtą ir įsipareigo-
jimą būti vertais savo Tėvynės piliečiais. Su didžia 
švente!

Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Zenonas Streikus

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas 
L. Urmanavičius: „Druskininkų ligoninė 

privalo išlikti tokia, kokia yra dabar”

goninės jie turės, mes šiandien 
pasakyti negalime.

– Tokiu atveju savivalda pa-
liekama nuošalyje, be spren-
dimo teisės?

– Jeigu SAM 100 procentų 
taptų ligoninės steigėja, tuomet 
taip. Tačiau, kol dar nematė-
me įstatymo projekto, sunku ką 
nors pasakyti.

Paskutiniuoju metu būna tar-
si ir iškeliama diskusija, tačiau 
ji neduoda rezultatų, nes visos 
pusės nesutinka su tokiomis re-
formomis. 

Deja, neatsižvelgiant į argu-
mentus, problemas, sprendimai 
po to vis tiek priimami. Ir taip 
yra ne tik sveikatos priežiūros 
srityje, ta pati problema iškyla ir 
švietimo, ir valstybės valdymo, 
kitose srityse. 

– Kokia Druskininkų savi-
valdybės pozicija ligoninės 
reorganizavimo klausimu?

– Mūsų pozicija aiški – beje, 
taip pat pasisakė ir kitos savi-
valdybės – kad kategoriškai ne-
sutinkame su tokiu sujungimu. 
Ligoninė turi išlikti Druskinin-
kuose tokia, kokia ji yra, su to-
mis pačiomis paslaugomis, ku-
rios čia yra teikiamos.

– Kas tame pasitarime Jums, 
kaip savivaldybės mero pava-
duotojui, kėlė didžiausią ne-
rimą? Ar pats faktas, kad ža-
dama sujungti ligonines, ar 
tai, kaip tai bus daroma?

– Didžiausią nerimą kelią ne 
ligoninės pavaldumas, o klau-
simas, kokias paslaugas teiks 
Druskininkų ligoninė. Suprantu, 
kad galima optimizuoti valdy-
mą, bet viskas turi būti pagrįs-
ta, paskaičiuota ne tik ekono-
miniu, bet ir socialiniu požiūriu. 
Vien remiantis ekonominiais 
skaičiavimais, visko negalima 
uždaryti. 

Aišku, iš kitos pusės mes kal-
bame, kad turi didėti atlygini-
mai gydytojams, visam ligoni-
nės personalui, ministras netgi 
yra prižadėjęs, kad gydytojams 
atlygimai nuo gegužės mėnesio 
kils dvidešimt procentų. Tačiau, 
kaip tame pačiame susitikime 
netiesiogiai prasitarė Valstybi-
nių ligonių kasų direktorius, tas 
kilimas turėtų vykti tų pačių asi-
gnavimų apimty... Vadinasi, tar-

si teks kažką optimizuoti, kažko 
atsisakyti, kažką taupyti. 

Na, bet tai galbūt bus tik reko-
mendacijos, nebent įstatymiš-
kai ministerija pasiimtų steigėjo 
funkcijas, savivaldai palikdama 
tik pirmo lygmens gydymo įstai-
gas – poliklinikas...

– Druskininkai – kurortas, 
čia veikiančios sanatorijos 
teikia reabilitacijos paslau-
gas. Būna įvairiausių situaci-
jų, kai čionai po operacijų ar 
širdies ligų atvyksta ligoniai. 
Tai jeigu Druskininkuose ne-
beliktų intensyvios terapijos 
skyriaus, kaip tuomet būtų?

– Druskininkuose šis skyrius 
yra privalomas, ir aš manau, 
kad į tai turėtų būti atsižvelgia-
ma. Taip pat turi būti teikiama ir 
traumatologų pagalba. 

Druskininkai – aktyvus mies-
tas, išvystyta sporto ir pramo-
gų infrastruktūra, atvyksta daug 
žmonių.

Čia veikia „Snow Arena“, van-
dens parkas, daug dviračių 
takų. Beje, statistika rodo, kad 
daugiausia traumų patiriama, 
būtent važiuojant dviračiais. 

Džiaugiamės, kad mūsų išsa-
kyta pozicija dėl Druskininkų 
kurorto specifikos išgirsta. Tie-
sa, koks bus sprendimas ir re-
zultatas, sunku pasakyti. Esa-
me įsitikinę, kad turi išlikti visos 
paslaugos. 

Šiandien niekas nesiginčija, 
kad specializuota neurologų, 
kardiologų pagalba teikiama 
trečiojo lygio didžiosiose klini-
kose. Jeigu žmogų ištinka insul-
tas, yra tos dvi taip vadinamos 
auksinės valandos, ir mes ligo-
nius iš Druskininkų reanimobiliu 
vežame tiesiai į didmiesčių kli-
nikas.

Ir niekas nesiginčija, kad žmo-
gus skubiai turi papulti į Kaune, 
Vilniuje veikiančius neurologi-
jos centrus – visi suprantame, 
kad išgelbėti žmogaus gyvybę 
turime tik tas dvi auksines va-
landas.

Tačiau visa kita, ką esame su-
kūrę čia – traumatologiją, chi-
rurgiją, ta pačią vietinę neu-
rologiją, terapiją – turėtų būti 
išlaikyta. Ir žmogui pagalba su-
teikiama čia pat, vietoje. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Linas Urmanavičius
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas
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Kęstutis Valenta,
Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių 

pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109 kuo-
pos vadas

„Vasario 16-oji yra išskirtinė diena visai mūsų tautai ir 
Valstybei. Ypatingai svarbi kiekvienam iš mūsų asme-
niškai – būtent šią dieną mes atkūrėme savo valstybin-
gumą. Tai diena, kuri mus visus vienija, suburia ir kelia 
pasididžiavimą savo Tėvyne. Kiek laiko ir pastangų rei-
kėjo, kad mūsų maža šalis taptų didele savo žmonių nu-
veiktais darbais ir iškovotomis pergalėmis! Šią dieną aš 
suvokiu, kaip simbolinį vieningos ir stiprios mūsų šalies 

gimimą, nes būtent ši diena užtikrino savarankišką valstybinį gyvenimą, atvėrė galimy-
bes ir garantijas lietuvių tautos kalbos, mokslo, kultūros ir politikos laisvai plėtrai. Lietu-
va – tai ne tik abstrakti sąvoka, įvardijama kaip laisva ir nepriklausoma, ekonomiškai sti-
pri valstybė, Lietuva – tai mes, žmonės. Mano svajonių Lietuvoje kiekvienas žmogus, 
nepriklausomai nuo jo socialinio statuso, turėtų būti  svarbus, vertinamas, orus ir tole-
rantiškas, gebantis prisiimti atsakomybę ir suvokiantis prigimtinių vertybių svarbą. Mano 
svajonių Lietuvoje žmogus it medis, stipriai įaugęs į gimtą žemę, čia jaučiasi stiprus ir 
savas. Graži ateitis kuriama nuolat ir kasdien, todėl, artėjant antrajam Šimtmečiui, linkiu 
kiekvienam išsikelti kad ir mažų tikslų ir nuoširdžiai jų siekti. Bet koks sąmoningas žmo-
gaus siekis, sietinas su bendruomenės gerove, yra gražios ateities kūrimo garantas.“

Daina Mataitė,
lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtinė:

„Greitai Lietuvos gimimo diena, jai sueis šimtas metų. O 
man dabar yra šešeri su puse... Šimtas metų – labai daug. 
Ta šalis, kurioje gimiau, vadinasi Lietuva. Ją reikia mylėti, ji 
labai gera, ir mano širdyje ji visada bus. Todėl ją ir reikia la-
bai mylėti. Buvau Juodkalnijoje, Graikijoje, bet vis tiek man 
Lietuva gražiausia. Dar nežinau, kuo norėčiau būti užaugu-
si... Ir nežinau, kokia bus Lietuva, kai aš užaugsiu... Lietuvo-
je man gražiausias mūsų miestas, Druskininkai. Man labai 
patinka ir kaime, pas močiutę Jaskonyse.“

Algis Bolys,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui

„Keliais sakiniais sunku apibūdinti per šimtmetį nueitą ke-
lią. Tačiau norėčiau išskirti tautos drąsą, ryžtą, pasiaukojimą, 
darbštumą, iškilių asmenybių įžvalgas ir narsą, kuriant šiuo-
laikinę modernią Lietuvą. Reikėjo daug išminties atkuriant 
valstybę, vienybės stojant į Baltijos kelią, stiprybės atkuriant 
nepriklausomybę. Šventės proga visiems linkėčiau daugiau 
optimizmo, veržlių ir drąsių minčių, atkaklumo. Sutelkime jėgas svajonių įgyvendinimui, 
nesidairykime atgal ir nepavydėkime sėkmės kitiems. Mano svajonių Lietuva – turtingas 
kraštas, saulėtas dangus ir laimingi žmonės.“

Vakaris Stankauskas,
„Atgimimo“ mokyklos moksleivis

„Aš sugalvojau, kaip  pasipuošti tokiai svarbiai šven-
tei: prisiminiau, kad turiu ženkliuką su Lietuvos trispal-
ve, įsisegiau. Mūsų Valstybės vėliava man labai graži. 
Geltona – tai saulė, gėris, ir viskas, kas yra dangu-
je... Žalia – tai Lietuvos miškai, laukai, mūsų žemė, 
kuri labai gražiai sužaliuoja vasarą, pavasarį. Su tė-
veliais keliaujame, aplankydami gražiausias Lietuvos 
vietoves. Labai patiko senas kaimelis – Rumšiškės, 
nes ten išsaugota tokia graži senovė, viskas taip lietu-

viška... Raudona – tai spalva, kuri man primena apie tai, kaip ilgai dėl Lietuvos nepri-
klausomybės kovota – esame dėkingi visiems, ją iškovojusiems. Dabar galime didžiuo-
tis Trispalve, išsakyti savo žodį. Apie mūsų Valstybės istoriją sužinau pamokose, o taip 
pat ir mano tėveliai, abi močiutės, prosenelė papasakoja, kaip viskas buvo. Labai do-
miuosi tais senais faktais. Norėtųsi, kad ateityje Lietuvoje būtų daugiau žmonių. Aš Lie-
tuvoje gimiau ir čia gyvensiu. Lietuva gali būti graži ir turtinga žmonėmis, kurie ją myli. 
Todėl linkiu, kad žmonės liktų Lietuvoje. Jei kiekvienas Lietuvą mylėsime, ji visada bus 
gyva, gyvuos. Dar manau, kad Lietuvos žmonės turėtų išmokti išklausyti vieni kitus. Juk 
ne visi žmonės vienodi, turi skirtingas nuomones, tačiau reikia stengtis išklausyti vie-
niems kitus. Man norėtųsi vieningesnės Lietuvos. Jeigu kiekvienas dažniau prisimin-
tų, ką jautė Baltijos kelyje, tai padėtų visiems būti vieningesniais ir šiandien. Myliu Lie-
tuvą, tokią, kokia ji dabar yra. Dalyvauju mokyklos Tarybos veikloje. Su kitais mokiniais 
padedame mokyklai pasiruošti įvairiems renginiams, susijusiems su Lietuvos istorija, 
siūlome įvairias idėjas. Nuo vasario pradžios, visą šventinį laikotarpį iki Lietuvos gimta-
dienio, klasėse mokiniai dieną pradeda sugiedodami Lietuvos himną, o vasario 15-ąją, 
šventės išvakarėse, susirinksime visi mokyklos salėje bendrai sugiedoti mūsų Valsty-
bės himną. Tai mus vienija.“

Milda Janeikaitė,
„Ryto“ gimnazijos moksleivė

„Svajoju apie Lietuvą, kurioje gyvena žmonės, išpažįstan-
tys tikrąsias vertybes ir gebantys įvertinti protėvių auką vals-
tybingumo labui. Lietuvai linkiu mažiau išvykimų, daugiau 
sugrįžimų. Man svajonių Lietuva asocijuojasi su laimingais 
tautiečių veidais. Norėtųsi, kad kiekvienas lietuvis atrastų 
savo vietą ir realizuotų idėjas Tėvynėje. Visos atsakomybės 
už valstybės kūrimą ir tobulinimą nevalia užkrauti vien valdi-
ninkams. Kiekvienas lietuvis privalo susikurti viziją ir stengtis 

ją įgyvendinti. Juk pokyčiai prasideda nuo mūsų. Lietuvai linkiu daugiau padėkų ir ma-
žiau skundų. Viską dažniausiai įvertiname tada, kai prarandame. Lietuvos istorija moko 
mus saugoti tai, link ko ėjome šimtmečius. Turėtume jaustis dėkingi už tvirtą pamatą po 
kojomis. Lietuvai linkiu daugiau pasiekimų, mažiau nusivylimo. Galime pasipuikuoti uni-
kalia kalba, gabiais mokslininkais, stipriais sportininkais, kūrybingais menininkais gar-
sinančiais mūsų šalį.

Ačiū, Lietuva, kad mokai pagarbos žmogui, kad meilė Tau vienija po visą pasaulį išsi-
barsčiusius lietuvius. Ir Vasario 16-ąją, vėjyje išdidžiai plevėsuojant Trispalvei, padėko-
kime Lietuvai, kad esame nepriklausomi ir nesuvaržyti kitų primetamais rėmais.“

Vytas Valungevičius,
druskininkietis

„Valstybės atkūrimo šimtmečio sukaktis tapo gera proga gar-
sinti Lietuvos valstybės istoriją, plačiau skleisti žinią apie Lie-
tuvą. Lietuvos turtas globalėjančiame pasaulyje yra jos grožis, 
paremtas tautinėmis tradicijomis. Norėtųsi, kad ateityje Lietu-
va tik gražėtų, o mes sugebėtume pasauliui parodyti, kokia ji 
graži. Lietuvos valdyme turėtų būti daugiau tęstinumo politikos. 
Šiuolaikinėje Lietuvoje reformų reikia, tačiau svarbiausia, kad 
kiekvienas pradėtas darbas nesibaigtų vien nauju sukurtu įsta-
tymu. Linkiu, kad įstatymai netaptų barjerais, kartais gal truk-
dančiais įvykdyti savo profesinę pareigą? Pavyzdžiui, kad ir vai-
kų teisių apsaugos srityje, regis, turime visus įstatyminius svertus, pagal kuriuos turėtų 
būti užtikrinta vaiko gerovė, tačiau kodėl vis tiek nutinka tokių tragedijų kaip Matuko?..

Linkiu, kad Lietuvoje būtų deramas dėmesys skiriamas dar galbūt ne iki galo atvers-
tiems istorijos puslapiams. Išsamiau galėtų būtų nagrinėjamas sudėtingas pokario 
metų, pasipriešinimo laikotarpis.

Dažniau prisiminkime, kokių jausmų vedini stovėjome Baltijos kelyje – kai visi norėjo-
me susikibti rankomis ir apjuosti Lietuvą, ir tai padarėme, nereikėjo nei muštro, nei jokių 
specialių įsakymų. Norisi pasvajoti ir apie tai, kad pensininkai nebebus Lietuvai našta. 
Emigravusiam jaunimui linkėčiau širdyje išsaugoti Tėvynės ilgesį – gal po kurio laiko jis 
parves namo, paskatins kurti, dirbti ir gyventi Lietuvoje?“

Deividas Sinkevičius,
menininkas

„Kai dar į mano plaučius nebuvo nusileidęs tabako dūmas, 
o lūpos nebuvo ištarę: „dėde, nupirkite alaus, nes aš dar ne-
pilnametis, ir man neparduoda“, ir kol dar nerūpėjo dienų 
dienas varlinėti Ilgio pliaže, mano vasaros atostogos pra-
bėgdavo Uciekos kaime ir tarp knygų eilučių. Tai buvo pats 
nuostabiausias laikas, kai organizmas pakankamai gaudavo 
ne tik vitamino D, bet ir sveiko maisto bei gero kaimiško fizi-
nio krūvio. Pamenu, jau nuo ryto laukdavau vakaro: nes va-
kare diedas Jonas eidavo parginti karvių. O aš visad eida-
vau kartu. Net ir pareigas rimtas turėjau – nešti botagraištį. 

Einant link pievų, diedas Jonas mėgdavo pasakoti istorijas apie didingą Lietuvos praei-
tį, apie Lietuvos vardą garsinusius, stiprius vyrus – į juos ir pats jis man buvo panašus... 
Pasakodavo apie Vytautą Didįjį. O eidamas atgal, nuo pievų, diedas Jonas jau keikdavo 
– tik jau kitą, šių laikų Vytautą. Kalbėdavo, kad tarytumei beliko tik gėdingas šlovingos 
Lietuvos praeities šešėlis. Ir aš juo tikėjau... Ir jis buvo teisus.

Ir diedas Jonas bus teisus tol, kol išmoksime, kai kurie, patys būdami neveiksnūs, ne-
ieškoti kaltų tarp tų, kurie bent jau kažką daro, stengiasi Lietuvoje, dėl savęs ir dėl Lie-
tuvos.

Šiandien mes esame dabartis, kuri neišvengiamai taps praeitimi. Ir tik nuo mūsų pačių 
priklauso, kokia ji bus ir kaip mus prisimins ateities kartos. Tikiu, kad tam tikru metu buvo 
keiksnojančių ir Vytautą Didįjį. Juk metodai, kokiais tada buvo kuriama Lietuva, kone ke-
liais šviesmečiais skiriasi nuo to, kaip ji kuriama dabar. Tai buvo daug žiauresni laikai, 
negu dabar, kai, pavyzdžiui, sekmadienį popiet nebegalime nusipirkti alkoholio. Galbūt 
įvairūs pokyčiai, reformos, kurios šiandieninėje Lietuvoje vyksta ir išties ateityje turės ne 
patį šviesiausią atspalvį. Bet dar tamsiau bus, jeigu nesuvoksime, kad mes patys, ir visi 
kartu, ir kiekvienas atskirai, turime prisiimti atsakomybę už tai, kas dabar vyksta. Už tai, 
kokią istoriją įrašysime į ateities vadovėlius. Gal juose ir vienas, ir kitas Vytautas nebe-
atrodys jau toks blogas?..“

Jei kiekvienas Lietuvą mylėsime, ji gyvuos visadaatkelta iš 1 psl.

Adelbertas Nedzelskis,
Druskininkų garbės pilietis, menotyrininkas

„Pažymint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtme-
tį, esame šventės dalyviai. Klausiate, kokia mano 
svajonių Lietuva? Svajonių Lietuva buvo jaunystėje, 
kai ilgus dešimt tremties metų svajojau apie grįži-
mą į Lietuvą. Daug likimo brolių liko Sibiro platybė-
se, man buvo lemta sugrįžti. Grįžau, ir nuo tos die-

nos, esu išsipildžiusios svajonės Lietuvoje.
Džiaugiausi, kad turėjau mėgiamą darbą, – saugoti Lietuvos kultūrinį palikimą, kalbė-

ti apie jį.
Lietuva man – pati gražiausia, vienintelė, su savo gamta, istorija, gerais žmonėmis, 

kalba, kultūra, kovomis, pasiekimais, aukomis ir kančiomis. 
Šiandieną švenčiame, tvirtai susiėmę už rankų keliame Trispalvę, o rytoj vėl teks gal-

voti, ką kiekvienas, pagal savo jėgas, galime ir privalome duoti Lietuvai. Svajojame apie 
klestinčią, laimingą Lietuvą, lygią Europos tautų bendrijoje, matomą Pasaulyje. Amžius 
apriboja mūsų kartos žmonių veiklos galimybes, kiek galime, norime dar jaustis reikalin-
gi, meldžiamės, kad Dievas globotų mūsų Tėvynę.“

6 psl.
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Jei kiekvienas Lietuvą 
mylėsime, ji gyvuos visada

atkelta iš 5 psl.

Zita Jančiauskienė, 
LPS Druskininkų miesto bendrijos „Bočiai“ pirmininkė

„Linkiu, kad Lietuvoje būtume draugiškesni. Pavyzdžių, 
kaip savo širdį dalinti kitiems, turime. Teko dalyvauti Drus-
kininkų savivaldybės organizuotoje Padėkos druskininkie-
čiams šventėje – kai per nominacijų vakarą išvydau tuos 
žmones, globojančius svetimus vaikus, kaip aš džiaugiausi! 
Žinojau, kad Druskininkuose yra ne viena vaikus globojanti 
šeima, tačiau šventėje aš tuos žmones galėjau apsikabinti, 
pabendrauti. Jie yra Druskininkų pasididžiavimas. Karščiau-

sias mano noras, kad kiekvienas vaikas patirtų savo motinos meilę, šeimos šilu-
mą, kad Lietuvoje išliktų tokia ypatinga vertybė kaip šeima. Linkiu, kad Lietuvos 
vaikai visiems laikams pamirštų, kas yra patyčios mokykloje, kad mokytojas turėtų 
ir laiko, ir noro skirti savo jėgas, dėmesį vaikams, kurie šeimoje gal gauna mažiau 
šilumos. Aišku, būtų gerai, kad Lietuvoje girdėtume kuo mažiau besiskundžian-
čių. Noriu tikėti, kad Lietuvos ekonomika augs, ir stokojančių bus mažiau. Linkiu, 
kad, gyvendami Lietuvoje, patirtume kuo daugiau gyvenimo džiaugsmo. Žengda-
mi į antrajį Lietuvos šimtmetį, puoselėkime išsvajotąją nepriklausomybę. Perduo-
kime vaikaičiams išmintį, sukauptą per gyvenimą. Linkiu, kad jaunoji karta mus ne 
tik išgirstų, bet ir suprastų bei vertintų tai, kad gyvena tiek visko patyrusioje, ta-
čiau laisvoje šalyje.“

Vytautas Gintutis,
Druskininkų švietimo centro direktorius

„Man ši šventė reiškia, kad galiu rinktis ne iš blo-
go ir blogesnio, o iš gero ir geresnio. Svarbiausi mūsų 
pasiekimai per šį šimtmetį yra tie, kad iš žemdirbių ta-
pome visapusiškai išsilavinusia mokslo, technologi-
jų ir kultūros srityse tauta. Jeigu ateityje dorai investuo-
sime į mokslą ir švietimą, turėsime perspektyvų sukurti 
gerovės visuomenę. Džiaugiuosi, kad mūsų visuomenė 
prieš 100 metų buvo pasiruošusi įgyvendinti modernios 
valstybės idėją. Lygiai taip pat, kaip prieš keliolika metų 
subrendome atkurti nepriklausomybę ir sugrįžti į Europą. Šie mūsų pasiekimai ypač 
matomi dabar, kai mūsų kaimynystėje esančios tautos dar tik pradeda savo kovą už 
nepriklausomybę. Linkiu mums visiems daugiau kantrybės ir pakantumo, tikėjimo, 
kad viskas, ką darome ir veikiame, yra mūsų ateities labui.“

Juozas Kazlauskas,
JUC renginių organizatorius

„Gali skambėti paradoksaliai, tačiau mano svajonių 
Lietuva – visų pirma laisva Lietuva. Laisva ne tik de fac-
to, bet ir savo vidumi. Ta, kurioje laisvė nėra suvokiama 
kaip duotybė ir savaime suprantamas dalykas. Ta, kurio-
je žmonės jaučia pareigą ir atsakomybę kiekvieną dieną 
kurti vertę ir stengtis, kad jų Tėvynė taptų gražesnė. Ta, 
kurioje jie puoselėja savo didvyrių atminimą ir neapvilia 
jų. Ta, kurioje geri darbai yra daromi, o nelieka žodžiais. 

Ta, kurioje pripažįstama kitų laisvė ir nesibaidoma atsakomybės už savo veiksmus. Ku-
rios žmonių širdyse dega meilė Lietuvai. Kurioje vardan Tos Lietuvos vienybė težydi.

Mano svajonių Lietuva – tai ir kūrybinga bei drąsi Lietuva. Pablas Pikaso sakė, kad 
kiekvienas vaikas gimsta menininku, tačiau problema, kad, užaugus, tai dingsta. Mano 
svajonių Lietuvos edukacijos sistemoje kūrybiškumas yra puoselėjamas. Mano svajo-
nių Lietuvoje klaidos nėra stigmatizuojamos, nebijoma ne tik suklysti, nebijoma būti ki-
tokiam, improvizuoti ir drąsiai bei žaismingai žiūrėti į gyvenimą. Mano svajonių Lietu-
voje netenka išgirsti tokių žodžių, kaip „gal geriau nereikia, ką kiti pagalvos?“, arba „ne, 
gal tiek to, aš jau iš to išaugau“. Tokie žodžiai bylos, kad esminis proveržis dar neįvy-
ko. Mano svajonių Lietuva – inovatyvi ir išnaudojanti milžinišką savo intelektualinį po-
tencialą. Kurianti šiuolaikines technologijas, tačiau savo kūriniuose paliekanti magišką 
Čiurlionio ir kitų didžiųjų Lietuvos kūrėjų kūrybos pėdsaką. Ir galiausiai šioje Lietuvos 
vizijoje puoselėjamos pamatinės vertybės – mano svajonių Lietuva yra išlaikanti savo 
kultūrinį identitetą Vakarų Europos civilizacijos dalis. Tai šalis, kurioje žmonės gerbia 
vienas kitą, rūpinasi artimu, čia klesti atsakingumas, skaidrumas ir atvirumas, saugo-
jama ir puoselėjama turtinga Lietuvos istorija ir kultūrinės tradicijos, jos unikali gamta.

Ar toli mes nuo šio tikslo, nuo šios svajonių Lietuvos? Paklauskime to kiekvienas 
savęs. Aš linkęs tikėti, kad einame teisingu keliu.“

Janina Kliučinskienė,
pensininkė 
„Ar dažnai susimąstome, kokia kaina Lietuvos valstybė buvo 

sukurta, kokiomis pastangomis, kiek gyvybių paaukota dėl lais-
vės, nepriklausomybės? Ypač jaunesniems žmonėms reikia la-
biau domėtis, dažniau prisiminti garbingą mūsų Tėvynės isto-
riją, partizanus, – tuos drąsius vyrus, kurie padėjo galvas už 
Lietuvą. Mano didžiausia svajonė – kad į Lietuvą grįžtų Tėvy-
nės išsiilgę lietuviai. Juk kiek motinų verkia, kiek širdies skaus-
mo patiria dėl emigravusių savo vaikų... Lietuvos valdžia turėtų 
labiau stengtis sugrąžinti tautiečius į Lietuvą, kad jie čia galėtų 

dirbti, gyventi. Labai skaudu dėl emigracijos, beglobių vaikų, namų ar darbo neturinčių 
žmonių. Norėčiau, kad lietuviai labiau mylėtų, gerbtų vieni kitus; kad Lietuvoje darbda-
viai savo darbuotojams būtų jautresni, dažniau jiems padėkotų už darbą. Lietuvoje turi 
būti labiau gerbiama gyvybė, puoselėjama pagarba, meilė Tėvynei ir motinai. Tai svar-
biausi dalykai, ant kurių laikosi visas žmogaus gyvenimas.“

Dainų ir eilių pynė – Lietuvai

Zita Aleksonienė

Kokia dovana yra mieliausia? Turbūt 
visi sutiksite, kad padaryta savomis 
rankomis, sušildyta dosnios ir mylin-
čios širdies. Šiemet, kaip sugebame, 
kaip mokame, savo dovanas skiriame 
Lietuvai, švenčiančiai  Nepriklausomy-
bės 100-metį… 

Vasario 7-osios popietę, likus 9 dienoms 
iki garbingojo mūsų valstybės jubiliejaus, 
Druskininkų „Bočiai“ Viešojojes bibliote-
koje surengė literatūrinę-muzikinę popie-
tę „Lietuvai 100“. Nuo praėjusių metų lap-
kričio „Bočių“ Žodžio meno klubas (vadovė 
A. Padegimaitė) pagal sumanytą projektą 
skaitė gražiausius lietuvių poetų eilėraš-
čius, prisiminė čia gyvenusius ir kūrusius 
V. Bložę ir N. Miliauskaitę, susitiko su leipa-
lingiete, buvusia mokytoja ir kraštotyrinin-
ke, poete O. Bleizgiene. Taigi atėjo laikas 
finaliniam renginiui.

Po trumpo bibliotekos direktorės Laimos 
Žėkienės žodžio Audronė Padegimaitė pri-
minė, kas buvo nuveikta, kokia šio renginio 
prasmė, ir pakvietė ne tik pasiklausyti Me-
rūno dainuojamos „Lietuva brangi“, išrink-
tos gražiausia šimtmečio daina, bet ir kartu 
padainuoti. Tėvynės temą pratęsė moterų 
ansamblis „Druskelė“ (vadovė N. Vindber-
gienė): skambėjo A. Baranausko „Giedu 
dainelę“, Maironio „Eina garsas“, V. Valsiū-
nienės „Už gimtinės klonius“. 

Pristatydama šiuos kūrinius, A. Padegi-
maitė priminė jų sukūrimo aplinkybes, pa-

komentavo vaizdų prasmę. 
Tautos dvasios išraiška, esmė – gimtoji kal-

ba. Z. Aleksonienė priminė lietuvių kalbos 
reikšmę pasauliui, sudėtingą lietuviškos raš-
tijos kelią ir pareigą rūpintis „gimtosios kalbos 
darželiu, kad neišnyktume nuo Žemės veido, 
kaip atsitiko sėliams, kuršiams, žiemgaliams, 
jotvingiams, kurių žemėje gyvename...“ 

Perskaitė ir po eilėraštį šia tema iš A. 
Baltakio, J. Degutytės, Z. Čepulytės, K. 
Bradūno, M. Martinaičio kūrybos. Rimtą 
poezijos žodį pakeitė linksmos „Druske-
lės“ dainos kitų poetų žodžiais: S. Nėries 
„Saule nudegusi, basa...“, E. Drėgvos „Ba-
ravykai Džūkijoj“, S. Žlibino „Tamošiaus 
pagavimas“.

Kaip įvadas į „Bočių“ mišraus ansamblio 
(vadovas V. Dancevičius) dainų pynę, la-
bai taikliai nuskambėjo A. Padegimaitės 
perskaitytas N. Bielinienės eilėraštis „Min-
klės apie gimtinę“. O tada darniai suskam-
bo V. Bložės „Tėvyne Lietuva“, „Lietuva – 
tai kalnai ir kalneliai“, J. Marcinkevičiaus 
„Lopšinė gimtinei ir motinai“, J. Strielkūno 
„Giminės“, liaudies daina „Klevai“. Jas A. 
Padegimaitė palydėjo J. Marcinkevičiaus, 
Č. Cemnolonskio, D. Bindokienės pos-
mais. O kai abu senjorų ansambliai drau-
ge užtraukė K. Vasiliausko „Žemėj Lietu-
vos“, turbūt ir bibliotekos sienos virpėjo.

Pažadas skirti Lietuvai 100 gražiausių 
poetų eilėraščių įvykdytas. Paskutinieji 
nuskambėjo ypač įtaigiai, nes parodė, kad 
gera poezija tuoj pat tampa visų mėgsta-
momis dainomis.

Dainomis apie Lietuvą džiugino moterų ansamblis „Druskelė“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Popietėje „Aš menu“ skambėjo 
romansai

Pasiklydusiais paukščiais, švilpian-
čio vėjo gūsiais, lengvo šaltuko tonų 
apsupta atkeliavo žiema, į širdį atne-
šusi nostalgišką nuotaiką, užgriuvusių 
prisiminimų laviną, pasėjusi nerimą... 

„Pabūkime šią žiemišką popietę drauge, 
pasidžiaukime vienas kito artuma ir dainuo-
kime drauge“, – tokiais žodžiais prasidėjo 
romansų popietė, kurią tradiciškai organi-
zavo Leipalingio laisvalaikio salės folkloro 
ansamblis „Serbenta“ (vadovė A. Petravi-
čienė). Į svečius buvo pakviesti artimiau-
si kaimynai, kurie taip pat domisi šiuo žan-
ru, – Viečiūnų laisvalaikio salės ansamblis 

„Brydės“ (vadovas L. Savulionis).
Romansų skambesys – tai atotrūkis nuo 

kasdienybės, o vyresniajai kartai – dar ir 
atgaiva sielai. Romansų popietės sulaukia 
išskirtinio šio žanro mylėtojų dėmesio, juk 
romansai – nostalgiškas žanras. Tai ir sie-
los virpulys, ir įsiklausymas. 

Svajojame šias popietes išauginti į dar 
didesnį renginį – romansų vakarus – ir už-
kariauti ne tik leipalingiečių, bet ir aplinki-
nių bendruomenių, svečių širdis.

Leipalingio laisvalaikio salės 
informacija

Leipalingio laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Serbenta“ muzikos mylėtojus pakvietė į romansų popietę/An-
tano Ruginio nuotrauka
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Pirmajame šių metų Tarybos posėdyje patvirtintas 2018 metų biudžetas
Pirminis patvirtintas 2018 

metų Druskininkų savivaldy-
bės biudžetas yra 20 mln. 764,5 
tūkst. eurų. Planuojant lėšas ir 
rengiant biudžetą, Druskininkų 
savivaldybėje buvo atsižvelg-
ta į prioritetines sritis: švieti-
mą, ūkio infrastruktūros plėtrą 
bei priežiūrą, savivaldybės vei-
klos funkcijų įgyvendinimą, so-
cialinę paramą. Biudžetas tvir-
tinamas programiniu principu: 
išanalizuotos visos 13 numa-
tytų biudžeto programų, su-
darančių 2018-2020 strateginį 
veiklos planą. Kaip ir kasmet, 
pagal galiojančius teisės ak-
tus biudžetas bus tikslinamas, 
atsižvelgiant į metų eigoje fak-
tiškai gautas pajamas, siekiant 
užtikrinti Druskininkų savival-
dybės strateginiame veiklos 
plane numatytų programų bei 
priemonių įgyvendinimą.

Praėjusį ketvirtadienį sušauk-
tame Druskininkų savivaldybės 
tarybos posėdyje Savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė, teikdama 2018 
metų Druskininkų savivaldybės 
biudžeto projektą galutiniam tvir-
tinimui, pabrėžė, kad biudžetas 
apsvarstytas Tarybos veiklos re-
glamento nustatyta tvarka, Tary-
bos komitetuose. Pristačius biu-
džetą visuomenei, pasiūlymų 
negauta. Direktorė pasidžiau-
gė, kad 2017-ieji buvo užbaig-
ti sėkmingai, biudžetą surinkus 
daugiau nei šimtu procentų. Sa-
vivaldybė sklandžiai įvykdė vi-
sus įsipareigojimus. Lyginant su 
praėjusiais metais, patvirtintas 6 
procentais didesnis 2018 metų 
biudžetas. 

Biudžeto vykdymo rezultatams 
įtakos turi Tarybos priimti spren-
dimai. Taryba yra patvirtinu-
si verslo liudijimų dydžius 2018 
metams bei lengvatas. Siekiant 
kurti palankias sąlygas smulkia-
jam verslui, jau ne vienerius me-
tus Druskininkų savivaldybės 
taryba sumažina verslo liudiji-
mų kainas bei nustato lengva-
tas, juos įsigyjant neįgaliesiems, 
daugiavaikiams ar vienišiems 
tėvams, tėvams, auginantiems 

neįgalų vaiką, mokiniams, stu-
dentams, gyventojams, sulau-
kusiems senatvės pensijos am-
žiaus. Siekiant, kad gerėtų 
verslo aplinka ir būtų skatina-
mas smulkusis verslas, Druski-
ninkų savivaldybėje net 21 pas-
laugų rūšiai, kurios generuoja 
mažas pajamas, Taryba nusta-
tė daugiau kaip 80 proc. ma-
žesnius, nei nustatyta LR teisės 
aktais, verslo liudijimų dydžius; 
13-ai veiklos rūšių nustatytas 
simbolinis 12 eurų metinis mo-
kestis. Kitoms verslo rūšims mo-
kestis sumažintas 50 procentų 
– nuo 684 (pagal teisės aktus 
negali būti mažesni visoje Lie-
tuvoje, neribojant teritorijos) iki 
342 eurų. Nors dėl nustatytų 
mažesnių verslo liudijimų dydžių 
į biudžetą bus surenkama ma-
žiau pajamų, tačiau sprendimo 
nauda neabejojama. „Neskati-
name druskininkiečių gyventi iš 
socialinių pašalpų, tad stengia-
mės sudaryti kuo palankesnes 
sąlygas žmonėms dirbti ir užsi-
dirbti“, – teigė V. Jurgelevičienė.

2018-aisiais planuojamas smul-
kių infrastruktūros objektų – aikš-
telių, įvažiavimų, apšvietimo 
objektų – įrengimas, daugiau dė-
mesio skiriant ir Viečiūnų bei Lei-
palingio seniūnijoms, jose esan-

čių žvyrkelių asfaltavimui.
Kaip teigė direktorė V. Jurge-

levičienė, atsižvelgiant į priorite-
tus, stengiamasi daryti viską, kad 
darbai įvairiose srityse būtų atlikti 
harmoningai. 

Druskininkų savivaldybės mero 
R. Malinausko žodžiais, nelengva 
subalansuoti biudžetą, optimaliai 
paskirstant lėšas visoms Savival-
dybės veiklos sritims. Posėdyje 
meras padėkojo Administracijos 
direktorei, visų įstaigų vadovams 
ir specialistams už atsakingai at-
liktą, visai bendruomenei reikalin-
gą darbą.

Rengiami nauji projektai
Taryba pritarė Druskininkų savi-

valdybės gyvenamųjų vietovių te-
ritorijų ribų nustatymo planui. Kai-
miškųjų vietovių prijungimas prie 
Druskininkų miesto lems greites-
nį, efektyvesnį problemų, susi-
jusių su šių gyvenviečių inžineri-
nės infrastruktūros priežiūra bei 
plėtra, sprendimą; padidės ir šio-
se teritorijose gyvenančių žmonių 

turimo nekilnojamojo turto vertė. 
Tarybai pritarus minėtam planui, 
jį dar turi patvirtinti ir Vyriausybė.

Taryba pritarė projektams, ku-
rių paraiškos bus teikiamos La-
t v i jos - L ietuvos - Bal tarus i jos 
programos finansavimui gau-
ti. Pagal projektą „Efektyvūs 
ekologiniai sprendimai abipus 
sienos“ bus pagerinta mieste 
augančių kaštonų būklė. Paraiš-
koje numatyta gydyti sergančius 
kaštonus, nupirkti lapų surinki-
mo bei išvežimo techniką Drus-
kininkuose ir Gardine. 

Gavus finansavimą, pagal pro-
jektą „Kultūros paveldo objektų 
aplinkos infrastruktūros sutvar-
kymas ir pritaikymas turizmo rei-
kmėms abipus sienos“, numaty-
ta atnaujinti Druskininkų Švč. 
Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčios aikštę. 

Kaip patikino Investicijų ir turto 
valdymo skyriaus vedėjas Algir-
das Svirskas, norint gauti finan-
savimą, būtina pagrįsti paraišką, 
atsižvelgiant į nustatytas pro-

gramos sąlygas: „Rekonstruo-
jama teritorija turi būti numaty-
ta reklamuoti kultūros paveldo 
objektą – bažnyčią“. 

Pagal projektą „Sveiki ir lai-
mingi vaikai pasienio regione“ 
numatyta įgyvendinti fizinio ak-
tyvumo programą lopšeliuose-
darželiuose, įsigyti užimtumo 
priemonių, surengti fizinio ak-
tyvumo pamokas ugdymo įstai-
gose, mokymus ugdymo įstaigų 
darbuotojams, sporto varžybas 
Lietuvoje ir Baltarusijoje.

Taryba pritarė 2018 metų Užim-
tumo didinimo programai, UAB 
„Litesko“ filialo „Druskininkų ši-
luma“ investiciniam planui, pa-
tvirtino Druskininkų savivaldybės 
aplinkos apsaugos rėmimo spe-
cialiosios programos 2018 metų 
priemones, patvirtino Visuome-
nės sveikatos specialiąją progra-
mą, Kovos su prekyba žmonėmis 
koordinavimo tvarkos aprašą.

„Mano Druskininkai“  
informacija

Ar Tarybos opozicija jau atsidūrė „žemiau plintuso“?ĮSPŪDIS
Praėjusį ketvirtadienį su-

šauktame Druskininkų savi-
valdybės tarybos posėdyje 
opozicijos atstovai pademons-
travo savo bejėgiškumą ne tik 
ieškodami „šešėlių“ Savival-
dybės biudžete ir ginčydamie-
si, kuo skiriasi Tarybos darbo 
reglamentas nuo Vietos savi-
valdos įstatymo. 

Opozicionieriai griebėsi jau 
ir gatvės žargono, įžeidinė-
dami kitus Tarybos politi-
kus, Savivaldybės vadovus ir 
Administracijos darbuotojus, 
nepagrįstai kaltindami juos 
„apeinant įstatymus“ ir pana-
šiai. Veikėjai vėl viešai guo-
dėsi, kad tokiu būdu jie yra 
„traiškomi“. Posėdį stebėju-
siems žurnalistams kilo klau-
simas, kokias cinizmo „aukš-
tumas“ reikia pasiekti, kad, po 
tokių įžeidžiančių pareiškimų 
dar sugebama ironizuoti, lin-
kint posėdžio dalyviams „gra-
žios dienos“? 

Kas yra „žemiau plintuso“? 
Tarybos opozicionierių įvardija-

mas jų lyderiu Vyriausiosios rin-
kimų komisijos narys Vilius Se-
meška pastarajame posėdyje 
„sužibėjo“ savo politine kultūra, 
pareikšdamas, kad Antikorupci-
nės komisijos pirmininkės Gra-
žutės Kuneikienės pateikta atas-
kaita „yra žemiau plintuso“. Toks 
žodynas, apibūdinant išsamią ir 
dalykišką buvusios partijos ko-
legės parengtą ataskaitą, apstul-
bino ne tik posėdį stebėjusius 
druskininkiečius, bet ir šilto bei 
šalto mačiusius, patyrusius poli-
tikos profesionalus Tarybos dau-
gumoje. Susidarė įspūdis, kad 
dėl tokios politiko kalbėsenos 
daugelis dalyvavusiųjų posėdyje 
neteko amo.

Pristatydama ataskaitą, G. Ku-
neikienė pabrėžė, jog asmenų 
skundų dėl Savivaldybės admi-
nistracijos tarnautojų ir darbuo-
tojų piktnaudžiavimo tarnyba per 
2017 metus negauta. Opozicijos 
įniršis pasiekė kulminaciją, kai G. 
Kuneikienė įvardijo, jog Komisija 
nuolat domėjosi ir centro „Aqua“ 
veikla. Kalbėdama apie šalies ži-
niasklaidoje paskleistą informaci-

ją, susijusią su teisėsaugos ins-
titucijų tyrimais, G. Kuneikienė 
sakė, kad tai, jos nuomone, buvo 
dirbtinai sukeltas skandalas: „Šis 
skandalas buvo reikalingas kai 
kuriems mūsų Tarybos nariams, 
kad pasiektų tam tikrą postą.“

Toks Antikorupcinės komisijos 
pirmininkės komentaras, ko gero, 
„pašiurpino“ V. Semešką, kaip 
galima suprasti, tikrąja to žodžio 
prasme: „Fantastiška pabaiga, 
šiurpas net nuėjo. Sveikinu, puiki 
nuomonė. Sakykite, prašau, kas 
Jus delegavo į šias pareigas?“, – 
replikavo V. Semeška, G. Kunei-
kienės baigus pristatyti ataskaitą.

G. Kuneikienei ramiai paaiški-
nus, kad taip nubalsavo Taryba, 
išskyrus keletą jos narių, V. Se-
meška nesiliovė „šiurpti“, komen-
tuodamas, jog jam akivaizdu, kad 
G. Kuneikienė esą net negalin-
ti atsakyti, kieno jinai deleguota... 
Liberalas Juozas Šarkus „išsto-
jo“, pareikšdamas, kad ataskaito-
je „jokio darbo nėra.“ 

Posėdžio pirmininkui pareikala-
vus nutraukti pašaipas, opozici-
jos atstovai suūžė, kad jis „vestų 

posėdį.“ Tarybos daugumai, ju-
dėjimui „Už Druskininkus“ atsto-
vaujantis Tarybos narys Artūras 
Skausmenis į situaciją reagavo 
pasisakymu, įvardindamas, kad 
žemiausias koks tik begali būti ly-
gis yra viešai menkinti savo kole-
gę, buvusią partietę ir jos darbą. 

„Vieninteliai“ ir „nepakartoja-
mi“ kandidatai?

Tikėtina, kad V. Semeška, kri-
tikuodamas daugiau kaip dvide-
šimt metų politinėje veikloje daly-
vaujančios G. Kuneikienės veiklą, 
niekaip negali pamiršti, kad ji pati 
pasisiūlė į Savivaldybės tarybos 
Kontrolės komitetą. 

Politikei trūko kantrybė, kai vie-
name Tarybos posėdyje vėl ne-
buvo nepatvirtinta, jau kone de-
šimtąjį kartą opozicijos siūlyta V. 
Semeškos kandidatūra į Kontro-
lės komiteto narius. Tada į šį ko-
mitetą pasisiūliusi G. Kuneikie-
nė užsitraukė tuomečių partijos, 
frakcijos bendražygių nemalonę. 
Už tai G. Kuneikienę Druskinin-
kų konservatoriai, tuomet vado-
vaujami V. Semeškos, išmetė iš 

partijos.
Kontrolės komiteto sudėties 

klausimas iki šiol yra nuolati-
nis Tarybos darbotvarkėje. Vis 
tebesiūlomi tie patys kandida-
tai: V. Semeška ir J. Šarkus, ku-
riems iki šiol Taryba nepritaria 
ir už juos nebalsuoja. Dar per-
nai iš Kontrolės komiteto atsi-
statydinus liberalui Karoliui Ka-
kliui ir konservatoriui Antanui 
Balkei, Liberalų ir Mišrios frak-
cijos privalo pateikti į Kontrolės 
komitetą savo kandidatus. Ta-
čiau, susidaro įspūdis, kad be J. 
Šarkaus ir V. Semeškos liberalai 
neturi ką pasiūlyti, arba, pasak 
Tarybos nario Juliaus Matulevi-
čiaus, tiesiog galimai tyčiojasi 
iš viso Tarybos darbo. Mat, va-
dovaujantis Tarybos veiklos re-
glamentu, tą patį kandidatą ga-
lima siūlyti ne daugiau kaip du 
kartus. Atsižvelgiant į tai, kad 
Tarybos posėdyje kitų kandida-
tūrų pasiūlyta nebuvo, klausimo 
svarstymas vėl atidėtas. 

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija 

Administracijos direktorė V. Jurgelevi-
čienė: „Atsižvelgiant į prioritetines sritis, 
stengiamės daryti viską, kad darbai įvairio-
se srityse būtų atlikti harmoningai“/Dianos 
Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje priimti gyventojams svarbūs sprendimai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Švęsk Vasario 16-ąją Druskininkų miesto muziejuje
Genovaitė Rutkauskienė
Druskininkų miesto muziejaus 

vyriausioji muziejininkė

Artėja Vasario 16-oji – pati 
reikšmingiausia Lietuvos is-
torijos data. Lietuvos valsty-
bės atkūrimo  šimtmečio šven-
tė. Šimtmetis – tai ne konkreti 
data, o gyvybingi praeities, da-
barties ir ateities ryšiai, rei-
kalingi sėkmės istorijai kur-
ti. Švenčiame ne vieną datą, o 
šimto metų sėkmės istoriją, ku-
rią kūrėme visi. 

Druskininkų miesto muziejus, 
minėdamas Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį, kviečia kie-
kvieną prisiminti savo istoriją ir, 
šventiškai nusiteikus, dalyvauti 
Vasario 16 -ąją dieną nuo 11.00-
17.00 val. akcijoje „Švęsk Vasario 
16-ąją Muziejuje“. Jos metu Mu-
ziejus nemokamai priims visus 
lankytojus, kurie turės galimybę 
pirmą kartą per 100 metų pama-
tyti ekspoziciją, papildytą Lietu-
vos nacionalinio muziejaus paga-
minta 1918 m. vasario 16 d. akto 
faksimile, ir demonstruojamus du 
dokumentinius filmus: „Dr. Jonas 
Basanavičius“ ir „1918 m. Vasario 
16-osios Akto signatarai“.

Sėkmės istorijos kūrėjus, jų ei-
liuotas mintis, įsipynusias į mūsų 
dabarties gyvenimą, primins ati-
daryta paroda „Prakalbink por-
tretą lietuviškai“, skirta Lietuvių 
kalbos dienoms, iš Druskininkų 
miesto muziejaus dailės rinkinio. 
Paroda veiks nuo vasario 16 die-
nos iki kovo 11 dienos.

Visus, vasario 16-ą dieną ap-
lankiusius ekspoziciją, kviečiame 
nemokamai dalyvauti Muziejaus 
kūrybinėse dirbtuvėse – piešimo 

ant vandens edukacijoje „Suliek 
tautinių spalvų ornamentą“, ku-
rios metu lankytojai bus supažin-
dinti su tautinės vėliavos spalvo-

mis, jų reikšmėmis. Tapydami ant 
vandens, kursime tautinių spalvų 
kūrinėlį.

Vasario 16-ąją, aplankę Drus-

kininkų miesto muziejų, mes kur-
sime sėkmės istoriją sau, Drus-
kininkų miesto bendruomenei, 
Lietuvai.
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Vasarį Druskininkų TVIC šturmavo pasaulines rinkas 
Druskininkais domisi latviai
Druskininkų turizmo ir verslo in-

formacijos centras (TVIC) kartu 
su turizmo verslo atstovais vasa-
rio 2-4 dienomis dalyvavo Latvi-
jos sostinėje Rygoje surengto-
je tarptautinėje turizmo parodoje 
„Balttour 2018“. Kipsala parodų 
centre organizuota jubiliejinė ‒ 
25-oji – paroda sulaukė daugiau 
nei 850 dalyvių iš 39 skirtingų ša-
lių ir beveik 30 tūkstančių lanky-
tojų. 

Interaktyviame Druskininkų 
stende dirbo ir lankytojus į kuror-
tą kvietė sanatorijų „Draugystė“ ir 
„Belorus“, „Dainava“, reabilitacijos 
centro „UPA“, Druskininkų svei-
katinimo ir poilsio centro „AQUA“, 
„Grand SPA Lietuva“, viešbučių 
„De lita“ ir „Pušynas“ atstovai. Par-
odos metu visi Druskininkų stendo 
lankytojai turėjo galimybę suda-
lyvauti loterijoje be pralaimėjimų, 
kurioje buvo galima laimėti ir smul-
kių suvenyrų, ir labai vertingų pri-
zų: nakvynes viešbutyje, SPA pro-
cedūras, maudynes baseinuose 
ir dovanų čekius, kuriuos įsteigė 
anksčiau paminėti turizmo verslo 
atstovai. Kiekvienais metais Drus-
kininkai šioje parodoje sulaukia 
didelio lankytojų susidomėjimo. 
Latviai domisi atvykimo ir apgy-
vendinimo galimybėmis bei poil-
sio ir laisvalaikio paslaugų pasiūla. 
Tai atspindi ir statistiniai rodikliai ‒ 
turistai iš Latvijos sudaro net 14.4 
proc. visų atvykstančiųjų turistų iš 
užsienio. 

Pažintinis turas – po Druski-
ninkus

Norime pasidžiaugti, kad nespė-
jus pasibaigti parodai „Balttour 
2018“ Rygoje, jau sulaukėme pir-
mojo žurnalistų pažintinio turo po 
mūsų kurortą. 

Vasario 9-11 dienomis Druski-
ninkuose lankėsi projekto „Tra-
velblog Baltija“ vienas iš pagrindi-
nių įkūrėjų ir autorių A. Alimovas 
kartu su savo kolegomis. 

Kaip teigė pats A. Alimovas, 
šį projektą sukūrė keliautojai 
kelionių mėgėjams. Jų pusla-
pyje galima surasti informaciją 
apie keliones Lietuvoje, Latvijo-
je ir Estijoje ir visame pasaulyje. 
Be to, kiekvienas gali pats tapti 
puslapio autoriais, parašyti apie 
savo mėgstamas keliones ir ne-
pakartojamus įspūdžius. „Mes 
tikrai žinome, jog laikyti savy-
je pasakojimus ir emocijas po 
naujos kelionės tiesiog neįma-
noma. Siūlome puslapyje „Tra-
velblog.lt“ papasakoti visiems 
mūsų skaitytojams, kur Jūs bu-
vote, ką matėte, su kuo susipa-
žinote ir kaip praleidote laiką ke-
lionėje“, – A. Alimovas. 

Svečiai domėjosi aktyvaus lais-
valaikio praleidimo galimybėmis 
populiariausiame Lietuvos kuror-
te. Aplankę Druskininkų vandens 
parką, „Snow areną“, „Uno“ nuo-
tykių parką, persikėlę Lynų keltu-
vu ir paragavę lietuviškų Užgavė-
nių blynų, projekto kūrėjai savo 
nepamirštamus įspūdžius patal-
pino tinklapyje bei paskelbė soci-
aliniuose tinkluose: „Instagram“, 
„Facebook“ ir „Youtube“.

Apie Druskininkus – Izraelio 
turistams

Vasario 6-7 dienomis informa-
cija apie Druskininkus buvo pla-
tinama Lietuvos stende parodoje 
IMTM Tel Avive, Izraelyje. Ši par-
oda yra nedidelė, tačiau gausiai 
lankoma (apie 20 tūkst. lankytojų 
per dvi dienas), kadangi Izraelio 

gyventojai mielai keliauja po pa-
saulį, Izraelio statistikos departa-
mento duomenimis, pastaruosius 
ketverius metus išvykstamojo tu-
rizmo srautas kasmet padidėja 
10-15 proc. Turėdami bevizį įva-
žiavimą į 150 pasaulio šalių, žy-
dai dažniausiai renkasi keliones 
ten, kur viešbučiai pigesni, o va-
saros oro temperatūra – žemes-
nė, negu Izraelyje. 

Lietuva yra viena iš tų šalių, ku-
rios kasmet sulaukia vis daugiau 
turistų iš šios šalies. Paaiškėjo, 
kad dauguma stendo lankytojų 
puikiai žino ne tik Vilnių ar Kau-
ną, bet ir Druskininkus, todėl in-
formacija apie mūsų kurortą buvo 
priimama labai pozityviai. Labiau-
siai buvo domimasi gydomuoju 
poilsiu, todėl būtent šiai parodai 
TVIC išleido informacinių lanks-
tinukų apie miesto sanatorijas ir 
SPA hebrajų kalba. Parodai pa-
sibaigus, lankstinukai yra dalina-
mi Lietuvos Ambasadoje Tel Avi-
ve, Litvakų draugijoje bei Vasario 
16-osios renginiuose. 

Norint pasiekti dar didesnį šios 
šalies gyventojų susidomėjimą, 
vasario mėnesį startavo Druski-
ninkų reklama Izraelio interne-
tinėje erdvėje. Informacija apie 
kurortą hebrajų kalba su nuoro-
domis į Druskininkų turizmo pas-
laugų svetaines bus skleidžiama 
septynis mėnesius nuo jos palei-
dimo. Šią reklaminę akciją TVIC 
organizuoja kartu su populia-
riausiu Izraelyje kelionių portalu: 

www.gotravel.co.il. 

Estai poilsį nori rezervuoti čia 
ir dabar

Siekiant populiarinti Druskininkų 
kurortą ir jame teikiamas paslau-
gas bei aktyviai vystyti rinkoda-
ros strategiją, TVIC vasario 9-11 
d. dalyvavo ir tarptautinėje turiz-
mo parodoje „Tourest 2018“, kuri 
vyko Estijos sostinėje Taline. Es-
tija – mūsų kaimyninė šalis, ku-

rios gyventojai mielai renkasi po-
ilsį Druskininkuose. 

TVIC direktorius Rimantas Pa-
lionis džiaugėsi, kad jau trečius 
metus iš eilės iš Estijos atvyks-
tančių turistų skaičius didėja. 
Šiais metais, bendraujant su par-
odos lankytojais, buvo pastebima 
nauja tendencija – svečiai pagei-

davo užsisakyti poilsį čia ir dabar. 
Tai optimistiškai nuteikianti naujo-
vė, kuria pasinaudoti suteikė ga-
limybę UAB „Grand SPA Lietu-
va“ ir „Eglės“ sanatorijos atstovai, 
vietoje pateikę interesantų rezer-
vacijų patvirtinimus. 

Druskininkų TVIC informacija

Druskininkai pristatyti mūsų šalies stende Izraelyje. Surengtoje parodoje/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Druskininkuose lankėsi projekto „Travelblog Baltija“ atstovai/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Druskininkų turizmo paslaugų pristatymas Rygoje/Druskininkų TVIC archyvo nuotraukaDruskininkų kurorto stendas parodoje Taline/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka
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Užuojautos
Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedeliu,
Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,

Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai 
Vladzei Jakavonienei, nuoširdžiai užjaučiame dukrą 

Daivą Jakavonytę ir jos artimuosius.

Merkinės g. 9 namo gyventojai

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

Renginiai
Vasario 15 d. 18 val. japoniško šo-

kio pasirodymas „Harmony of Japan“ 
(Druskininkų jaunimo užimtumo cen-
tras, Veisiejų g. 17)

Lietuvos Valstybės atkūrimo 
dienai skirti renginiai

Vasario 16 d. 
11-17 val. Akcija „Švęsk Vasario 16-

ąją muziejuje“. Vyks piešimo ant van-
dens kūrybinės pamokėlės „Suliek 
tautinių spalvų ornamentą“, veiks par-
oda „Prakalbink portretą lietuviškai“ iš 
Druskininkų miesto muziejaus dailės 
rinkinio, dokumentinių filmų „Dr. Jo-
nas Basanavičius“ ir „1918 m. Vasa-
rio 16-osios Akto signatarai“ peržiūra. 
Paroda veiks vasario 16 – kovo 11 d. 
(Druskininkų miesto muziejus)

12.30 val. Lietuvos bažnyčių varpų 
sąšauka „Gloria Lietuvai“ (Druskinin-
kų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčia, Leipalingio Švč. M. Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčia)

13 val. Šv. Mišios už Lietuvą (Druski-
ninkų Švč. Mergelės Marijos Škaplieri-
nės bažnyčia, Leipalingio Švč. M. Ma-
rijos Ėmimo į dangų bažnyčia)

13.45 val. Vėliavos pakėlimo ir gėlių 
padėjimo ceremonija, šventinis koncer-
tas, gėlių padėjimo ceremonija žuvu-
siems savanoriams už Lietuvos laisvę 
Leipalingio kapinėse ir prie Nepriklau-
somybės paminklo. Šventinis susibū-
rimas. Akvilės Ambrasiūnaitės ir fol-
kloro ansamblio „Serbenta“ koncertas. 
Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulo-
nų bataliono kariai ir Valstybės sienos 
tarnybos Varėnos rinktinės Kapčia-
miesčio užkardos pareigūnai pristatys 
turimą techniką, ginkluotę, kinologų pa-
sirodymą su tarnybiniais šunimis, vai-
šins kareiviška koše ir arbata (Prie Ne-
priklausomybės paminklo Leipalingyje)

14 val. Šventinis minėjimas, teatra-
lizuota vėliavos pagerbimo ceremo-
nija ir koncertas. Dalyvaus Mikas Su-
raučius, Rūta Kotryna, Ronata, šokio 
studija „Opus“, pop-klasikos grupė „El 
Fuego“ („Grand SPA Lietuva“ konfe-
rencijų salė)

17 val. Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečio ir Lietuvos mažosios kultū-
ros sostinės Viečiūnai‘2018 renginių 
pristatymo šventė. Lietuvos valstybės 
vėliavos ir Mažosios kultūros sostinės 
vėliavos pakėlimo ceremonija, šven-
tinis Artūro Noviko vokalinio ansam-
blio „Jazz Island“ koncertas.  (Viečiū-
nų bendruomenės centras)

Šimtmečio valstybingumo maršru-
tas „Geltona. Žalia. Raudona.“ Rengi-
niai nemokami

V. K. Jonyno galerijoje:
11 val. Paskaita ir ekskursija „V. 

K. Jonynas - lietuvybės puoselė-
tojas pasaulinėje meno arenoje”. 
12 val. Turas „Iš pirmų lūpų“, kuriame 
dailininkė Elma Šturmaitė pasidalins 
mintimis apie parodos „Šimtas atspal-
vių Lietuvai“  gimimą bei savo kūrybą.

M. K. Čiurlionio memorialiniame  
muziejuje:

14 val. Pažintinė ekskursija „Pirmie-
ji M. K. Čiurlionio mecenatai ir jo kūry-
bos saugotojai“. Nuo M. K. Čiurlionio 
memorialinio muziejaus ekspozicijų iki 
senųjų Druskininkų kapinių.

16 val. Grafikos dirbtuvėlės „Čiurlio-
nis, grafika ir aš“.

Vasario 17 d. 19 val. „Lietuvos šim-
tmečiui skirtas vakaras, kurio metu 
vyks Rimos Viniarskaitės režisuoto 
flmo „Tėvynė- tai ta vieta žemėje, už 
kurią esi atsakingas“ peržiūra ir dis-
kusija su Lietuvos kariuomenės stra-
teginės komunikacijos departamento 
analitike Aukse Ūsiene  („Eglės“ sana-
torijos bibliotekoje)

Parodos
Elmos Šturmaitės paroda „100 ats-

palvių Lietuvai“ (V. K. Jonyno galerija, 
Turistų g. 9)

Leipalingio progimnazijos mokinių 
piešinių paroda „Sveikiname Lietuvą“, 
skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui. 
Mokytoja G. Bubulienė (Viešosios bi-
bliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos 
g. 30, Leipalingis)

Druskininkų „Saulės“ pagrindi-
nės mokyklos projekto, skirto Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100 - mečiui 
bei Maironio 155-osioms gimimo me-
tinėms, iliustracijų pagal baladę ,,Jū-
ratė ir Kastytis” paroda (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

Druskininkų šeimos paramos centro 
bei sveikųjų ir neįgaliųjų klubo ,,Esa-
me ryšio zonoje“ fotografijos paroda 
A.J.I.E.R.I.V.E (Druskininkų savivaldy-
bės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Nuoširdžiai užjaučiame Reginą Krušienę, 
mirus mylimai Mamytei.

Alicija, Julija, Zosė, Irena, 
Rita, Milda, Aušra, Elena, 

Nijolė, Danuta, Danguolė, Danutė

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai,

Tik sapne kai kada aplankys.

Dėl sesers Marytės mirties, nuoširdžiai užjaučiame 
Teofilę Kažinovskają.

Liškiavos g. 17 namo gyventojai

Išnuomojamos komercinės 
patalpos Vilniaus al. 34. 

Plotas – 111,74 kv. m, kaina – 
1500 Eur + komunaliniai 

mokesčiai. Tel. 8 699 43002

Išnuomojamos komercinės 
patalpos Vilniaus al. 34. 

Plotas – 56 kv. m, kaina – 
700 Eur  + komunaliniai 

mokesčiai. Tel. 8 699 43002

Nuoširdžiai užjaučiame Birutę ir Vincą Kazlauskus, 
mirus mylimam sūnui Mindaugui.

Alicija, Regina, Rita, Irena

Liūdesio valandomis, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Reginą Krušienę. 

Tegul nuoširdi užuojauta užpildo bent dalelę tuštumos, kurią 
Tavo širdyje paliko skaudi netektis.

M. K. Čiurlionio g. 68 namo, 
4 laiptinės kaimynai

Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti

pabūt su tais, kurių susigrąžint negali. 
(V. Mačernis)

Mirus Mindaugui Kazlauskui, nuoširdžiai užjaučiame jo tėvus 
Birutę ir Vincą bei artimuosius.

UAB „Danvisus“ optikos salono 
Druskininkuose bendradarbiai

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Arnika“, UAB „Dzūkijos Arni-
ka“, „If draudimas“, Alytaus „Volungės“ pagrindinės moky-
klos kolektyvams, giminėms, kaimynams, draugams, laidoji-
mo namams „Okona“ ir visiems pažįstamiems, padėjusiems į 
paskutinę kelionę palydėti mylimą tėvelį ir vyrą Marijoną Čes-
nulevičių.

Žmona Angelė ir dukros su šeimomis 

Už paguodos žodžius skaudžią mūsų šeimai valandą, paly-
dint į paskutinę kelionę brangią Mamytę, nuoširdžiai dėkoja-
me bendradarbiams, draugams, kaimynams, bendrijos „Rai-
gardas“ kaimynams, visiems užjautusiems, palaikiusiems ir 
visiems buvusiems šalia.

Dukra Regina Krušienė su šeima

Dėkoju slaugos skyriaus vedėjai V. Kašėtienei ir visam per-
sonalui, masažuotojai, socialinei darbuotojai Kristinai už gerą 
gydymą, nuoširdų žmonių priėmimą.

Aldona Pranckevičienė

Mirus Mindaugui Kazlauskui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius.

Buvusios 1-osios vidurinės 
mokyklos 1993 m. 12a klasės draugai 



2018 m. vasario 15 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 14211

Džiugios nuotaikos Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokykloje

Dainingus bei muzikalius mo-
kinius ir vėl sukvietė gilias tra-
dicijas puoselėjantis Lietuvos 
vaikų ir moksleivių televizijos 
konkursas ,,Dainų dainelė“. Šis 
renginys, Lietuvoje organizuo-
jamas jau daugiau nei keturis 
dešimtmečius – nuo 1974 metų 
kas dveji metai –  ugdo vaikų 
ir moksleivių meno ir kūrybos 
poreikį, puoselėja akademinio 
dainavimo tradicijas, kasmet 
pritraukia apie 20 000 daino-
rėlių iš visos Lietuvos. Tai pui-
ki erdvė puoselėti ir lavinti jau-
nojo atlikėjo kultūrinę pajautą, 
perduoti kultūrinį paveldą. 
„Dainų dainelės“ konkursas į 
profesionalaus muziko kelią at-
vedė jau ne vieną šiandien ži-
nomą Lietuvos dainininką.

Sausio 11 d. surengtame II-
ajame konkurso etape dalyva-
vo Druskininkų, Alytaus miesto 
ir rajono, Lazdijų ir Varėnos sa-
vivaldybių solistai bei ansambliai. 
Dalyviai ir būsimi laureatai buvo 
vertinami pagal šiuos kriterijus: 
intonavimą, vokalinius duomenis, 
ansambliškumą, repertuaro pasi-
rinkimą ir interpretaciją, artistiš-
kumą, sceninę kultūrą. Vertinimo 
komisijai pirmininkavo Nacionali-
nės M. K. Čiurlionio menų moky-
klos gabių vaikų centro vedėjas 
Žilvinas Meškuotis. 

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykla turi kuo didžiuotis 
– į kitą televizijos etapą pakvies-
ti net 4 jaunieji mokyklos solistai: 

Dorotėja Bachtijeva, Raigardas 
Planutis, Vakaris Stankauskas 
(mokytoja Gražina Vosylienė) ir 
Danielė Sobol (mokytoja Inga Va-
gnoriūtė). Jaunuosius atlikėjus 
palaikė, dėl jų jaudinosi bei jų pa-
sirodymais džiaugėsi vadovai ir 

žiūrovai. Tikime mūsų jaunųjų so-
listų sėkme bei linkime jiems pui-
kių tolesnių pasirodymų!

Parengė M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos mokytoja 

Inga Vagnoriūtė

Į kitą televizijos etapą pakviesti net 4 jaunieji mokyklos solistai: D. Bachtijeva, R. Planu-
tis, V. Stankauskas ir D. Sobol/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Valstybės atkūrimo 100-mečiui – 
išskirtinė paroda

Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-metį Druskininkų savival-
dybės socialinių paslaugų cen-
tras kviečia paminėti, prisime-
nant Nepriklausomos Lietuvos 
Valstybės Prezidentus. Už šią 
išskirtinę galimybę dėkojame 
dailininkui iš Lenkijos Jerziui 
Omelczukui. 

J. Omelczukas gimė 1957 m. 
pažeistas cerebrinio paralyžiaus. 
Dar vaikystėje pradėjo piešti, tep-
tuką laikydamas burna. 1982 m. 
menininkas tapo Pasaulinės dai-
lininkų, tapančių burna ir kojomis, 
sąjungos nariu, 2001 m. Lenkijos 

Kultūros ir nacionalinio paveldo 
ministras jam suteikė Nusipelniu-
sio kultūros veikėjo vardą.

2006 m. dailininkas druskinin-
kiečiams padovanojo Lietuvos 
prezidentų portretų ciklą, kuriuo 
autorius pelnytai didžiuojasi, nes 
niekas iki šiol nebuvo nutapęs 
visų Prezidentų kartu, ir jis tai pa-
darė pirmas. 

Parodą puošia vizito metu Druski-
ninkų savivaldybės socialinių pas-
laugų centrui Lietuvos Respublikos 
Ministro Pirmininko Sauliaus Skver-
nelio dovanota Tautinė vėliava.

Prie parodos ekspozicijos kūri-

mo prisidėjo Vaikų ir paauglių die-
nos užimtumo centro vaikai, pa-
gaminę Jubiliejinį užrašą.

Parodą jau aplankė „Bočių“, „Vil-
ties“, „Gubojos“ nariai, Visuome-
nės sveikatos biuro ir Socialinių 
paslaugų centro darbuotojai.

Kviečiame ir Jus aplankyti Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-mečiui 
skirtą parodą Druskininkų savival-
dybės socialinių paslaugų centre, 
adresu Veisiejų g. 17. 

Druskininkų savivaldybės 
socialinių paslaugų centro 

informacija

Parodą jau aplankė „Bočių“, „Vilties“, „Gubojos“ nariai, Visuomenės sveikatos biuro ir Socialinių paslaugų centro darbuotojai/Druski-
ninkų savivaldybės socialinių paslaugų centro archyvo nuotrauka
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2018.02.17 d.
Šeštadienis

2018.02.16 d.
Penktadienis

2018.02.18 d.
 Sekmadienis

2018.02.19 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Dainuoju Lietuvą. 
Patriotinės dainos.

06:30 Istorijos detektyvai.
07:15 Gustavo nuotykiai. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Valstybės atkūrimo 100-me-

tis. Trijų Baltijos valstybių vėliavų pa-
kėlimo ceremonija Simono Daukanto 
aikštėje Vilniuje. Respublikos Prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės kalba. 
Tiesioginė transliacija.

12:30 Valstybės atkūrimo 100-me-
tis. Lietuvos bažnyčių varpų sąšauka 
„Gloria Lietuvai“. (100 Laisvės varpo 
dūžių). Tiesioginė transliacija.

12:40 Dainuoju Lietuvą. Patriotinės 
dainos. 

13:00 Valstybės atkūrimo 100-me-
tis. Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje. Tiesioginė transliacija.

14:00 Dainuoju Lietuvą. Patriotinės 
dainos.

14:30 Valstybės atkūrimo 100-me-
tis. Vasario 16-osios minėjimas prie 
Lietuvos nepriklausomybės signatarų 
namų Vilniuje. Tiesioginė transliacija.

15:00 Žinios.
15:10 Laba diena, Lietuva. 
17:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
17:30 Žinios.
17:45 Valstybės atkūrimo 100-me-

tis. Iškilmingas Vasario 16-osios kon-
certas „Gloria Lietuvai“. Tiesioginė 
transliacija iš Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro.

19:00 Valstybės atkūrimo 100-me-
tis. Šventinis koncertas „Dainuoju 
Lietuvą“. Tiesioginė transliacija iš Vil-
niaus Katedros aikštės. 

20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Premjera. Šiandien prieš 100 

metų. Dokumentinė apybraiža, skirta 
Vasario 16-osios Lietuvos nepriklau-
somybės aktui.

21:30 Emilija iš Laisvės alėjos. 
23:35 Premjera. Laiškai Sofijai  .
01:25 Lietuvos šarvai. 1918–1923 (k.).
02:15 „Aš – dalis Tavęs“. Šventinis kon-

certas iš Kauno „Žalgirio“ arenos (k.).
04:20 Šiandien prieš 100 metų. Do-

kumentinė apybraiža, skirta Vasario 
16-osios Lietuvos nepriklausomybės 
aktui (k.).

04:50 Stilius (k.).
05:40 Klausimėlis.lt (k.).

05:45  „Televitrina“. 
06:00  „Žiemos olimpinės 

žaidynės 2018. Snieglenčių 
sportas. Moterys. Pusvamz-

džio finalas“. 
08:00  „Žiemos olimpinės žaidynės 

2018. Slidinėjimas. Vyrai. 15 km lenk-
tynės. Dalyvauja Modestas Vaičiulis, 
Mantas Strolia“. 

09:50  „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Ledo ritulys. Vyrai. Rusijos 
olimpinių atletų rinktinė - Slovėnija“. 

12:00  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dailusis čiuožimas. Vyrų trum-
poji programa“. 

13:00  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Akrobatinis slidinėjimas. Moterys“. 

14:30  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Šuoliai su slidėmis. Vyrai“. 

16:00  „TV3 sporto žinios“. 
16:30  „Krudžiai“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:45  „100-mečio šou. Vasario 16-oji“. 
21:45  VAKARO KINO TEATRAS 

„Tadas Blinda. Pradžia“. 
00:00  „Brangenybių medžiotojai“.
02:10  „Nepriklausomybės diena“ (k.). 
04:40  „Naujokė“.

06:45 Dienos programa. 
06:50 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“. 
07:15 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:40 „Tomas ir Džeris“. 
08:10 Tomas ir Džeris sutinka Šer-

loką Holmsą.
09:05 Šarlotės voratinklis.
10:55 Rango.
13:00 Ciucikas.
14:45 Nuotakų karai.
16:30 Kaukė.
18:30 Žinios. 
19:32 Šimtmečio penktadienis. Laida 

skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti.
21:30 K.Kerbedžio koncertas „Mano 

balsas“. 
23:20 Nerimo dienos.
01:30 Tamsioji banga (k). 

06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 „Pasaulio turgūs. 

Barselona“.
07.50 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“. 
08.30 PREMJERA. „Lietuvos sienų 

apsauga. Pasienio apsauga 13 - 15 
amžiuje“. 

09.00 PREMJERA. „Lietuvos sienų 
apsauga. Muitinė“.

09.30 Gyvenimo būdas. 
10.30 Partizanų keliais. 
11.30 „Gvardija“.
15.30 Geriausių neįgaliųjų Lietuvos 

sportininkų apdovanojimai.
18.00 Žinios.
18.30 Speciali laida, skirta Lietuvos 

Šimtmečiui.
20.00 Žinios.
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Detektyvas Morsas“.
01.00 „Gvardija“.
04.15 Geriausių neįgaliųjų Lietuvos 

sportininkų apdovanojimai.
06.00 „Pražūtingi smaragdai“.
06.40 „Geriausios nardymo vietos“. 

07:20 „F. T. Budrioji akis“.
08:20 Dingęs debesų žmo-

nių miestas.
09:20 Slapta misija. Tel Ha-

lafo atradimas. 
10:20 Gintaro kelias I. Stebuklingas 

antspaudas.
11:20 Gintaro kelias II. Tamsusis ka-

ravanas.
12:20 „F. T. Budrioji akis“ (k).
13:20 Raudona Linija. 
18:00 Neriam.
19:40 Trys muškietininkai.
21:50 Grėsminga žemė.
23:50 Tylus įniršis (k).
01:40 „Juodasis sąrašas“.
02:25 Trys muškietininkai (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 Sveikinimų koncertas.
13:50 SIL – Karaliaus Mindaugo 

krepšinio taurė. Pusfinalis. Tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos.

16:00 Žinios.
16:20 SIL – Karaliaus Mindaugo 

krepšinio taurė. Pusfinalis. Tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos.

18:30 SIL – Karaliaus Mindaugo krep-
šinio taurė. Konkursas „Oro karalius“. 
Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos.

19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 „Eurovizija 2018“. Nacionalinė 

atranka. Ved. Ugnė Skonsmanaitė ir 
Mantas Stonkus.

23:20 Džeris Magvairas.
01:35 Taikinys Nr. 1 (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika (k.).

07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“ (k.).

07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Skiautinė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Gvadalkivyras. Didžioji upė.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premje-

ra. Užburianti Indonezija. Milžinų salos.
13:30 Klausimėlis.lt. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Premjera. Detektyvas Monkas 8.
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 Premjera. Mano tautinis kos-

tiumas: būta ir atkurta. 
23:15 Premjera. Kolekcija.
00:15 Detektyvas Monkas 8 (k.).
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 „Sparnuočių gyveni-

mas. Plėšrūnai ir maitlesiai“.
08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 Mano Europos Parlamentas. 
10.30 „Ekovizija“. 
10.40 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Ma-

rionečių šokiai“.
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 „MMA „King of the Cage“ II 

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

00.00 „Rasputinas“.
02.00 „24/7“.

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Aladinas“. 
07:00  „Ančiukų istorijos“. 
07:30  „Keršytojų komanda“.

08:00  „Aladinas“. 
08:30  „Superekspertai“. 
09:00  „Virtuvės istorijos“. 
09:30  „Gardu Gardu“. 
10:00  „Aplink Lietuvą“. 
11:00  „Svajonių ūkis“.
11:30  „Žiemos olimpinės žaidynės 

2018. Slidinėjimas. Moterys. 4x5 km 
estafetės“. 

12:45  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Akmenslydis“. 

13:15  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Biatlonas. Moterys. 12,5 km 
masinis startas. Dalyvauja Diana Ra-
simovičiūtė, Natalija Kočergina“. 

14:10  „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Ledo ritulys. Vyrai. Rusijos 
olimpinių atletų rinktinė - JAV“. 

16:30  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dailusis čiuožimas. Vyrų laisvo-
ji programa“. 

18:00  „Misija: vestuvės“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:40  „Eurojackpot“. 

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Aladinas“ (k.). 
07:00  „Ančiukų istorijos“. 
07:30  „Keršytojų komanda“.

08:00  „Statybų gidas“. 
08:30  „Mamyčių klubas“. 
09:00  „Kulinariniai triukai“. 
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių sodai“. 
11:30  „Žiemos olimpinės žaidynės 

2018. Slidinėjimas. Vyrai. 4x10 km es-
tafetės“. 

13:15  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Biatlonas. Vyrai. 15 km masinis 
startas. Dalyvauja Tomas Kaukėnas, 
Vytautas Strolia“. 

14:15  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Kanada - Pi-
etų Korėja“. 

16:30  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Greitasis čiuožimas. Vyrai - ko-
mandinis persekiojimas. Moterys - 
500 m „.

18:00  „Raudonas kilimas“. Lietuva, 
gyvenimo būdo laida, 2017. 

18:30  „TV3 žinios“. 
19:45  „Geriausi mūsų metai. 

100-mečio šou“. 
22:15  VAKARO KINO TEATRAS 

„Jūrų pėstininkas“.
00:05  „Po šia oda“.
02:10  „Bado žaidynės. Strazdas 

giesmininkas. 1 dalis“ (k.). 
04:10  „Naujokė“.

05:45  „Televitrina“. 
06:00  „Žiemos olimpinės 

žaidynės 2018. Snieglenčių 
sportas. Moterys. „Big air“ 

rungtis“. 
09:00  „Žiemos olimpinės žaidynės 

2018. Dailusis čiuožimas. Šokiai ant 
ledo“. 

13:10  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledrogių sportas. Vyrų dvivietės“. 

16:00  „TV3 sporto žinios“. 
16:25  „TV Pagalba“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:45  „Šviesoforas“. 
20:15  „Miestas ar kaimas“. 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:45  VAKARO KINO TEATRAS 

„Šilumos smūgis“.
00:35  „Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę“.
01:35  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“. 
02:25  „Gražuolė ir pabaisa“.
03:15  „Pelkė“.

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 šou“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Stebuklin-

gas nuotykis.
11:40 PREMJERA Mano blogiausi 

metai mokykloje.
13:25 Rembo sūnus.
15:15 Skola tėtušiui.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Kung Fu Panda.
21:25 PREMJERA Naktis su uošviu.
23:10 Vaikinams tai patinka!
01:00 Nerimo dienos (k). 

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

gvinai“. 
07:30 „Tomas ir Džeris“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (k). 
12:00 KK2 penktadienis (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 „Paveldėtoja“.
20:30 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. 

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Sparnuočių gyveni-

mas. Nepasotinamieji“.
08.25 „Vyrų šešėlyje. Lazdynų Pe-

lėda“. 
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 Ant bangos.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Vera“.
15.00 „MMA „King of the Cage“ II 

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

16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos Parlamentas.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „4 kampai“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.30 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

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

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

vitrina. 
09:00 Autopilotas. 

09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Pragaro katytė“. 
11:30 „Slaptas lokių gyvenimas“. 
12:40 „Reali mistika“. 
13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:40 „Kas žudikas?“. 
15:50 „Detektyvų istorijos“. 
16:50 „Nutrūkę nuo grandinės“.
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS Gelbėjimo 

misija.
23:15 AŠTRUS KINAS Pragaras 

Konektikute.
01:10 „Juodasis sąrašas“ (k).
02:40 Džonas Q (k).

06:30 Baltijos galiūnų čempi-
onatas Tauragėje (k). 2017 m. 

07:30 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Baltijos galiūnų čempionatas 
Akmenėje. 2017 m. 

10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Pragaro katytė“. 
11:30 „Slaptas lokių gyvenimas“. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
13:40 Sveikinimai. 
16:00 „Policijos akademija“.
16:55 Prezidento sprendimas.
19:30 „Kvapų detektyvas“.
20:40 „Kvapų detektyvas“.
21:50 „Juodasis sąrašas“.
22:45 „Gyvi numirėliai“.
23:50 Gelbėjimo misija (k).
01:30 Prezidento sprendimas (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 šou“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:30 „Tinginių miestelis“. 
10:00 „Ogis ir tarakonai“.
10:10 Ant bangos.
11:55 „Pričiupom!“. 
12:25 Monte Karlas.
14:30 Auklės dienoraštis.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 PREMJERA Mes vieno kraujo. 
22:00 Neįmanoma misija. Šmėklos 

protokolas.
00:35 Juodasis griaustinis.
02:20 Vaikinams tai patinka! (k).

13:50 SIL – Karaliaus Mindaugo krep-
šinio taurė. Rungtynės dėl 3 vietos. Tie-
sioginė transliacija iš Klaipėdos.

16:00 Žinios.
16:15 SIL – Karaliaus Mindaugo 

krepšinio taurė. Snaiperių konkursas. 
Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos.

17:00 Žinios.
17:20 SIL – Karaliaus Mindaugo 

krepšinio taurė. Finalas. Tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos.

19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Žmonės, kurie su-

kūrė Lietuvą. 
21:55 Amžinai kartu.
23:25 Laiškai Sofijai  (k.).
01:10 Pasaulio dokumentika. Gva-

dalkivyras. Didžioji upė (k.).
02:05 Pasaulio dokumentika. Užbu-

rianti Indonezija. Milžinų salos (k.).
02:50 Savaitė (k.).
03:45 „Eurovizija 2018“ (k.).

19:45  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 
KINO TEATRAS „Ilgai ir laimingai. 
Pelenės istorija“.

22:15  ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS „Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 1 dalis“.

00:45  „Vizijos“.
02:10  „Tadas Blinda. Pradžia“ (k.). 
04:05  „Naujokė“. 

02.40 „Juodosios katės“.
04.10 „24/7“.
04.50 „Sparnuočių gyvenimas. Ne-

pasotinamieji“.
05.40 „Sparnuočių gyvenimas. 

Plėšrūnai ir maitlesiai“.
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2018.02.21 d.
Trečiadienis

2018.02.22 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Akis už akį 2.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Sikarijus: narkoti-

kų karas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 

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

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

04:45  „Televitrina“. 
05:00  „Žiemos olimpinės 

žaidynės 2018. Ledo ritulys. 
Vyrai. Ketvirtfinalis“. 

07:30  „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Dailusis čiuožimas. Mote-
rų trumpoji programa“. 

09:50  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Slidinėjimas. Komandinis sprin-
tas. Dalyvauja Modestas Vaičiulis, 
Mantas Strolia“. 

11:30  „Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Dailusis čiuožimas. Mote-
rų trumpoji programa“. 

11:50  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Slidinėjimas. Komandinis sprin-
tas. Dalyvauja Modestas Vaičiulis, 
Mantas Strolia“. 

13:35  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledrogių sportas. Moterys“. 

16:25  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:45  „Šviesoforas“. 
20:15  „Gero vakaro šou“. 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:40  „Vikinglotto“. 
22:45  VAKARO KINO TEATRAS 

„Įvykis“.
00:30  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:30  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
02:20  „Gražuolė ir pabaisa“.
03:10  „Pelkė“.

05:45  „Televitrina“. 
06:00  „Žiemos olimpinės 

žaidynės 2018. Kalnų slidi-
nėjimas. Vyrai. Slalomas. 

Dalyvauja Andrejus Drukarovas“. 
08:40  „Žiemos olimpinės žaidynės 

2018. Ledo ritulys. Moterys. Finalas“. 
11:30  „Žiemos olimpinės žaidynės 

2018. Šiaurės dvikovė. Komandinė 
rungtis“. 

11:55  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Greitasis čiuožimas trumpuoju 
taku. Moterys - 1000 m finalas. Vyrai - 
500 m ir 5000 m finalai“. 

14:45  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Biatlonas. Moterys. 4 x 6 km es-
tafetė“. 

16:25  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:45  „Šviesoforas“. 
20:15  „Farai“. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Didysis žvejys 2“.
07:00 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:30 „Tomas ir Džeris“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (k). 
12:00 Visi už vieną (k). 
12:30 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 „Paveldėtoja“.
20:30 PREMJERA Gyvūnų policija. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Smagus 

pasivažinėjimas.
00:25 „Dalasas“.
01:20 Priverstas žudyti (k). 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Didysis žvejys 2“.
07:00 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:30 „Tomas ir Džeris“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (k). 
12:00 Visi už vieną (k). 
12:30 Gyvūnų policija (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Sala.
01:10 „Dalasas“.
01:55 Smagus pasivažinėjimas (k).
03:25 Alchemija V. Asmeniškas ki-

nas. Kauno kino festivalis 2010. 
03:50 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

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

09.15 „Likimo melodija“.
10.20 „Sandoris“.
11.25 „Delta“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-

niame eteryje“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Sandoris“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Jekaterina Didžioji“.
21.30 Patriotai. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Mano Europos Parlamentas. 
00.15 Nuoga tiesa. 
02.15 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Juodosios katės“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „4 kampai“.
07.15 Nuoga tiesa. 

09.15 „Likimo melodija“.
10.20 „Sandoris“.
11.25 „Delta“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
16.00 Reporteris. 
16.50 PREMJERA. „Mylima mokytoja“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Jekaterina Didžioji“.
21.30 Ant bangos. 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Skinsiu raudoną 

rožę“.
07.15 „Šiandien kimba“.
08.15 Patriotai. 
09.15 „Likimo melodija“.
10.20 „Sandoris“.
11.25 „Delta“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
16.00 Reporteris. 
16.50 PREMJERA. „Mylima moky-

toja“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Jekaterina Didžioji“.
21.30 „Gyvenimo būdas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Spąstai Pelenei“.
01.45 „Jaunikliai“.
02.15 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Juodosios katės“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.

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 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
20:30 Visi už vieną. 
21:00 Mirties nuosprendis.
22:50 Išminuotojų būrys (k).
01:15 „Taikinys“.
02:00 „Slaptas lokių gyvenimas“ (k). 
02:50 „Pragaro katytė“ (k). 

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

mas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
20:30 Visi už vieną. 
21:00 Taktinis puolimas.
22:50 Mirties nuosprendis (k).
00:35 „Taikinys“.
01:25 „Pragaro katytė“ (k). 
02:15 „Kas žudikas?“ (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 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Tylos kodeksas.
23:05 Taktinis puolimas (k).
00:50 „Taikinys“.
01:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k). 
02:20 Savaitės kriminalai (k). 
02:45 Pionieriai. Kova dėl plieno.

2018.02.20 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Akis už akį 2.
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 Mano tautinis kostiumas: 

būta ir atkurta (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

04:45  „Televitrina“. 
05:00  „Žiemos olimpinės 

žaidynės 2018. Ledo ritulys. 
Vyrai. Aštuntfinalis“. 

07:30  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Akrobatinis slidinėjimas. Mote-
rys. Vyrai. Pusvamzdis“. 

09:30  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Aštuntfinalis“. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Didysis žvejys 2“.
07:00 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:30 „Tomas ir Džeris“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (k). 
12:00 Visi už vieną (k). 
12:30 Nuo... Iki... (k). 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Paveldėtoja“.
20:30 Kitu kampu. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Privers-

tas žudyti.
00:20 „Dalasas“.
01:15 Galutinis tikslas 5 (k). 

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

mentas.
07.15 Muzikiniai sveikinimai. 
08.15 „24/7“.
09.15 „Likimo melodija“.
10.20 „Sandoris“.
11.25 „Delta“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-

niame eteryje“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Sandoris“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Gyvenimo būdas. 
00.45 „Šiandien kimba“.
01.45 „Jaunikliai“.
02.15 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Juodosios katės“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.

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 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:40 „Stoties policija“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
20:30 Visi už vieną. 
21:00 Išminuotojų būrys.
23:40 Pragaras Konektikute (k).
01:30 „Gyvi numirėliai“ (k).
02:20 „Juodasis sąrašas“ (k).
03:05 „Slaptas lokių gyvenimas“ (k). 

12:00  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dailusis čiuožimas. Šokiai ant 
ledo“. 

13:05  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Biatlonas. Mišri estafetė. Daly-
vauja Diana Rasimovičiūtė, Natalija 
Kočergina, Tomas Kaukėnas, Vytau-
tas Strolia“.

14:45  „Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dailusis čiuožimas. Šokiai ant 
ledo“. 

16:00  „TV3 sporto žinios“. 
16:25  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:45  „Šviesoforas“. 
20:15  „Prieš srovę“. 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:45  VAKARO KINO TEATRAS 

„Terminatorius“.
01:00  „Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę“.
01:55  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
02:45  „Gražuolė ir pabaisa“.
03:30  „Pelkė“.

08:40 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2.
10:55 Akis už akį 2.
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 Šiandien prieš 100 metų. Do-

kumentinė apybraiža, skirta Vasario 
16-osios Lietuvos nepriklausomybės 
aktui (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.).

21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:45  VAKARO KINO TEATRAS 

„Išlikęs gyvas“.
01:15  „Nusikalstami protai. Kitapus 

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

nyba“.
02:55  „Gražuolė ir pabaisa“.
03:45  „Pelkė“.

22:30 VAKARO SEANSAS Galuti-
nis tikslas 5.

00:20 „Dalasas“.
01:15 Neįmanoma misija. Šmėklos 

protokolas (k).

22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. 
00.45 „24/7“.
01.45 „Jaunikliai“.
02.15 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Juodosios katės“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.
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UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

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

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

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

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

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis 
prilydomomis dangomis. Tel. 8 683 13495

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

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

Parduodama puikiai veikianti 
odontologinė įranga „Sirona C8“
Parduodama naudota puikiai veikianti odontologinė įranga „Sirona 

C8“. Kėdės danga be jokių defektų, neseniai pervilkta. Įrangos kom-
plektacija: pūtiklis, elektrinis mikrovariklis, žarna turbinai su šviesa, 
intraoralinė kamera, ultragarsinis skaleris, autonominė švaraus van-
dens sistema, laikiklis monitoriui su pačiu monitoriumi.

Įranga veikia, suderintu laiku įrangą galima apžiūrėti vietoje 
(Druskininkų mieste). Įranga bus išmontuojama 2018 vasario pra-
džioje. Susitarus dėl pirkimo, įrangą galime pristatyti į reikiamą 
vietą. Preliminari įrangos kaina – 2000 eur. 

Kreipkitės telefonu: +370 612 32447.

Kokybiškai ir nebrangiai atliekame visus lauko ir vi-
daus statybos bei apdailos darbus. Tel. 8 689 61667

Raktų gamyba Druskininkuose pigiai, greitai, kokybiškai.
Mus rasite: Antakalnio g. 9 (gatvėje prieš M. K. Čiurlionio 

muziejų).
Dirbame kasdien (išskyrus sekmadienį) nuo 9 iki 18 val.

Tel. 8 617 75363

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo 
vairuotojams-ekspeditoriams (reikalinga CE katego-
rija, 95 kodas) bei transporto ir logistikos vadybi-
ninkams (-ėms). Kontaktinis tel.: +370 687 93693

Nemokamai sutvarkome laukus, apaugusius savaiminiais me-
džiais ir krūmais. Nupjauname sulig žeme, išvežame. Jeigu 

plotas didesnis nei 5 ha, mokame pinigus. 
Darbus atliekame skubiai, kokybiškai, tai įsipareigojame 

sutartyje. Kreiptis tel.: 8 645 99030

Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

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

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

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško elektrikų. Dėl 
informacijos pasiteirauti kreiptis telefonu: 8 313 51405

Druskininkų l-d „Bitutė“ ieško auklėtojo (-os) 
dirbti ikimokyklinio amžiaus grupėje 1 etatu.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis pedagogo išsilavini-

mas pagal specialybę; puikūs bendravimo įgūdžiai su vaikais; gebė-
jimas dirbti IKT.

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

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

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus 

informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.
Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiusti elektroniniu 

paštu:koriukas@gmail.com

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

BALDŲ GAMYBA: 
Nestandartiniai 

virtuvės komplektai,
spintos su slenkan-
čiomis sistemomis.  

UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57-4
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Vidaus apdaila, fasadai, stogai. 
Tel.: 8 645 21917, 8 631 76783

Asmeniniai skelbimai
Gyvenamas namas su ūkiniais 
pastatais 8,4 a sklype Leipalingy-
je. Kaina – 16000 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Garažas Druskininkų miesto cen-
tre, Ligoninės g. 8, pušyne prie 
Jaunimo užimtumo centro.  
Tel. 8 671 45555

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

„VW Passat“ 1996 m., 1,9 L 
dyzelinas, 85 kW. Kaina – 1300 
Eur. Tel. 8 647 33090

„VW Passat“ 1999 m., 1,9 L, 66 
kW, 2 signalizacijos, originalūs 
lieti ratlankiai, sidabrinės spalvos. 
Kaina – 1350 Eur.  
Tel. 8 602 11565

„Fiat Ducato“ 2003 m., suremon-
tuota greičių dėžė.  
Tel. 8 686 46169

Krovininis mikroautobusas „VW 
LT35“. Kaina – 2200 Eur.  
Tel. 8 698 04436

„Ford Focus“ 2004 m., 1,8 L 
dyzelinas, „Renault Megane Sce-
nic“ 2002 m., 1,6 L benzinas.  
Tel. 8 623 23430

4 padangos (5 skylių) su aliumi-
niniais ratlankiais R17 235/65. 
Kaina – 1 vnt/80 Eur.  
Tel. 8 620 65818

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

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Gyvuliai, mėsa

Mėsinė kiaulė. Tel. 8 601 22865

Parduodami įvairūs daiktai

Knygų spinta (2x0,5m) už 15 Eur; 
fotelis už 23 Eur.  
Tel. 8 688 37637

Obliavimo, pjovimo, frezavimo 
staklės ir benzopjūklas „STIHL 
MS440“. Tel. 8 688 34938

Miegamojo lova, „Viasat“ antena, 
šuns būda, lauko tualetas.  
Tel. 8 656 38881

Parketas, perdengimo panelė, 
blokai. Tel. 8 682 98506

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario 35,79 kv. m butas Gar-
dino g. 36, 5 aukšte iš 5. Reikia re-
monto, bendrabutinio tipo namas, 
veikia savininkų bendrija. Kaina – 
11900 Eur. Tel. 8 687 37575

1 kambario 30 kv. m butas Vytau-
to g., 5 aukšte iš 5.  
Tel. 8 610 64088

1 kambario 31,87 kv. m butas 
Viečiūnuose. Kaina – 14000 Eur. 
Tel. 8 615 80198

1-2 kambarių butai naujos sta-
tybos 7 aukštų name Gardino g. 
56G (prie tvenkinio).  
Tel. 8 687 37575

3 kambarių 63 kv. m butas Vytau-
to g., 1 aukšte iš 4, renovuotame 
name. Kaina – 73000 Eur.  
Tel. 8 698 87599

3 kambarių 78,96 kv. m butas 
M. K. Čiurlionio g. 1,5 aukšte iš 
5, renovuotame name. Kaina – 
68000 Eur. Tel. 8 699 43002

3 kambarių 68 kv. m butas reno-
vuotame name Gardino g., puikus 
išplanavimas, šalia teka upelis, 2 
balkonai. Tel. 8 602 34212

3 kambarių 58 kv. m butas Vytau-
to g., 2 aukšte iš 5, renovuotame 
name. Tel. 8 685 42073

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

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

Garažas prie Eglės sanatorijos. 
Tel. 8 674 20705

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

14 a. namų valdos sklypas šalia 
Druskininkų, Švendubrės kaime 
siu avariniais pastatais.  
Tel. 8 628 87036

4,5 a namų valdos sklypas prie 
Ratnyčėlės upelio, 150 kv. m rū-
sys, visos komunikacijos.  
Tel. 8 682 98506

63 kv. m patalpos po remonto, 
tinka automobilių remontui, ardy-
mui ir 300 kv. m patalpos 2 aukš-
te. Tel. 8 612 12197

100 kv. m patalpos Viečiūnuose 
(patalpos aukštis – 4 m.), tinka 
automobilių remontui.  
Tel. 8 612 12197

Naudotas minkštas kampas, 
smėlio spalvos, tinka miegojimui. 
Tel. 8 623 30673

Siuvimo mašina „Čaika“, šil-
dytuvas-ventiliatorius, drožtas 
Kristaus paveikslas, televizorius 
„Sharp“, sportinis dviratis.  
Tel. 8 630 36440

2 moteriški kailiniai (ilgi ir trumpi), 
skalbimo mašina „Whirpool“, nauji 
atvirukai, vilnonės naminės pirš-
tinės po 1,5 Eur, vilnonis kilimas. 
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Buto pušinės išorinės durys, ge-
ros būklės, aukštis – 2,4 m, plotis 
ž 0,9 m. Tel. 8 675 79420

Puikiai veikiantis elipsinis treni-
ruoklis. Kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 654 35497

Stacionarus kompiuteris su prie-
dais. Kaina – 130 Eur.  
Tel. 8 611 21491

Naudota elektrinė viryklė.  
Tel. 8 628 02417

Klevo spalvos (1x0,62 m) sta-
liukas už 60 Eur; televizoriaus 
staliukas (0,8x0,45 m) su spintele 
už 80 Eur; didelis nedygus dau-
giakamienis kaktusas už 50 Eur; 
naujas užuolaidų, kilimų, drabu-
žių garinis lygintuvas už 35 Eur; 
mažai naudotas nedidelis ovalo 
formos kilimas už 43 Eur.  
Tel. 8 651 11713

Mažai naudota mikrobanginė 
krosnelė. Kaina – 15 Eur.  
Tel. 8 696 87068

Nauja masažinė dušo kabina. 
Kaina – 250 Eur. Tel. 8 615 
19183

2 nauji išmanieji laikrodžiai, ga-
lima dėti SIM kortelę, skambinti 
ir rašyti SMS. Kaina – 1 vnt./18 
Eur. Tel. 8 602 34212

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

Elektrinė keramikinė viryklė.  
Kaina – 100 Eur.  
Tel. 8 698 04436

Funkcinė lova. Kaina – 120 Eur. 
Tel. 8 676 33844

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

Perka

Automobilius „Audi 80 cupe“ (iki 
1984 m.) ir „Zaporožietį“, mini 
traktorių „TZK4-14“.  
Tel. 8 675 80375

Sodybą Švendubrėje be tarpinin-
kų. Tel. 8 616 11610

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

Nuoma

3 kambarių butas Kalviškių mi-
krorajone. Tel. 8 620 48386

Dvigubas 60,03 kv. m garažas. 
Tel. 8 699 43005

Tvarkinga šeima išsinuomotų 2-3 
kambarių butą su balkonu. Mokė-
sime iki 200 Eur. Tel. 8 629 61511

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – 

po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 
1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkci-
ja“ – 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 
Veisiejų g. su baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 611 48844  

Išnuomojamas 2 kambarių mo-
derniai įrengtas butas naujos sta-
tybos name su baldais ir buitine 
technika ir 10 kv. m terasa, prie 
Alkos tvenkinio ilgam laikui. Kai-
na – 1 mėn./220 Eur + komunali-
niai mokesčiai. Tel. 8 698 78040

Dviejų dirbančių asmenų šeima 
Druskininkuose, Viečiūnuose 
arba Ratnyčioje išsinuomotų 
būstą ilgam laikui, gali būti su 
daliniais patogumais su galimybe 
išsipirkti. Tel. 8 630 63260

Ieško darbo

37 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 693 91997

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

Vyras ieško darbo elektros insta-
liacijos, apdailos srityse.  
Tel. 8 670 87679

Moteris ieško darbo. Gali prižiū-
rėti senolę, padėti buityje.  
Tel. 8 671 50790

Kiti

Gal kas padovanotų buitinės 
technikos. Tel. 8 653 53321

Dovanoju viengulę lovą.  
Tel. 8 313 54859

Prieš 2 savaites pamestas auk-
sinis auskaras (su baltu auksu). 
Tel. 8 612 54943

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

Druskininkuose.
Kreiptis tel. 8 618 21306

el. p. :
 jonasgra@yahoo.com

Artėja šventės. 
Pradžiuginkite artimą 

žmogų dovanų kuponu. 
A. Andrejuk optika. 

M. K. Čiurlionio g. 65
Tel. 8 313 51153
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Parodoje – „100 atspalvių Lietuvai“
Lietuvos valstybės atkūri-

mo šimtmečio išvakarėse V. 
K. Jonyno galerijoje iškilmin-
gai atidaryta druskininkietės, 
Lietuvos dailininkų sąjungos, 
Kauno akvarelininkų grupės 
,,Vanduo ir spalva“, Druskinin-
kų dailininkų asociacijos na-
rės Elmos Šturmaitės paroda 
„100 atspalvių Lietuvai“, kuri 
kviečia kalbėti apie meilės tė-
vynei jausmą, apie tautiškumo 
ženklus, giliai įsišaknijusius 
mūsų širdyse. Dailininkė sub-
tiliai „nušluosto dulkes“ nuo 
senųjų tautinių simbolių, su-
teikdama jiems naują, moder-
nų atspalvį, sušiuolaikindama 
jų prasmę. 

Parodos atidarymo proga dai-
lininkę pasveikino gausus bū-
rys svečių, bičiulių, jos mokinių, 
kūrybos mylėtojų. Jiems muzi-
kinę programą dovanojo Drus-
kininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos auklėtinis Faustas 
Pauliukas (mokytoja Eglė Sa-
kavičienė), pianinu akomponavo 
Aušra Vilčinskienė. Su artėjan-
čiu Lietuvos jubiliejumi galerijos 
lankytojus eilėmis ir dainomis 
sveikino Druskininkų poezijos ir 
kitų menų mėgėjų asociacijos 

„Branduma“ nariai Jonas Ter-
telis, Rūta Jamantienė, „Bočių“ 
klubo pirmininkė Audronė Pade-
gimaitė. 

Menotyrininkas Adelbertas 
Nedzelskis, prasitarė manąs, 
kad jau gerai pažįstą E. Štur-
maitės kūrybą, tačiau ji vis ne-

siliauja stebinusi. Akvarelės ir 
akrilo technika drobėse įamžin-
ti tautiškumo ženklai ir tėviškės 
grožio pajautimai – tai naujas 
dailininkės amplua. A. Nedzels-
kis, sveikindamas kolegę, įvardi-
jo, kad E. Šturmaitės darbų par-

V. K. Jonyno galerijoje atidaryta dailininkės E.  Šturmaitės paroda „100 atspalvių Lietu-
vai“ kviečia kalbėti apie meilės tėvynei jausmą, apie tautiškumo ženklus/Ramunės Žilie-
nės nuotrauka

Profesinės patirties – pas kolegas į Raseinių kraštą 
Švietimo įstaigų vadovai jau 

antrus metus kuria gerą tradi-
ciją pasimokyti iš kolegų patir-
ties kitose Lietuvos mokyklo-
se. Nors Druskininkų švietimo 
kontekstas palankus aukštai 
ugdymo kokybei pasiekti, ir 
mūsų rezultatai šalyje geri, ta-
čiau tobulėjimui ribų nėra. Per-
nai gražiai priimti Kretingos 
švietimo įstaigose, šįmet vy-
kome šiek tiek arčiau – į Rasei-
nius. 

Kodėl Raseiniai? Todėl, kad ši 
savivaldybė – viena iš penkių, iš-
bandančių klasės krepšelio me-
todiką. Be to, NEC duomenimis, 
dauguma VBE rezultatų ir visi 4 ir 
8 klasių standartizuotų testų pa-
siekimai yra didesni už šalies vi-
durkį, labai daug dėmesio skiria-
ma kiekvieno mokinio mokėjimui 
mokytis ir užtikrinamas būtinas 
pagalbos mokiniui darbuoto-
jų skaičius. Vykome pasikalbė-
ti su mokyklų vadovais, paieško-
ti naujovių, parsivežti detalę ar 
mintį, kuri bus subtiliai pritaikyta 
konkrečioje mokykloje ir taps sa-
vastimi. Smalsu buvo pasitikrinti, 
pasidomėti, kaip kiti vadovai ieš-
ko kelių ir takelių, „užnorindami“ 
kolegas mokytojus įdomiau, šiuo-
laikiškiau dirbti, o mokinius – nuo-
sekliai kopti aukštyn, įveikiant vie-
ną sėkmės pakopą po kitos.

Džiaugiamės, kad mūsų, vado-
vų, norą pasisemti gerosios pa-
tirties nuoširdžiai palaiko mūsų 
Savivaldybė, ypač mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius. Šį-
kart pasisemti patirties važiavo 7 
entuziastų komanda: „Ryto“ gim-
nazijai atstovavo direktorė Egidija 
Vilkienė ir pavaduotoja ugdymui 
Elvyra Kavaliauskienė, lopše-
liui-darželiui „Žibutė“ – direkto-
rė Rasa Vaisietienė,  „Atgimimo“ 
mokyklai – direktorė Danutė Ča-
sienė, „Saulės“ pagrindinei moky-
klai – direktorė Ramutė Siliūnienė 
ir jos pavaduotoja Vida Giedraitie-
nė, Švietimo centrui – direktorius 

Vytautas Gintutis. 
Įdomiomis patirtimis pasidali-

no Raseinių Šaltinio progimnazi-
jos administracija ir mokytojai. Ši 
mokykla turėjo viziją tapti progim-
nazija ir ja tapo ne dėl mokinių 
skaičiaus sumažėjimo, o, gerin-
dama mokinių pasiekimus ir ypa-
tingą dėmesį skirdama nuolatinei 
jų priežiūrai. Ten didelis dėmesys 
skiriamas mokinių emociniam ug-
dymui – tai atskleidžia kiekvie-
nas mokyklos kampelis: emoci-
jų lenta ir blogų emocijų skrynia 
antrojo aukšto fojė, įdomiai pa-
teikiama teorinė medžiaga sten-
duose, linksmi, estetiški užrašai 
ant kabinetų durų ir kita. Moky-
kloje jau yra išmanioji klasė, ku-
rioje vedami 3D užsiėmimai pra-
dinukams, biologijos pamokos. 
Apie tai mums išsamiai papasa-
kojo pradinio ugdymo mokyto-
jas metodininkas Žydrūnas Ka-
počius. Tame pačiame kabinete 
įdiegta kalbų mokymo laboratori-
ja „Robotel“. Kiekvienas mokinys 
turi savo prisijungimo vardą ir vie-
nu metu visi mokiniai gali įrašyti 
savo monologą. Ši programa, an-
glų kalbos mokytojos metodinin-
kės Albinos Abromavičienės tei-
gimu, sutaupo mokytojos darbo 
laiką – per 10 minučių visi moki-

niai atsiskaito monologus, galima 
imtis kitų užduočių, o mokytoja 
įrašus perklauso namuose. 

Žinoma, kitoks mokymasis rei-
kalauja didelio mokytojo pa-
rengiamojo darbo, todėl ne visi 
mokytojai užsirašo dirbti šioje 
klasėje, kurios įrangą nuolat pri-
žiūri ir pagalbą teikia informacinių 
technologijų mokytojas. Susipaži-
nome su kitomis gerosiomis mo-
kyklos patirtimis: krizių valdymo, 
gabiųjų mokinių ugdymu. 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direk-
torė R. Vaisietienė lankėsi rasei-
niškių lopšelyje-darželyje „Sau-
lutė“ ir domėjosi ugdymo kaitos 
ypatumais, bendraudama su di-
rektoriaus pavaduotoja ugdymui 
Vitalija Bartkuviene. Buvo aptar-
ti ugdymo turinio kaitos ypatumai: 
organizavimas, planavimas, ver-
tinimas. Diskutuota apie ugdymo 
priemonių, skatinančių vaikų kū-
rybiškumą, aktyvumą, požiūrį į 
sveiką gyvenseną. Lopšelio-dar-
želio „Saulutė“ socialinė pedago-
gė Asta Kavaliauskienė pasidalijo 
patirtimi apie socialinio ir emo-
cinio ugdymo programą „Kimo-
chis“, supažindino su programos 
metodine medžiaga, priemonė-
mis, personažais. Kadangi Drus-
kininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ 

taip pat ketina įsigyti šios ugdymo 
programos komplektą, kolegų pa-
tirtis ir nuomonė buvo labai ver-
tinga.

Įdomu buvo pamatyti privatų 
„Spinduliuko“ darželį, įkurtą er-
dviame bute ir sėkmingai plėto-
jantį savo veiklą. 

Visi bendrojo ugdymo įstaigų va-
dovai nuvyko į Viduklę. Šis kraš-
tas Lietuvoje labiausiai žinomas, 
kaip vieno iškiliausių XIX amžiaus 
lietuvių kultūros veikėjų bei ra-
šytojų – Simono Stanevičiaus – 
gimtinė. Pasakėčių autoriaus var-
du pavadintoje gimnazijoje apie 
mokinio individualios pažangos 
stebėjimą kalbėjomės su direk-
tore Danute Janukiene bei pava-
duotojomis Jolanta Jonaitiene ir 
Audra Samiene. Mus priėmė ele-
gantiškoje, pasitarimams skirto-
je erdvėje, kuriai jaukumo suteikė 
plastančios improvizuoto elektri-
nio židinio liepsnelės. Vadybinin-
kės atskleidė, kiek daug energijos 
skiria nuosekliam mokinių karje-
ros ugdymui, kad, baigdamas mo-
kyklą, abiturientas nesiblaškytų 
savo noruose, o rinktųsi tikslingai. 
Administracija kryptingai siekia 
išlaikyti aukštus mokinių pasieki-
mus ir gerus abiturientų rezulta-
tus, didžiulį dėmesį skirdama sis-
temingam mokinių individualios 
pažangos stebėjimui. Į šią veiklą 
įtraukiamas pats mokinys, tėvai, 
Vaiko gerovės komisija. 

Gimnazija organizuoja daugu-
mos dalykų konsultacijas moki-
niams. Klasės krepšelio metodika 
pasiteisina, kai mokinių skaičius 
klasėje nedidelis. Mokinys neturi 
pamiršti savo pagrindinės ir svar-
biausios veiklos – mokytis, nepra-
leisti nė vienos pamokos. Todėl 
vidukliečiai neteisina jokių išvykų 
į užsienį su tėvais mokymosi lai-
kotarpiu. Nepamirštas ir dėmesys 
bendrosioms kompetencijoms – 
gimnazistai ruošia įdomius prista-
tymus, rengia tiriamuosius dar-
bus, organizuoja netradicines 

veiklas. Mokykla dalyvauja „Ren-
kuosi mokyti“ projekte ir džiau-
giasi atvykstančiu dirbti jaunimu, 
patenkinti ypač aktyviu Tėvų ko-
mitetu. 

Apžiūrėjome Raseinių rajono 
švietimo pagalbos tarnybos patal-
pas, bendravome su centro dar-
buotojomis, kurios aktyviai pri-
sidėjo prie mūsų kelionės norų 
įgyvendinimo – tarėsi su moky-
klomis, ikimokyklinio ugdymo įs-
taigomis, derino temas, laiką. 
Aptardami pirmosios dienos įž-
valgas, nuoširdžiai džiaugėmės 
dabartine galimybe bendradar-
biauti ir dalintis, pasitarti. Kalbė-
jome apie gražias idėjas, mus 
jungiantį laiką, Nepriklausomos 
šalies 100-metį ir mokyklų idėjas 
kukliai ir gražiai paminėti šią datą.

Antroji diena džiugino gražiais 
Maironio apdainuotais Dubysos 
slėniais, nejučia visiems mums 
atmintin iškylančiais didžiojo dai-
niaus eilių tekstais jo gimtinė-
je. Betygalos muziejininkė, buvu-
si pedagogė, rašytoja, geologijos 
ekspozicijos autorė Marijona Bi-
rute Navakauskienė mums at-
skleidė tikrąjį Raseinių apylinkių 
grožį ir žavesį, sušildė mūsų šir-
dis savo neblėstančia charizma, 
pasakodama ne tik apie Joną Ma-
čiulį-Maironį, žymųjį literatūros 
klasiką, bet ir apie kitus žymiuo-
sius raseiniškius, kiekvieną mies-
telį, bažnyčią. Pristatydama savo 
surinktą mineralų kolekciją, mu-
ziejininkė stebino unikalia atmin-
tim ir įdomiais prisiminimais.

Popietę, aplankę Ugionių liau-
dies klasicizmo stiliaus bažnyčią, 
stebuklingąją Šiluvą ir stabtelė-
ję šalia Lyduvėnų tilto, pasukome 
namų link. Pamatę, kaip šauniai 
darbuojasi žemaičiai, grįžome pil-
ni įspūdžių, naujų idėjų, ryžto dar 
labiau stengtis, siekiant užsibrėž-
tų tikslų.

Druskininkų  švietimo įstaigų 
vadovų  grupės informacija

Švietimo įstaigų vadovai pasisemti patirties iš kolegų vyko į Raseinius/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka

oda V. K. Jonyno galerijoje yra 
tikra meno šventė.

E. Šturmaitė norėtų, kad jos kū-
riniuose kiekvienas rastų tai, kas 
artima, patirtų savo išgyvenimus. 
Todėl ji nemananti, kad verta iš-
samiai pasakoti, kokie jausmai 
yra susiję su vienu ar kitu jos pa-
veikslu: „Atspalvių čia yra tikrai 
daugiau nei šimtas... Mano kūry-
bos motyvai – iš aplinkos, iš to, 
kuo aš gyvenu. Tačiau visada pa-
geidauju, kad mano kūriniuose 
būtų perskaityta, pamatyta tai, 
kas yra tarp eilučių.“ Parodos pa-
vadinimas prasmingai siejasi su 
artėjančia atkurtos Lietuvos vals-
tybės šimtmečio data. Dailinin-
kė įsitikinusi, kad be tautos istori-

nio kultūrinio paveldo neįmanoma 
kurti ateities: „Turime saugoti ir 
puoselėti tai, ką mums paliko tė-
vai, seneliai.“

Gimusi Tauragės rajone (Juod-
petrių kaime), akvarele dailinin-
kė susižavėjo dar studijuodama 
Šiaulių pedagoginiame universi-
tete. Po studijų, nuo 1973-ųjų E. 
Šturmaitė gyvena ir kuria Druski-
ninkuose. 

Ekspoziciją galima apžiūrėti ir 
šventinėmis dienomis, ji veiks iki 
kovo 22 dienos.

„Mano Druskininkai“ ir 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio 

dailės muziejaus Druskininkų 
skyriaus informacija


