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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkų krašto žmonės pakiliai atšventė
atkurtos Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį
Sėkmingos
Druskininkų
daugiabučių namų
renovacijos tempai
nemažėja

2 psl.

Viečiūnų bendruomenės centro prieigose plevėsavo Lietuvos vėliavos/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkiečiai
pasirašė Lietuvos
valstybės atkūrimo
100-mečio
deklaraciją

3 psl.

Garsiausios
Lietuvos
asmenybės –
krepšinio aikštelėje
Druskininkuose

10 psl.

Prie gausių renginių, skirtų paminėti Lietuvos šimtmetį, prisidėjo ir aktyvūs leipalingiečiai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Vasario 16-ąją druskininkiečiai ir kurorto svečiai iškilmingai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
sukaktį. Ta proga ir Druskininkuose, ir Viečiūnų bei Leipalingio seniūnijose organizuoti
šventiniai renginiai, druskininkiečiai ir kurorto svečiai puošėsi tautine atributika, namus

bei įstaigas puošė daugybė
ant pastatų iškeltų trispalvių.
Aukščiausiai didžiausią vėliavą mieste iškėlė Druskininkų vandens parkas – 44 metrų
aukštyje suplazdėjo įspūdinga
27 kvadratinių metrų trispalvė.
Šventinis minėjimas subūrė
Druskininkų bendruomenę

Šventiniai renginiai Druskininkuose pradėti Lietuvos bažnyčių
varpų sąšauka „Gloria Lietuvai“.
Druskininkų, Leipalingio ir Ratnyčios bažnyčiose. Visose bažnyčiose aukotos Šv. Mišios už
Lietuvą.
O šventinis Vasario 16-osios minėjimas Druskininkuose surengtas „Grand SPA Lietuva“ salėje. Į

šventinį minėjimą susirinko gausus būrys šventine atributika pasipuošusių druskininkiečių, Druskininkų savivaldybės vadovai,
Tarybos nariai, įvairių įstaigų vadovai, kurorto svečiai. Susirinkusiuosius pasveikino Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas.

6-7 psl.

Vakaras su
„Japonijos
harmonija“

16 psl.
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Sėkmingos Druskininkų daugiabučių namų renovacijos tempai nemažėja
„Galime tik pasidžiaugti,
kad, pagerėjus gyvenimo kokybei ir sumažėjus sąskaitoms už šildymą, renovuotų daugiabučių gyventojai
įvertino renovacijos naudą.
Džiaugiuosi ir gražėjančia renovuotų daugiabučių aplinka,
kuri džiugina ne tik vietinius
gyventojus, bet ir kurorto
svečius. Ačiū visiems, kurie, puoselėdami šalia namų
esančias erdves, prisideda,
gražinant kurortą“, – kalbėjo Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė.
Druskininkų savivaldybė ir toliau išlieka viena iš lyderių pozicijas užimančių savivaldybių, renovuojant daugiabučius namus.
Šių metų vasarį Būsto energijos
taupymo agentūros paskelbtoje
Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos įgyvendinimo ataskaitoje Druskininkai pagal renovuotų namų skaičių
užima pirmąją vietą tarp mažesniųjų savivaldybių.
Dar 2012 metais Druskininkų
savivaldybė pirmoji šalyje pradėjo įgyvendinti daugiabučių namų
atnaujinimo projektą, kurio metu
atnaujino 90 procentų seniausio
centrinėje miesto dalyje esančio kvartalo daugiabučių namų.
Tuomet pagreitį įgavęs renovacijos procesas sėkmingai vykdomas iki šiol. Savivaldybėje jau
renovuoti 83 daugiabučiai namai. Tikimasi, kad per šiuos metus minėtas skaičius išaugs iki
131, nes šiuo metu 17-oje namų
jau pradėta renovacija, o kituose
intensyviai vyksta parengiamieji darbai.
Įsigaliojus pakeistam Valsty-

bės paramos daugiabučiams
namams atnaujinti įstatymui,
daugiausia dėmesio skiriama
kvartalinei renovacijai, kurios
metu atnaujinami ne tik gyvenamieji daugiabučiai, bet ir viešieji pastatai, esantys tame kvartale, atnaujinami šaligatviai bei
sutvarkomos žaliosios erdvės.
Druskininkų savivaldybės taryba
vasario 8 dieną sušaukto posėdžio metu pritarė Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos projektui, kuriame jau
suformuoti 6 daugiabučių namų,
kuriuos
ketinama
renovuoti,
kvartalai: Senamiesčio, Centro,
Gardino ir Ateities Druskininkų
mieste bei Leipalingio ir Viečiūnų
seniūnijų kvartalai.
Kvartalinė daugiabučių namų
renovacija apima ne tik gyvenamuosius daugiabučius, tad didelis dėmesys skiriamas ir aplinką
gerinantiems infrastruktūros projektams. Per 2014-2016 metus
Druskininkų savivaldybės vietinės reikšmės keliuose, gatvėse,
takuose, aikštelėse, daugiabučių
gyvenamųjų namų kiemuose at-

Dar 2012 m. Druskininkų savivaldybė pirmoji šalyje pradėjo įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo projektą ir atnaujino 90 procentų seniausio centrinėje miesto dalyje esančio kvartalo daugiabučių namų – pagreitį įgavęs renovacijos procesas sėkmingai vykdomas iki šiol/Laimos Rekevičienės nuotrauka

likta apšvietimo tinklų remonto,
modernizavimo ir plėtros darbų
už daugiau kaip 200 tūkstančių
eurų. Darbus tęsiant, šiais metais planuojama atnaujinti visus
Druskininkų savivaldybės teritorijoje esančius apšvietimo tinklus,
pakeičiant esamus energetiškai
neefektyvius natrio ir gyvsidabrio šviestuvus energiją taupančiais LED šviestuvais. Numatytas
ir šilumos tinklų atnaujinimas, pakeičiant dalį šilumos trasų Veisiejų – M. K. Čiurlionio g. sankryžoje
bei Gardino gatvėje. Šiais metais taip pat planuojama praplės-

ti ne tik įvažiavimus į daugiabučių
namų kiemus, bet ir automobilių stovėjimo aikšteles, atnaujinti
gatvių dangą ir šaligatvius bei renovuoti esamus ir įrengti naujus
dviračių takus, įgyvendinti kitas
gyvenamosios aplinkos gerinimo priemones, kurių įgyvendinimui 2018-2019 metais numatoma
skirti beveik 6 mln. eurų.
„Galime tik pasidžiaugti, kad,
pagerėjus gyvenimo kokybei ir
sumažėjus sąskaitoms už šildymą, renovuotų daugiabučių gyventojai įvertino renovacijos naudą. Džiaugiuosi ir gražėjančia

renovuotų daugiabučių aplinka,
kuri džiugina ne tik vietinius gyventojus, bet ir kurorto svečius.
Ačiū visiems, kurie, puoselėdami
šalia namų esančias erdves, prisideda, gražinant kurortą“, – kalbėjo Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė.
Tikimasi, kad ir ateityje druskininkiečiai, priimdami reikiamus
sprendimus, noriai renovuos savo
daugiabučius, o atitinkamos institucijos užtikrins sklandžią renovacijos eigą ir palankų jos finansavimą.

Druskininkų savivaldybės Rinkliavos mokėtojams, naudojantiems
el. aptarnavimo savitarnos svetainę, – nuolaidos!
Informuojame, kad Druskininkų savivaldybės atliekų
turėtojams mokėjimo pranešimai 2018 metams už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą bus pateikti vasario
mėn. pabaigoje. Jau užsiregistravusiems Rinkliavos mokėtojams el. aptarnavimo savitarnos svetainėje bus pateikti
elektroniniai mokėjimo pranešimai į jų nurodytus el. paštus,
o asmenys, kurie neprisijungę prie sistemos, senąja tvarka gaus popierinius mokėjimo
pranešimus.
Primename, kad visą Rinkliavos
sumą galima sumokėti iš karto už
visus metus arba lygiomis dalimis
iki kiekvieno metų ketvirčio paskutinės dienos. Prisijungusiems
mokėtojams prie el. aptarnavimo
sistemos ir sumokėjusiems Rinkliavą iš karto už visus metus iki
liepos 1 d., kitų metų Rinkliava ateinančiais metais bus sumažinta
3 proc. Ši lengvata bus taikoma
kiekvienais metais.
Be to, siekiant tapti Eko mokėtoju
ir norint, kad nuolaida būtų pritaikyta, būtina atlikti šiuos veiksmus:
1. Prisijungti prie el. aptarnavimo savitarnos svetainės, nuoroda internete: http://mail.alytausratc.lt/;
2. Nustatyti/pakeisti mokėjimo
pranešimų siuntimo tipą – tą pa-

daryti paslaugos informacijoje
„Paslaugos informacija“;
1. Spausti „Keisti“ ir išsaugoti pasirinktą pristatymo būdą –
„Mokėjimo pranešimai paštu
nebus siunčiami“;
2. Spausti mygtuką „Atnaujinti“.
Delspinigiai
Informuojame, kad Lietuvos
Respublikos Seimui priėmus Rinkliavų įstatymo pakeitimus, Savi-

valdybės taryba savo sprendimu
privalėjo Rinkliavos nuostatuose
nustatyti delspinigių dydį, jų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką ir
atleidimo nuo delspinigių atvejus.
Vykdant minėtą įstatymą, šių
metų vasario mėn. Savivaldybės
tarybos posėdyje buvo patvirtintas 0,02 proc. delspinigių dydis už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą Rinkliavos įmoką.
Nesumokėjus Rinkliavos kiekvieną ketvirtį nurodytais terminais,

bus skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną ir tik Savivaldybės
taryba galės atleisti nuo delspinigių mokėjimo, jeigu Rinkliavos
mokėtojas įrodys, kad negalėjo
laiku sumokėti Rinkliavos įmokos
dėl aplinkybių, kurios nepriklausė
nuo jo valios ir kurių jis nenumatė
ir negalėjo numatyti.
Lengvatų teikimo tvarka
Raginame Rinkliavos mokėtojus pasinaudoti savivaldybės

administracijos taikomomis lengvatomis ir kompensacijomis:
socialinės kompensacijos mažiausiai uždirbantiems asmenims, lengvata nekilnojamajam
turtui, kai jis rekonstruojamas,
remontuojamas bei griaunamas
(turint statybą leidžiantį dokumentą) ir tuo metu atliekas tvarkant pagal sudarytas sutartis su
statybines atliekas tvarkančia
įmone. Rinkliavos nuostatuose
numatyta galimybė nekilnojamojo turto savininkams deklaruoti
faktinę, dominuojančią (daugiau
kaip 80 proc.) nekilnojamojo turto veiklos paskirtį ir pagal ją mokėti Rinkliavą. Ji taip pat neskaičiuojama tuo laikotarpiu, kai
nekilnojamojo turto objektų savininkai yra mirę iki paveldėtojų atsiradimo bei nekilnojamasis
turtas yra išbraukiamas iš Rinkliavos mokėtojų registro, kai jis
yra fiziškai sunaikintas arba sugriuvęs. Bendruomenė rinkliavos ir kitais atliekų tvarkymo
klausimais gali konsultuotis
tel. (8 313) 52365.
Prašome visus mokėtojus pasinaudoti
priklausiančiomis
lengvatomis, sutaupyti ir saugoti gamtos išteklius, tampant
Eko mokėtoju bei raginame
būti atsakingiems ir laiku sumokėti Rinkliavą.
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Mieli kurorto gidai,
Pažinti naujas vietas ir patirti kelionės nuotykius labiausiai padeda kelionėje lydintis
savo krašto istoriją ir dabarties aktualijas išmanantis, geranoriškas, atvira širdimi į
pasaulį žvelgiantis gidas.
Druskininkų gidai sutiko tūkstančius žmonių, kuriems perteikė meilę Druskininkų
kraštui ir išmynė šimtus kilometrų, pasakodami apie tai, ką turime gražiausio ir
įdomiausio.
Sveikindami Tarptautinės gido dienos proga nuoširdžiai dėkojame už Druskininkų
įvaizdžio formavimą, originalias idėjas ir užsidegimą, būnant savo krašto ambasadoriais.
Linkime įkvėpimo, drąsos, energijos ir tarpusavio susiklausymo, dirbant šį visai
bendruomenei ir kurorto svečiams reikšmingą darbą.

Pirmiausia dujų balionų
nebeliks savivaldybei
priklausančiuose būstuose

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Druskininkiečiai dalyvavo iškilmingame
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio
minėjime ir pasirašė Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečio deklaraciją

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius, Jaunimo užimtumo centro direktorė A. Nedzinskienė, Tarybos narys Algis Bolys kartu su kitais iškilmingo minėjimo dalyviais pasirašė Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio deklaraciją/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Vasario 15-ąją LR Seime, Kovo
11-osios Akto salėje, organizuotas iškilmingas minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui, kuriame dalyvavo ir
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius, Tarybos narys Algis Bolys,
Švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis bei Jaunimo užimtumo centro direktorė Aušra Nedzinskienė. Iškilmingo minėjimo
dalyviai buvo pakviesti pasirašyti Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečio deklaraciją. Joje pažymima, kad „šiandien Lietuva,
būdama NATO ir Europos Sąjungos narė, yra tinkamai pasirengusi ginti Vasario 16-osios Akto
idealus – kurti ir puoselėti „nepriklausomą demokratiniais pama-

tais sutvarkytą Lietuvos valstybę
su sostine Vilniuje“, taip pat reiškiamas tikėjimas, „kad ir ateinančių šimtmečių valstybės kūrėjų
kartos puoselės tas pačias vertybes, kuriomis gyveno Vasario 16os bei Kovo 11-os Aktų signatarai:
tikėjimą savo valstybe, valią veržtis į priekį ir atsakomybę kurti gerovę visiems.“
„Lietuva – tai mūsų visų valstybė. Ją kuria visos čia gyvenančios tautos. Ir visos kartos – buvusios, esamos ir būsimos. Linkime
tiems, kurie po 100 metų susirinks
Vasario 16 dieną šioje salėje į iškilmingą minėjimą, nusipelnyti teisę ramia sąžine pasakyti: mes tai
padarėme – mes, visos Lietuvos
kūrėjų kartos, išsaugojome nepriklausomą bei sukūrėme ir tebeku-

riame saugią, teisingą, klestinčią
Lietuvą“, – pažymima deklaracijos tekste.
Minėjimo dalyviai galėjo susipažinti su Vitražo galerijoje eksponuojama paroda „Vieni iš daugelio: 1918 m. vasario 16-osios
Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarai – valstybės kūrėjai“.
Iškilmingame minėjime kalbėjo: Seimo Pirmininkas Viktoras
Pranckietis, Prezidentas Valdas
Adamkus, istorikas, ambasadorius prof. Alfonsas Eidintas, istorikas, ambasadorius dr. Vytautas
Žalys, Seimo narė Rūta Miliūtė.
Šventiniam minėjimui pirmininkavo Seimo Pirmininkas V.
Pranckietis ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo
prezidentė Birutė Valionytė.

Nacionalinis diktantas – kovo 2 dieną

Nacionalinio diktanto organizatoriai ir projekto partneriai vėl

kviečia visus lietuvių kalbos mylėtojus pasitikrinti kalbos žinias.
VšĮ Pilietinės minties instituto organizuojamas Nacionalinis diktantas bus rašomas 2018 m. kovo
2 dieną 11 valandą Druskininkų
„Atgimimo“ mokyklos aktų salėje.
Diktantas bus transliuojamas per
LRT radiją.
Atkreipiame dėmesį, kad konkursas organizuojamas penktadienį.
Diktantą bus galima rašyti viso-

se Druskininkų savivaldybės mokyklose. Rašyti diktantą taip pat
kviečiami ir įmonių bei organizacijų atstovai. Dėl raštingiausiojo
vardo bus varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio. Rašyti diktantą kviečiami
įmonių bei organizacijų atstovai,
savivaldybės gyventojai ir svečiai.
Antrasis Nacionalinio tikrinto turas vyks Vilniuje balandžio antrą
šeštadienį.

Druskininkų savivaldybės vadovai bei specialistai, susitikę su ESO atstovais, aptarė dujų balionų keitimo procesą/G. Varnelienės nuotrauka

„Visada
stengdamiesi
padėti druskininkiečiams,
žinome jų problemas. 150
eurų daugiabučių butų
gyventojams sumokėti už
prijungimą prie gamtinių
dujų tiekimo sistemos gali
būti sudėtinga, todėl pusę
sumos kompensuos Savivaldybė iš biudžeto lėšų“,
– sakė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.
Praėjusią savaitę Druskininkų
savivaldybės vadovai bei specialistai, susitikę su ESO atstovais
– Kauno regiono Dujų tinklo eksploatavimo skyriaus vadovu Mindaugu Gončaru ir Dujų tinklo eksploatavimo skyriaus vyresniuoju
inžinieriumi Vitalijumi Jefimovu,
aptarė dujų balionų keitimo procesą.
Susitikimo metu kalbėta apie
sklandų daugiabučių prijungimą prie gamtinių dujų, atsisakant
dujų balionų. Siekiant gyventojams sukelti kuo mažiau nepatogumų, su ESO atstovais aptarti
darbų organizavimo, gyventojų informavimo bei kiti klausimai. Susitikimo metu nuspręsta pavojų keliančius dujų balionus pirmiausia
pašalinti iš Savivaldybei priklausančių butų, kuriuos jau anksčiau
yra apžiūrėję ESO darbuotojai. Jų
teigimu, minėtuose butuose galima nesunkiai prijungti gamtinių
dujų tiekimo sistemą, įrengiant
skaitiklį. Pirmiausia vartotojai turės sudaryti sutartį su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, o ESO atstovai įrengs skaitiklius ir prijungs
bute naudojamus dujinius prietaisus prie gamtinių dujų tiekimo sistemos. Šiuose butuose dujų balionus panaikinti planuojama kovo
mėnesį. Vėliau darbai bus tęsiami
kituose butuose.
Gamtinių dujų vartotojais tampantiems gyventojams niekur
kreiptis nereikia. Dujų balionų
naudotojų sąrašai yra perduoti ESO specialistams, kurie kartu
su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“
ir namo administratoriaus atstovais apsilankys gyventojų butuose, įvertins technines prijungimo
prie gamtinių dujų tinklų galimybes ir pasiūlys sudaryti gamtinių dujų vartojimo sutartį. Apie
planuojamus apsilankymus bei
apie dujų tiekimo sustabdymą dėl
name vykdomų darbų, gyventojai
bus informuoti iš anksto.

Susitikimo metu ESO atstovai
priminė, kad tvarkingos vidaus
dujų sistemos prijungimas prie
veikiančio dujotiekio ir skaitiklio
įrengimas kiekvienam butui kainuotų 150 eurų. Pusę šios sumos
kompensuoti nusprendę Savivaldybės vadovai su ESO atstovais
aptarė ir atsiskaitymo galimybes.
„Visada stengdamiesi padėti druskininkiečiams, žinome jų
problemas. 150 eurų daugiabučių butų gyventojams sumokėti už
prijungimą prie gamtinių dujų tiekimo sistemos gali būti sudėtinga,
todėl pusę sumos kompensuos
Savivaldybė iš biudžeto lėšų“, –
sakė Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.
Susitikimo metu kalbėta ir apie
dar vieną numatomą problemą.
Daugiabučių namų gyventojams
tapus gamtinių dujų vartotojais,
dujų balionus būtina likviduoti ne
tik iš buto, bet ir iš pastato.
„Būtina žmones informuoti, jie
dujų balionų nesandėliuotų, pavyzdžiui, daugiabučių namų rūsiuose. Tai pavojinga. Gyventojus būtina informuoti apie tinkamą
dujų balionų likvidavimą“, – kalbėjo susitikime dalyvavęs Ūkio
skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Jaskelevičius.
Druskininkų savivaldybės administracija primena, kad daugiabučiuose ir visuomeninės paskirties
namuose, kurių aukštingumas daugiau kaip du aukštai, įrengti, keisti, eksploatuoti dujų balionus yra
draudžiama. Už taisyklių pažeidimą ir dujų balionus butuose pirmiausia yra atsakingi patys butų
savininkai, tad gyventojai, neatsisakę draudžiamų balioninių įrenginių, gali būti baudžiami administracine tvarka – pirmiausia įspėjimu,
vėliau – bauda nuo 60 iki 140 eurų.
Be to, sumokėjus minėtas baudas,
balioniniai dujiniai įrenginiai vis tiek
turės būti išmontuoti.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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R. Paksas. Virtualus švenčių šurmulys
prieš realią gyvenimo kasdienybę

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos
„Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vicepirmininkas
Prieš keletą dienų nušurmuliavo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai. Mažiau kaip prieš metus Europos
valstybės minėjo Europos Sąjungos susikūrimo šešiasdešimtmetį. Dar po dviejų metų
minėsime Lietuvos valstybės
nepriklausomybės
atkūrimo
trisdešimtmetį.
Jau būta ir bus dar daug šventinio šurmulio. Kuriame pasigendu
šiek tiek daugiau blaivaus požiūrio į perdėtą pompastiką. Kuriame
stokojama rimtų ir solidžių įžvalgų apie nueitą kelią, jame padarytas klaidas ir konceptualių idėjų
bei esminių nuostatų dėl Lietuvos
išlikimo savarankiška ir nepriklausoma valstybe, dėl jos tautinio ir
kultūrinio identiteto išsaugojimo.
Kintančioje Europos Sąjungoje ir
besikeičiančiame pasaulyje. Dėl
tos pačios Europos ir Lietuvos
vietos joje.
Taip jau sutapo, kad praėjusioje Europos Parlamento sesijoje frakcijos „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vardu
teko kalbėti diskusijoje dėl Europos Sąjungos ateities. Joje savo
požūrį pristatė Kroatijos ministras pirmininkas Andrejus Plenkovičius. Nuo metų pradžios parlamente pradėtos diskusijos, kai
kiekvieną mėnesį vis kitos šalies ministras pirmininkas dalinasi
savo šalies požiūriu dėl situacijos
ES ir pasiūlymais dėl jos ateities.
Gerai, kad pagaliau bent diskutuojame dėl ES ateities. Tuo aki-

vaizdžiai pripažindami, kad dabartis nėra tokia gera ir ji mūsų
netenkina. Problemos dėl migrantų, socialinė atskirtis, nedarbas,
daugelis kitų.
Antra vertus, diskusijos neturėtų virsti apsikeitimu komplimentais. Reikia kalbėti esminiais klausimais: ar investuoti į švietimą,
kultūrą, socialines veiklas, mokslą, sportą, ar į gynybos išlaidų didinimą Europoje? Apmaudu, kad
Kroatijos premjeras negirdomis
praleido klausimą, ar ES neturėtų nuo globalizacijos ginti tokių mažų šalių, kaip jo Kroatija ir
mano Lietuva?
Keista, kad iki šiol EP diskusijose neužsimenama apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. Tarsi
tai vyktų toli nuo mūsų ir Europos
Parlamento nariams nereikėtų apsispręsti dėl pozicijos: Europos
Sąjungos kaip tautų žandaro, ar
Europos Sąjungos, kaip demokratinius procesus palaikančios bendrijos? Aš esu už antrą variantą.
Manau, kad pats laikas plačią
diskusiją dėl ES Sąjungos ateities ir Lietuvos vietos joje pradėti ir mūsų šalyje. Šventinis šurmulys ir dažnu atveju iš nieko daromi
skandalai pernelyg užtęsė pauzę
dėl rimtų mūsų valstybės socialinių ir ekonominių, vidaus bei užsienio politikos problemų.
Kai reikia ne tik nedelsiant įgyvendinti skambiai idėjomis Lietuvai pavadintus institucinius sprendimus, kuriuos iki šiol galėjo be
jokių akcijų padaryti įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžia. Kai
reikia nuo viešųjų ryšių akcijų ir
tuščio politikavimo pagaliau atsisukti į konkretų šalies žmogų, dar
gyvenantį Lietuvoje. Dar auginantį joje vaikus, dar jai dirbantį ir mokantį mokesčius.
Reikia atrasti sprendimus, kad
tie mokesčiai Lietuvos gyventojų
reikmėms būtų išleidžiami tinkamai ir efektyviai.
Mes pernelyg dairomės į atskiras detales, nenorėdami matyti visumos. Vieni iš mažiausių
atlyginimų, kone mažiausios pensijos – tai dalykai, kurie patys savo
esme jau yra grėsmingi. Bet iš jų
gimsta ir kiti reiškiniai: emigracija,
kol kas tik pigiausia darbo jėga patraukli rinka, gimstamumo mažėjimas, nusivylusių ir neturinčių ką
prarasti žmonių masės augimas.

Prasta demografinė situacija
daug labiau negu kibernetiniai karai gali daryti įtaką socialinės atskirties augimui. Su tuo kovojant
tik žodžiais, gali ateiti laikas, kai
jaunimo nedarbas ir beviltiškumas, politikų tarnystė oligarchiniam kapitalui, globalizmo propaganda ir visuomenės skurdas
taps katalizatoriumi, kuris įžiebs
pilietinio pasipriešinimo ugnies
židinius atskirose Europos valstybėse. Lietuva taip pat gali būti
tarp jų.
„Norime Sąjungos, kurios piliečiai turėtų naujų kultūrinės bei socialinės raidos ir ekonomikos augimo galimybių“, – sakoma prieš
mažiau nei metus, švenčiant ES
šešiasdešimtmetį, pasirašytoje
Romos deklaracijoje.
Duok Dieve, kad piliečiai galėtų
išlaikyti tas galimybes, kurias jie
iki šiol turėjo. Nes atrodo, kad dabartinės pastangos mažinti socialinę atskirtį, ją tik didina.
Tokia reali gyvenimo kasdienybė, iliustruojanti, kad kalbos ir akcijos socialiniuose tinkluose, su
įvairiomis grotažymėmis ar be jų,
šventės, kuriose savi apdovanoja savus, yra taip toli nuo esminių problemų, o žmonės, dažniau
matomi tame virtualiame pasaulyje negu miesto gatvėse ar kaimo keliuke, yra neįgalūs pasiūlyti sprendimų, kurie tą kasdienybę
realiai pakeistų.
Vargu, ar jie pasikeis, tad gal
juos reikėtų pakeisti? Dabar jau
einant link atkurtos Lietuvos trisdešimtmečio.

Parengta bendradarbiaujant su
Europos Parlamento frakcija
„Laisvės ir tiesioginės
demokratijos Europa“
Užsakymo Nr.: MDR-143-001

Druskininkai – viena iš saugiausių
savivaldybių šalyje
Praėjusią savaitę Jaunimo
užimtumo centre bendruomenei pristatyta Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos
komisariato 2017 metų veiklos
ataskaita. Lyginant nusikalstamumo rodiklius šalyje, Druskininkų savivaldybė išlieka viena
saugiausių teritorijų Lietuvoje.
Renginyje dalyvavęs Alytaus
apskrities VPK viršininkas Alvydas Jurgelevičius įvardijo, jog
Druskininkai yra sektinas pavyzdys bendruomenės saugumo užtikrinimo srityje. Druskininkų PK
viršininkas Vidmantas Kondrackis
teigė, kad už gerus veiklos rezultatus verta padėkoti ne tik visam
pareigūnų kolektyvui, bet ir aktyviai druskininkiečių bendruomenei, pilietiškiems ir atsakingiems
gyventojams, įvairių įstaigų atsto-

vams – už socialinę partnerystę,
užtikrinant nusikalstamumo prevenciją, visuomenės saugumą.
Ištirta daugiau veikų
Susirinkime dalyvavo Druskininkų savivaldybės, įvairių savivaldybėje veikiančių įmonių, įstaigų,
organizacijų vadovai, darbuotojai.
Ataskaitą susirinkusiesiems pagal darbų sritis pristatė Druskininkų policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas Juozas
Grigas ir Veiklos skyriaus viršininkas Aurimas Vaitkūnas.
Ataskaitoje minėta, kad pernai
buvo padidintas patruliuojančių
ekipažų skaičius – dabar nuolat
patruliuoja 2-3 policijos ekipažai.
Todėl operatyviau reaguojama į
įvykius, pagerėjo policijos teikiamų paslaugų kokybė.
2017 m. Druskininkų PK aptar-

naujamoje teritorijoje buvo registruotos 252 nusikalstamos veikos
(2016 m. – 239). Pernai ištirta beveik 13 proc. daugiau nusikalstamų veikų, nei 2016 m. Registruojamų nusikalstamų veikų
nežymaus padidėjimo priežastis
yra susijusi su nuo 2017 m. atsiradusia baudžiamąja atsakomybe
neblaiviems vairuotojams, kai nustatomas didesnis nei 1,5 promilės girtumas. 2017 m. nustatytas
41 vairuotojas, kuriems pradėti
ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo,
esant neblaiviems, kitiems neblaiviems vairuotojams buvo taikytos
administracinių nusižengimų kodekso normos.
Per metus nustatyta 60 pažeidimų, kuriuos įvykdė neblaivūs vairuotojai.
Praėjusiais metais eismo įvykių

5 psl.

Nuoširdžiai dėkoju Druskininkų ligoninės gydytojai Laimai
Stankevičienei, Intensyvios terapijos skyriaus vedėjai Nadeždai Oleinik, gydytojoms Larisai Krasnovai ir Nijolei Šavelskienei, visam Kardiologijos skyriaus personalui už rūpestį, atidumą, profesionaliai suteiktą pagalbą.
Algirdas Bolys
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V. Blinkevičiūtė: „Laiko nesustabdysime,
bet laiko kaitaliojimą – tikrai“
Gera žinia iš Europos Parlamento: didele balsų persvara pritarta rezoliucijai, kuria Europos Komisija raginama peržiūrėti sezoninio laiko kaitaliojimo tvarką.
Kada nustosime dukart per metus sukinėti laikrodžio rodykles, gyventi tai vasaros, tai žiemos laiku?
Pokalbis su socialdemokrate Vilija Blinkevičiūte, Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke.

Vilija Blinkevičiūtė: „Laiko nesustabdysime, bet laiko kaitaliojimą sustabdysime tikrai. Tai svarbu ir kaimų, ir miestų žmonėms“

Ką reiškia Europos Parlamento rezoliucija dėl laikrodžių rodyklių sukinėjimo?
Pagaliau! Visų valstybių atstovai Europos Parlamente balsavo už tai, kad Europos Sąjungoje
pagaliau iš esmės būtų sprendžiama laiko kaitaliojimo problema. Tai labai svarbus žingsnis,
kad netolimoje ateityje ES neliktų laiko kaitaliojimo. Balsavau už
šią rezoliuciją, nes esu įsitikinusi,
jog ją palaiko ir daugelis Lietuvos
žmonių.
Laiko nesustabdysime, bet laiko kaitaliojimą ES sustabdysime.
Neabejoju tuo.
Kada galima tikėtis, kad laikrodžio rodyklių nebereiks sukinėti pirmyn, atgal?
Labai norėčiau, kad jau šiemet.
Realu, kad tai gali įvykti ir kitąmet.
Bet kuriuo atveju – jau ne už kalnų. Tikiu, kad su laiko keitimu bus
baigta. Ir baigta visiems laikams.
Europos Parlamentas jau pa-

reiškė savo poziciją. Dabar viskas priklausys nuo Europos Tarybos ir Europos Komisijos
sprendimų. O Europos Komisiją turi „spausti“ bendrijos valstybės, jų vyriausybės.
Sunku patikėti, bet iki 2017 metų
nė viena ES valstybė (tarp jų ir
Lietuva) nebuvo pareiškusi Europos Komisijai jokių norų, pretenzijų dėl laiko kaitaliojimo. Milijonai
žmonių buvo nepatenkinti, o vyriausybės tylėjo.
Praėjusiais metais iniciatyvos
ėmėsi Suomija. Džiaugiuosi, kad
Lietuva prisijungė prie šios iniciatyvos. Svarbu, kad susivienytų
kuo daugiau valstybių. Europos
Komisija ir Taryba nebeturės kitos išeities, tik atšaukti laiko kaitaliojimą.
O kol kas galioja tokia tvarka: Europos Komisija kas 5 metus skelbia eilinį penkerių metų
laiko kaitaliojimo grafiką, privalomą visoms ES valstybėms.
Paskutinį kartą tai įvyko 2016
metais, kai buvo paskelbtas laiko kaitaliojimo grafikas 20172021 metams.
Teigiama, kad laiko kaitaliojimas teikia valstybėms ekonominę naudą.
Tiesa ta, kad laikrodžių rodykles pradėta sukioti, siekiant labiau išnaudoti dienos šviesą, taupyti elektros energiją. Ir Europoje,
ir JAV atlikti tyrimai rodo, kad ekonominė nauda nėra didelė. Pavyzdžiui, JAV nustatyta, kad laiko
kaitaliojimas gyventojų sąskaitas už elektros energiją mažina
1 proc. Panašūs rezultatai gauti ir

Europoje: priklausomai nuo valstybės, sutaupoma nuo 0,3 iki 2,5
proc. elektros energijos.
Taigi ekonominė nauda – menka, bet žala žmonių (ypač vaikų,
senyvo amžiaus žmonių) sveikatai, savijautai – didelė: sutrinka biologinis laikrodis, atsiranda
nuovargis ir susierzinimas, didėja infarktų, insultų tikimybė. Tai
ne kartą įrodė įvairių valstybių tyrėjai.
Pagaliau geriausi tyrėjai esame mes patys – kaip jaučiamės,
pasikeitus laikui? Dauguma Lietuvos žmonių bent kelias dienas
po laiko pasikeitimo – prastokai.
Tą įrodo ir gyventojų apklausos
duomenys: 80 proc. Lietuvos gyventojų nepritaria laiko kaitaliojimui.
O kokiu laiku – vasaros ar žiemos – Jūs norėtumėte ateityje
gyventi?
Diskusinis klausimas. Vieni norėtų gyventi žiemos, kiti – vasaros
laiku. Susitarti turi ne tik Lietuvos
žmonės, bet ir visos ES valstybės. Turės būti bendras sprendimas.
O aš norėčiau gyventi vasaros
laiku. Man patinka vasara.

Užsakymo Nr. MDR-143-02

Druskininkai – viena iš saugiausių
atkelta iš 4 psl.
savivaldybių šalyje
metu nukentėjo 7 žmonės, vienas
žmogus žuvo.
Siekiant didinti eismo saugumą miesto gatvėse ir užmiesčio
keliuose, buvo surengta daugiau
nei 30 policinių akcijų, reidų. Per
2017 m. išaiškintas 991 kelių eismo taisyklių pažeidimas.
Per ataskaitinį laikotarpį Druskininkų savivaldybėje organizuoti 6
masiniai renginiai, kuriuose viešąją tvarką užtikrino policijos pareigūnai. Iš viso aptarnaujamojoje teritorijoje buvo atlikti 38 įvairūs reidai,
siekiant užtikrinti viešąją tvarką.
Bendradarbiauja su policija
Susirinkime įvardinta, kad ir policijos rėmėjai – labai svarbi pagalba, užtikrinant viešąją tvarką
Druskininkų savivaldybės teritorijoje renginių ar įvairių akcijų metu.
Per 2017 m. policijos rėmėjai, užtikrindami viešąją tvarką, dirbo
net 511 valandų. Druskininkų PK
pareigūnams nuolat talkina 14 policijos rėmėjų.
Pasidžiaugta ir sklandžia Saugios kaimynystės grupių veikla.
Druskininkų savivaldybėje veikia
25 saugios kaimynystės grupės,
jos aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su policija, Druskininkų
savivaldybe ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant žmonių ar turto saugumo
klausimus.
Druskininkų savivaldybė finansuoja Druskininkų policijos komisariato parengtą nusikalstamumo prevencijos programą.
Pagal ją Druskininkų policijos
komisariato pareigūnai nuolat
vykdo tikslinius nusikalstamumo
prevencijos reidus bei akcijas,
užtikrina viešąją tvarką gyventojų ir miesto svečių pamėgtose ar
atokiose kurorto vietose, prisideda prie saugios aplinkos kūrimo
įtraukiant į šią veiklą ir aktyvius
bendruomenės narius ar policijos rėmėjus.
Vykdant Druskininkų savivaldybės finansuojamą nusikalstamų
veikų prevencijos programą, trijose saugios kaimynystės grupėse praėjusiais metais buvo įdieg-

ta vaizdo stebėjimo įranga.
Prioritetinės kryptys
Ataskaitoje buvo pateiktos ir
2018 metų Druskininkų PK prioritetinės veiklos kryptys: operatyvus pajėgų reagavimas į gyventojų pranešimus apie teisės
pažeidimus ir nusikalstamas veikas; visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo, eismo
saugumo užtikrinimas, teisės pažeidimų prevencinių priemonių
įgyvendinimas; nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas.
2018 m. numatyta vykdyti priemones, kuriomis būtų siekiama
sukurti saugią aplinką, užtikrinti
Druskininkų savivaldybės teritorijoje gyvenančių bei atvykstančių
žmonių saugumą.
Ataskaitos pristatyme dalyvavęs Alytaus apskrities VPK viršininkas A. Jurgelevičius sakė, kad
Alytaus apskritis yra viena iš saugiausių teritorijų respublikoje, o
Druskininkų policijos komisariato aptarnaujama teritorija yra saugiausia Alytaus apskrityje.
Pasak Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės
pavaduotojos Violetos Grigorienės, Druskininkuose policijos pareigūnai, glaudžiai bendradarbiaudami su vietos savivaldos
atstovais, labai reikšmingai prisideda prie to, kad kiekviena probleminė situacija būtų išspręsta,
konkrečiai ir individualiai atsižvelgiant į atskiro asmens, miesto ar seniūnijos gyventojo, rūpestį: „Todėl prieš visą Lietuvą
Druskininkų savivaldybė gali didžiuotis bendro savivaldybės
darbuotojų ir policijos pareigūnų
darbo rezultatais, susijusiais ir su
gyventojų saugumu, ir su socialine pagalba. Tai, kad Druskininkuose nėra vadinamosios didelės socialinės rizikos šeimų – irgi
yra socialinių darbuotojų ir policijos pareigūnų bendras darbas.
Už tai pareigūnams nuoširdžiai
dėkojame.“
„Mano Druskininkai“
informacija

UAB „Durisota“ direktorius M. Kuneika:
„Mums svarbiausia – pasitikėjimas“

Įmonei patikėta administruoti T. Kosčiuškos g. 12 esantį aukščiausios klasės gyvenamąjį daugiabutį namą su komercinėmis patalpomis Druskininkų senamiestyje

UAB „Durisota“ šiuo metu
prižiūri 72 šilumos punktus.
Šį pavasarį UAB „Durisota“
gavo progą išmėginti jėgas
naujose srityse.
Įmonei patikėta administruoti Druskininkų senamiestyje, T.
Kosčiuškos g. 12 esantį aukščiausios klasės gyvenamąjį dau-

giabutį namą su komercinėmis
patalpomis. Bendrovė projekto vystytojo pasitikėjimą vertina,
kaip didelį laimėjimą bei dar didesnį iššūkį.
Naujų klientų pasitikėjimas yra
galimybė dar sparčiau tobulėti,
plėsti žinias bei ugdyti profesionalumą.

Norime pakviesti kitų daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojus
patikėti mumis ir naudotis mūsų
administravimo paslaugomis.
UAB „Durisota“: el. p.: mindaugas.kuneika@gmail.com;
mob. tel.: 8 650 66428
Užsakymo Nr. MDR-143-03
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Druskininkų krašto žmonės pakiliai atšventė
„Kiekvienam iš mūsų laisvės pamatai buvo pakloti lygiai prieš 100
metų. 1918-aisiais vasario 16 dieną pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas tuomet reiškė
begalinę drąsą ir ryžtą kovoti dėl
savo šalies ateities. Valstybės kelias, kaip ir tautos, mūsų senelių
ir tėvų gyvenimas ne visada buvo
lengvas, tačiau visada sugebėdavome atsitiesti ir žengti pirmyn. Tikėti ir pasitikėti vieni kitais. Todėl,
sveikindamas tokios reikšmingos
šventės proga, aš pirmiausia kviečiu pažadinti savo širdyje pilietiškumą, dovanoti gerą žodį ir palaikymą šalia esančiam kaimynui
ir bičiuliui, gerbti savo kraštą. Tik
nuo mūsų pastangų priklauso, kokia bus Lietuva ir kokia bus mūsų
laisvė. Antrąjį Lietuvos šimtmetį pradėkime, kaip vieninga, stipri,
kūrybinga Druskininkų bendruomenė“, – kalbėjo Druskininkų savivaldybės vadovas.
Renginyje atiduota pagarba Lietuvos kariams savanoriams, kovojusiems už Lietuvos laisvę,
demonstravusiems narsą ir atsidavimą savo Tėvynei ir apdovanotiems Aukščiausiu Lietuvos
valstybės koviniu apdovanojimu –
Vyčio Kryžiaus ordinu. Vyčio kryžiaus kavalieriai Liudas Akelis ir
Bronius Rutkauskas yra palaidoti
Ratnyčios ir Druskininkų kapinėse. Pagerbiant žuvusius už Lietuvos laisvę, visi jie pagerbti tylos
minute. Jaunieji šauliai nunešė
gėlių ir uždegė žvakutes ant savanorių kapų.
Šventėje surengta teatralizuota Lietuvos vėliavos pagerbimo
ceremonija ir koncertas, kuriame dalyvavo Mikas Suraučius,
Rūta Kotryna, Ronata, šokio
studija „Opus“. Šventę vainikavo
pop klasikos grupės „El Fuego“
koncertas.

Renginio organizatoriai – Druskininkų kultūros centras, partneriai: Dainavos apygardos 1-osios
rinktinės Druskininkų kuopos savanoriai, LŠS Karininko A. Juozapavičiaus 1-osios rinktinės Druskininkų 103-os kuopos šauliai, Dr.
J.Basanavičiaus karo medicinos
tarnybos Karių reabilitacijos centras ir Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės
Kapčiamiesčio užkarda.
Lietuvos 100-metį įspūdingai
paminėjo Viečiūnų bendruomenė
Pavakarę iš Druskininkų šventiniai renginiai persikėlė į Viečiūnus. Viečiūnų bendruomenės
centro prieigose šventė pradėta,
iškilmingai giedant Lietuvos valstybės himną ir pakeliant Lietuvos,
Viečiūnų bei Viečiūnų – Mažosios
kultūros sostinės – vėliavas. Viečiūnų bendruomenę pasveikinti
atvyko Lietuvos vėliavomis nešini Leipalingio bendruomenės atstovai.
Viečiūniškiai aktyviai prisijungė
prie visuomeninės socialinės akcijos „Keliu vėliavą“ – Vasario 16ąją prie namų ir languose suplazdėjo mūsų širdims brangiausios
ir gražiausios trispalvės vėliavos.
Viečiūnuose jų buvo kaip niekur
kitur daug.
Vėliau visi susibūrė rinkosi pačiame centre, kuriame organizuotas šventinis minėjimas.
Susirinkusiuosius
pasveikino
Druskininkų savivaldybės meras
R. Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Seimo
narė Virginija Vingrienė, Viečiūnų seniūnijos seniūnas Alvydas
Varanis, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovas Alvydas Jurgelevičius, Tarybos nariai, kiti svečiai.

Renginio metu nusipelniusiems
Viečiūnų žmonėms įteiktos Lietuvos vėliavos: už meilę Viečiūnams, įaustą juostose, gobelenų
raštuose, už tautodailės tradicijų
puoselėjimą ir perdavimą jaunajai kartai, nuoširdų darbą, garsinant Viečiūnus – Monikai Lukaševičienei; už ilgametį pedagoginį
darbą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, dirbant su vaikais, atstovavimą Viečiūnams šokio sūkuryje – Angelei Krištopaitienei; už
milžinišką 30 metų indėlį, puoselėjant Viečiūnų seniūniją, rūpestį žmonėmis, kartais atrodo neįgyvendinamų idėjų įgyvendinimą,
siekiant savo darbuose tik geriausio rezultato – ilgamečiam Viečiūnų seniūnui A. Varaniui.
Kadangi 2018 m., Lietuvos kultūros ministerijos sprendimu, Viečiūnai tapo mažąja Lietuvos kultūros sostine, šventėje pristatyti ir
būsimų renginių programa. „Viliamės, kad mažosios Lietuvos kultūros sostinės titulas pateisins
viečiūniškių lūkesčius, jų gyvenime bus dar daugiau kultūros, pradėtos kultūrinės veiklos turės tęstinumą, prisidės naujų projektinių
renginių, susitikimų, akcijų“, – kalbėjo renginio vedėjas Artūras
Skausmenis.
Šventės dalyvius nudžiugino ir
šventinis Artūro Noviko vokalinio
ansamblio „Jazz Island“ koncertas.
Leipalingyje – Lietuvos gimtadieniui skirti renginiai
Prie gausių renginių, skirtų paminėti Lietuvos šimtmetį, prisidėjo
ir aktyvūs leipalingiečiai. Vasario
16-osios minėjimas Leipalingyje
prasidėjo vienu išskirtinių šventės
akcentų – 100 varpo dūžių. 12.30
val. Leipalingyje, kaip ir Druskininkuose, Ratnyčioje bei daugumoje Lietuvos miestų ir miestelių,
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atkurtos Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį
tuo pat metu 100 kartų nuskambėjo varpo dūžiai. Vėliau visi rinkosi
Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčioje, dalyvavo iškilmingose mišiose, kurių pabaigoje
buvo pašventinta vėliava.
Prie Nepriklausomybės paminklo surengta iškilminga vėliavos
pakėlimo ceremonija. Trispalvei
suplevėsavus, prie Nepriklausomybės paminklo buvo padėta trispalvė gėlių puokštė bei uždegtos tokių pat spalvų žvakelės už
Lietuvos laisvę žuvusiems savanoriams. Po iškilmingos ceremonijos kalbas sakė į Lietuvos šimtmečio minėjimą atvykę svečiai.
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius
dėkojo visiems susirinkusiems ir
priminė, kokia svarbi ši šventė kiekvienam: „Laisvė – tai neįkainojama vertybė, kurią turime branginti. Visi trokštame gyventi laisvoje
valstybėje. Tokioje norime auginti ir savo atžalas. Sveikinu Jus
tokios ypatingos šventės proga
ir linkiu mums visiems išsaugoti šios šventės mums įskiepytas
gyvenimiškas vertybes.“ Daugybę gražių žodžių išsakė ir Muitinės departamento prie Lietuvos
Respublikos Finansų ministerijos
komunikacijos skyriaus viršininkas Vitas Volungevičius, palinkėjęs Lietuvai sulaukti dar ne vieno gražaus šimtmečio. Renginio
dalyvius pasveikino ir Leipalingio seniūnijos seniūnas Antanas
Krancevičius bei bendruomenės
pirmininkė Žaneta Krivonienė.
Susirinkusiuosius savo pasirodymais džiugino Akvilė Ambrasiūnaitė bei folkloro ansamblis
„Serbenta“. Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės Kapčiamiesčio užkardos

pareigūnai bei Alytaus didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kariai pristatė turimą
techniką bei ginkluotę, surengtas
Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologų pasirodymas su tarnybiniais šunimis. Susirinkusieji neskubėjo skirstytis. Vaišinosi
siūloma koše bei arbata.
Druskininkai Lietuvai dovanos 100 tortų
Nuo Vasario 16-osios, kai Lietuva minėjo šimtmečio jubiliejų, iki
Druskininkų kurorto šventės – būtent 100 dienų, todėl tądien prasidėjo ir simbolinė Druskininkų
savivaldybės bei kulinarinių knygų ir maisto tinklaraščio autorės
Renatos Ničajienės inicijuota akcija „Druskininkai sveikina Lietuvą“ arba „100 tortų Lietuvai“.
100 dienų informacinio partnerio
www.15min.lt tinklapyje bei socialiniuose tinkluose visas 100 dienų bus skelbiami tortų receptai,
paskaninti įdomiais faktais apie
Druskininkus, o gegužės 26 dieną, Druskininkams švenčiant kurorto šventę, į kurortą suvažiuos
tortus Lietuvai dovanojantys akcijos dalyviai, kurie atsiveš Lietuvos
nepriklausomybės šimtmečiui paminėti skirtus tortus. Iškilmingai
sveikinant Lietuvą šimtmečio proga ant kiekvieno torto bus uždegta gimtadienio žvakutė taip įžiebiant 100 žvakučių Lietuvai bei
surengta tortų degustacija. Druskininkų savivaldybė kviečia švęsti
Lietuvos gimtadienį kartu su draugais ir kaimynais išbandant pačius įvairiausius tortų receptus, o
gegužės 26 dieną atvykti į Druskininkus, kur drauge galėsite paragauti Lietuvos šimtmečiui skirtų tortų.

„Mano Druskininkai“ informacija
Laimos Rekevičienės, Dianos Sinkevičiūtės, Antano Ruginio, Gintarės Varnelienės, Živilės Laužikienės nuotraukos
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Druskininkų TAU prisijungė prie akcijos
„Pabūkime kartu su Lietuvos vardu“
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį Druskininkų trečiojo amžiaus universiteto (TAU)
vadovai, lektoriai ir klausytojai bei šventės svečiai paminėjo, prisijungdami prie Nacionalinės TAU asociacijos
iniciatyvos „Pabūkime kartu su Lietuvos vardu“. Druskininkų TAU nariai Lietuvos
himną sugiedojo Druskininkuose, prie paminklo Mindaugui (skulpt. Vytautas Kašuba).
Kartu su druskininkiečiais TAU
nariais akcijoje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės
atstatymo signataras Mečys
Laurinkus.
Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, visi Nacionalinės TAU asociacijos nariai Asociacijos buvo
paraginti vasario 15 dieną, 12
valandą išeiti į atviras miestų ir
miestelių erdves, išskleisti Lietuvos trispalvę, sugiedoti himną ir
paleisti 100 trijų spalvų balionų,
kad dangus nušvistų Lietuvos vėliavos spalvomis.
Druskininkų švietimo
centro informacija

Akimirkos iš šventinės akcijos „Pabūkime kartu su Lietuvos vardu“/Švietimo centro archyvo nuotrauka

„Bočiai“ Lietuvos 100-metį paminėjo
Vilniuje

Vasario 16-oji – dideliame
draugų būryje

Druskininkų Švč. M. M. Škaplierinės parapijos namų šeimos Vasario 16-ąją paminėjo, dalyvaudamos žygyje/Asmeninio archyvo nuotrauka
Druskininkų „Bočiai“ Vasario 16-ąją atkurtos Lietuvos 100 metų sukaktį iškilmingai pažymėjo Vilniuje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vasario 16-ąją iškilmingai pažymėti atkurtos Lietuvos 100
metų sukaktį į Vilnių iš visos
Lietuvos susirinko „Bočių“
kolektyvai. Prie Vilniaus Karininkų ramovės rikiavosi autobusai, atvežę „Bočius“ iš
Radviliškio, Elektrėnų, Druskininkų, Simno ir kitų Lietuvos
miestų. Lygiai vidurdienį prasidėjo iškilmingas minėjimas.
Sugiedojus Lietuvos ir „Bočių“
himnus, dalyvius pasveikino signataras Mečys Laurinkus, pasidžiaugęs dalyvių gausa ir papasakojęs, kad Vilniuje lydėjo dviejų
kilometrų ilgio moksleivių eiseną
– tokios dar nebuvo matęs. „Bočių“ kolektyvus pasveikino Seimo nariai Rimantas Jonas Dagys
ir Algis Strelčiūnas, apdovanojęs

dalyvius sveikinimo atvirutėmis.
LPS „Bočiai“ pirmininkas Petras
Ruzgus dešimt aktyviausių „bočiukų“ apdovanojo medaliais, įteikė padėkos raštus.
O tada prasidėjo koncertas, kurį
nuotaikingai vedė Druskininkų
„Bočių“ draugijos pirmininkė Zita
Jančiauskienė ir Vilniaus „Tautiško puoselėjimo sambūrio“ narys
Juozas Timas. Skambėjo daug
gražių patriotinių dainų, kurioms
pritarė visi dalyviai ir gausiai susirinkę žiūrovai. Dainas lydėjo
Druskininkų „Bočių“ ansamblio
šokėjų atlikti šokiai „Čiutyte Rūta“
ir „Senelių žiurstelimai“, kurį pagal senolės pasakojimą sukūrė Z.
Jančiauskienė.
Koncertui pasibaigus, dar ilgai skambėjo nuotaikingos dai-

nos, sukosi šokių rateliai. Nuotaika buvo ypač pakili, nes
paminėti tokią nepaprastą šventę
Vilniuje,Lietuvos širdyje, buvo didelė garbė ir džiaugsmas.
Namo neskubėjome, nes norėjosi pamatyti šventiškai pasipuošusį Vilnių, pasivaikščioti Gedimino prospektu tarp 100-to laužų,
aplankyti naują Lukiškių aikštę,
Katedrą, tiesiog pasidžiaugti jubiliejumi su miniomis pasipuošusių
vilniečių ir miesto svečių.
Tokia diena, manau, visiems išliks atmintyje, kol būsime gyvi.
Dėkojame Savivaldybės vadovams už suteiktą galimybę pabuvoti tokioje nuostabioje šventėje.
„Bočių“ ansamblio dalyvė
Laimutė Radinienė

Angelė Paulėkaitė
Druskininkų parapijos namų
administratorė
Druskininkų Švč. M. M. Škaplierinės parapijos namų šeimos jau turi tradiciją Vasario
16-ąją švęsti kartu dideliame draugų būryje. Labai dėl
to džiaugiamės ir kiekvienais
metais jaučiame, kad šios
šventės vis labiau laukiame.
Lygiai tą patį bandome perduoti savo vaikams. Norime,
kad jie suprastų, jog ši šventė labai svarbi. Ji gimsta mūsų
širdyse, ir ją reikia švęsti šeimoje, draugų, artimųjų rate,
bendruomenėje.
Mes Vasario 16-ąją minime, eidami į žygį. Smagu, kad šiais metais į kvietimą švęsti kartu atsiliepė daugiau šeimų, ir būrys buvo

gausesnis nei praėjusiaisiais. Pasiėmę vėliavą, ir pasipuošę trispalviais balionais, žygiavome į
mišką. Užkopę į aukščiausią kalną, sugiedojome himną. Nusiridenę nuo kalno, pradėjome linksmybes: vaikai čiuožinėjo nuo kalno,
žaidė gaudynes, mamos dainavo,
tėčiai kūreno laužą. Buvo ir vaišių. Valgant gryname ore ir geroje kompanijoje, net paprasčiausia
bandelė virsta skaniausiu pyragu.
Dėkojame šeimoms, suorganizavusioms šią iškylą. Dėkojame
visiems dalyvavusiems, nes visi
kartu kūrėme šią šventę. Vieningai
giedojome himną, vienas kitą prilaikydami ir pastumdami kopėme į
kalną, dalinomės paskutiniu karštos kakavos gurkšniu. Tikime, kad
kitais metais mūsų susirinks dar
gausesnis būrys, o šventė bus dar
linksmesnė ir išradingesnė.
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Spalvingai ir smagiai
paminėjome Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį

Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo aidai „Saulės“ pagrindinėje
mokykloje

Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis paminėtas smagiai ir spalvingai/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ pasiruošimas šventei prasidėjo dar
sausio mėnesį. Pastato langų
„kalėdiniai miesteliai“ pasipuošė
trispalvėmis vėliavėlėmis, o grupėse vaikai ruošė piešinukus parodai „Nupiešiu Lietuvą“. Suklijuoti
ant didelio stendo spalvingi vaikų
darbeliai tapo gražiu ir prasmingu akcentu, skirtu Lietuvos Valstybės jubiliejui.
O vasario 15 d. šokome Lietuvai.
Tautine atributika pasipuošę vaikai ir darželio darbuotojai išėjo į
kiemą ir, darželio direktorės Rasos Vaisietienės pasveikinti, sugiedoję Tautinę giesmę, pašoko
pedagogės Virginijos Žarnauskienės sukurtą „Šokį Lietuvai“.
Smagus buvo šokis, šventinė

Spalvingi vaikų darbeliai tapo gražiu ir
prasmingu akcentu, skirtu Lietuvos Valstybės jubiliejui/Lopšelio-darželio „Žibutė“
archyvo nuotrauka

buvo visų nuotaika. Linkėta Lietuvai ir mums visiems taikos, darbštumo, gerumo ir susiklausymo.
Lai išsipildo!
Lopšelio-darželio
„Žibutė“ informacija

„Trispalvių žingsnių dėlionė“ –
100 piešinių Lietuvai

Parodos rengimo ir atidarymo akimirkos/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo
nuotrauka

Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos Dailės skyrius atkurtos Lietuvos minėjimą pasitiko jaunųjų menininkų kurtomis ekspozicijomis,
vaikišku žvilgsniu į Lietuvą ir
save. Vasario 8 d. V. K. Jonyno
dailės skyriuje atidaryta ankstyvojo amžiaus grupių (mokytojos: Giulnara Kupčinskienė,
Eglė Maračinskaitė, Gintarė
Baublytė, Alė Kalėdienė) Ilgojo piešinio „Trispalvių žingsnių dėlionė“ paroda.
Dėlionę sudaro gerokai daugiau nei šimtas atskirų piešinių,
kurie atspindi atvirą ir nuoširdų kiekvieno vaiko žingsnį kelyje, nueitame kartu su Lietuva.
Žingsnį link savęs, link draugo,

link savo šeimos, savo miesto ir
savo valstybės. Piešinys kurtas
geltona, žalia, raudona – simbolinėmis spalvomis – nuoširdžiausi linkėjimai Lietuvai. Renginį papuošė gitaros muzikos
(mokytojas Saulius Vilpišauskas) bei choreografijos (mokytoja Rasa Graužytė) programa.
Parodos prieigų garbės sargyboje – „Tautos išrinktieji“ – dar
viena meninė Lietuvos valdovų
ir prezidentų portretų ekspozicija jaunųjų kūrėjų akimis (mokytoja Giulnara Kupčinskienė).
Maloniai kviečiame apsilankyti.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno Dailės
skyriaus informacija

„Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenei Vasario 16-osios šventė širdyje išliks, kaip vienybės, darnos ir tautinio sąmoningumo pamoka/„Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka

Renata Jaskelevičienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Nuvilnijusi Vasario 16-osios
šventė kaskart priverčia aiktelėti iš nuostabos. Ko gero,
kiekviena
Lietuvos
įstaiga šią svarbią sukaktį pamini, nepristigdama įdomių idėjų, entuziazmo, ūpo visiems
mums reikšmingą įvykį pasitikti netradiciškai, kitoniškai,
„garsiai“. „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė šiais šaliai reikšmingais
metais, minėdama Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
šimtmetį, taip pat atsakingai
rinkosi veiklas, kurios ugdo
mokinių pilietiškumą, gaivina
tautinį sąmoningumą, kviečia
iš naujo atrasti, džiaugtis ir
didžiuotis tuo, kas sukaupta
per amžius.
Pasirengimą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui pradėjome gana skambiu
ir dideliu užmoju – pakviesti direktorės pavaduotojo ugdymui
Algio Bolio, įsipareigojome parengti mokinių, tėvų ir mokytojų linkėjimų Lietuvai knygą.
Kone mėnesį kiekvienas bendruomenės narys buvo skatinamas parašyti prasmingą, jaukų
ir nuoširdų sveikinimą savo šaliai – „Linkiu Tau, Lietuva...“. Šis
milžiniškas darbas jau netrukus
išvys dienos šviesą, knyga jau
maketuojama spaustuvėje, o
mes nekantriai laukiame jos pristatymo Kovo 11-ąją.
Visą mėnesį truko dar vienas istorinis projektas – pilietinis istorijos konkursas „Lietuvai
100“, kurį rengė istorijos mokytojas, direktorės pavaduotojas
ugdymui A. Bolys. Iš pradžių
konkurse varžėsi atskirų klasių
mokiniai, vėliau komandos nugalėtojos susigrūmė klasių pusfinalyje, o šio etapo nugalėtoja finale rungtyniavo su tėvelių
ir mokytojų komandomis. Kova
buvo įdomi, nes į finalinį etapą patekusi 5b klasės komanda nei kiek nenorėjo nusileisti
brandžioms ir daug žinių sukau-

pusioms tėvų bei mokytojų komandoms. Vis dėlto nugalėjo
atkakliausieji – mokyklos mokytojų komanda, kuri džiaugėsi puikia dovana – UAB „Šventė
Jums“ kvietimu į restoraną-muzikinį klubą „Kolonada“. Tėvai
mėgausis Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA
paslaugomis, o mokinių komanda išbandys „Lynų kelio“ trasą.
Vasario 16-osios išvakarėse
mokyklos erdves padabino dar
vienas įspūdingas akcentas – iš
spalvotų siūlų kamuoliukų mokytojai entuziastai beveik mėnesį pynė kilimą Lietuvai. Įspūdingo dydžio kūrinio centre išaugo
tautos vienybės, žmonių stiprybės simbolis – medis, ant savo
kuplių šakų supantis paukščius,
šalia medžio plazda stilizuota
Lietuvos trispalvė, fone matomi
ir svarbiausi skaičiai – šimtas.
Akivaizdu, kad mokinių tautiškumo ugdymas turi prasidėti dar
ankstyvoje vaikystėje, tad neatsitiktinai pradinių klasių mokiniai visą savaitę savo gražius
darbelius ir mintis skyrė Vasario 16-osios paminėjimui. Pamokose vyko įvairūs mini projektai, konkursai, proto mūšiai,
buvo organizuojami stalo žaidimų turnyrai, senovę menančių daiktų parodos, liaudies dainų atlikimo varžytuvės. Ir viskas
buvo dovanojama Lietuvai... Tokia veikla skatino mokinius domėtis tautos kultūriniu paveldu,
žymiais žmonėmis, krašto gamtos ypatumais. Štai 3 kl. mokiniai savo meilę kraštui atskleidė istoriniame proto mūšyje
„Daug žinosi – ant pečių nenešiosi“. Mažieji istorijos žinovai džiaugėsi ne tik galimybe parungtyniauti tarpusavyje,
bet ir dovana – tautinių spalvų
tortu. Antrokai parengė projektą „Mano kraštas – Lietuva“ ir
šventės išvakarėse apibendrino
savo darbus – paruošė plakatus
apie žymiausias Lietuvos pilis,
lankytinas vietas, iliustravo šalies žemėlapį, žymėdami svarbiausias vietoves, upes... Vyresniųjų klasių mokiniai vasario
15 dieną, pačiose šventės išvakarėse, taip pat mokėsi netra-

diciškai – skirtingų dalykų mokytojai į dėstomo dalyko turinį
savaip integravo pilietines idėjas: tądien buvo peržiūrimi ir aptariami tautines idėjas atskleidžiantys filmai, analizuojamos
labiausiai nusipelniusių Lietuvai
žmonių biografijos, darbai, sekamos tradicinės lietuviškos sakmės, padavimai, atgaivinti senovėje vaikų pamėgti žaidimai,
rišamos ir dovanojamos tautinių
spalvų apyrankės... Ir mokiniai
tądien atrodė ypatingai gražiai
– mergaitės susipynė dvi kasas,
į plaukus įpynė gėlių, mokyklinio megztinio atlapą mokiniai
pasipuošė kokiu nors tautiškumą simbolizuojančiu ženkleliu,
berniukai vilkėjo šviesiais marškiniais – ir visas tas pakilumas
skirtas Tau, Lietuva!
Dieną baigėme šventiniu koncertu. „Saulės“ pagrindinės
mokyklos mokiniams ir mokytojams koncertavo M. K. Čiurlionio meno mokyklos ugdytiniai, padovanoję daugiau nei
dešimtį įvairių muzikinių etiudų:
buvo atliekami kūriniai smuikais, gitara, akordeonu. Mūsų
mokyklos jaunieji skaitovai raiškiomis eilėmis Lietuvai virpino
šventinę tylą, vis primindami,
kokia brangi ir graži mūsų šalis
– renginio pabaigoje nuaidėjo
svarbiausi žodžiai, išreikšiantys
pagarbą gimtinei už jos grožį ir
visa, kas joje telpa: šventės dalyviai tokiomis mintimis – padėkomis Lietuvai – papuošė salėje
pastatytą medį, palikdami jame
suptis vilties ir gerovės pranašus – paukščius...
Dar vieną staigmeną Vasario
16-osios naktį padovanojo 7a
klasės mokiniai. Degdami meile
ir pagarba Tėvynei, jos didingai
praeičiai, jie nepabūgo šaltos
nakties speigo ir keletą valandų
darbavosi mokyklos stadione –
po atkaklaus ir kruopštaus darbo sniego fone išaugo... Gedimino stulpai!
Tikiu ir viliuosi, kad Vasario
16-osios šventė išliks kiekvieno mūsų širdyje, kaip vienybės,
darnos ir tautinio sąmoningumo
pamoka. Pamoka tokiam pat
šviesiam ir taikiam rytojui.
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Vasario 16-oji Druskininkų „Atgimimo“
mokykloje – išradingai, įdomiai ir
linksmai

Garsiausios Lietuvos
asmenybės – krepšinio
aikštelėje Druskininkuose

Smagiai ir įdomiai Vasario 16-ąją paminėjo „Atgimimo“ mokyklos bendruomenė/„Atgimimo mokyklos archyvo nuotrauka

Rima Pakalienė,
„Atgimimo mokyklos mokytoja
Šimtmečio nuo Nepriklausomybės Akto paskelbimo minėjimas skatina atsigręžti į savo
tautos istoriją, prisiminti svarbias Lietuvai asmenybes, švęsti išradingai, įdomiai ir linksmai.
„Atgimimo“ mokykloje šiai datai
paminėti organizuota daug renginių per visus mokslo metus,
daugiausia – vasario mėnesį.
Mokykloje ypač aktyvios pradinių klasių mokytojos ir jų mokiniai. Jie sukūrė dėlionę „Mano
širdis pilna meilės Lietuvai“: piešė, rašė gražiausius lietuviškus
žodžius, eiliavo ketureilius, organizavo akciją „Lietuvos įžymūs
žmonės“. Vyresniųjų klasių mokiniai aktyviai sportavo jaunųjų
stalo teniso entuziastų ir mažo-

jo golfo turnyruose, įsiamžino su
Lietuvos istorijos asmenybėmis
fotografijų „sienoje“. Devintokai
bei dešimtokai dalyvavo pamokoje „Nepriklausomybės Akto signataras J. Basanavičius – Lietuvos patriarchas“.
Vasario mėnesį mokytojai, klasių auklėtojai su mokiniais kalbėjo apie Lietuvos valstybės simbolius: vėliavą, herbą, himną.
Savaitę giedojome himną prieš
pirmą pamoką. O kai išmokome, vasario 15-ąją visa mokyklos bendruomenė, pasipuošusi
tautiniais akcentais ir trispalvėmis
vėliavėlėmis, iškilmingai giedojo
Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“
aktų salėje.
Tą pačią dieną organizuotas
ir svarbiausias renginys „Saulės spindulių nušviesti“. Renginio
vedėja, močiutė Virginija Šedie-

nė, perdavė senolių patirtį anūkui – penktokui Martynui Plukiui.
Jie kalbėjosi apie namus, gimtinę, kalbą, pasakas, dainas, gamtą,
darbą, mokyklą – visa tai ir yra Lietuva. Vedėjų žodžius lydėjo skambios kanklininkių melodijos (vadovė
Eglė Miknytė), Ritos Mikalčienės ir
Dalios Urniežienės vadovaujamų
mokinių ansamblių dainos, šoko
Valės Šmitienės šokėjai mokiniai
ir mokytojos, „Bočių“ kolektyvas.
Mokyklos erdves puošė mokytojų
Eglės Maračinskaitės ir Jūratės Kygienės karpiniai.
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio proga visus pasveikino mokytojų senjorų klubas „Bičiuliai“. Mokyklos direktorė Danutė Časienė linkėjo gerbti, mylėti
savo kraštą, jos istoriją, žmones,
gamtą, kalbą. Pagarba Tėvynei –
kasdien ir nuolat.

Paminėjome vasario 16-ąją

Pirmąjį pavasario savaitgalį iškirtinai Druskininkuose karaliaus garsiausios Lietuvos moterų krepšinio, muzikos bei šokių
žvaigždės. Moters dienos išvakarėse, kovo 4-ąją, 13 valandą Druskininkų sporto centre
dvi stipriausios Lietuvos moterų krepšinio lygos (LMKL) komandos Marijampolės „Sūduva“
ir Kauno rajono „Hoptrans-Sirenos“ sieks pirmojo šio LMKL
sezono trofėjaus – Lietuvos
moterų krepšinio taurės. Šių komandų sudėtyse – 8 Lietuvos
rinktinių žaidėjos bei dviejų Lietuvos nacionalinių rinktinių vyr.
treneriai Mantas Šernius ir Tadas Stankevičius.
Lietuvos moterų krepšinio taurės finalo globėja – taip pat išskirtinė Lietuvos asmenybė – Olimpinė čempionė ir LTOK Prezidentė
Daina Gudzinevičiūtė.
Trijų valandų renginyje pamatysime ir dar vieną ypatingą Lietuvos moterį – užburiančio balso savininkę Ingą Valinskienę.
Nemažiau aistrų Druskininkuose sukels ir grakščiosios Kauno
„Žalgirio“ šokėjos, savo sugebė-

jimais dažnai stulbinančios Europos krepšinio čempionatų bei
Eurolygos varžybų žiūrovus.
Išskirtiniame Lietuvos moterų
krepšinio lygos žvaigždžių savaitgalyje krepšinio aikštelėje
dalyvaus ir kitos išskirtinės asmenybės: olimpinis čempionas
V. Alekna, diplomatas, kandidatas į Lietuvos LR prezidentus Vygaudas Ušackas, UEFA taurės
laimėtojas D. Šemberas, režisierius ir dainininkas V. Bareikis,
Atlantos ir Barselonos olimpinių
žaidynių bronzos medalių laimėtojas T. Pačėsas ir kiti.
Visų Druskininkų sporto centre susirinkusių žiūrovų laukia
gausybė konkursų, nuostabių
prizų bei galimybė nusifotografuoti su Lietuvos žvaigždėmis.
Tai ypatingas savaitgalis Druskininkams – visi nugalėtojai ir Lietuvos taurės čempionės bei geriausios LMKL krepšininkės po
renginio atgaus jėgas „Eglės“
sanatorijoje.
Bilietus į šį krepšinio, muzikos ir
šviesų renginį platina „Bilietai.lt“.
Organizatorių informacija

Parduodama puikiai veikianti
odontologinė įranga „Sirona C8“
Šventinį minėjimą Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre organizavo Druskininkų neįgaliųjų draugija/Asmeninio
archyvo nuotrauka

Ramutė Saveikienė
Vasario 16-ąją Lietuva šventė Valstybės atkūrimo dieną.
Šiais metais šventė ypatinga –
sukako lygiai 100 metų, kai atkurta Lietuvos valstybė.
Miestuose ir miesteliuose organizuoti renginiai šiai dienai paminėti. Toks minėjimas surengtas ir
Druskininkų savivaldybės sociali-

nių paslaugų centre. Jį organizavo
Druskininkų neįgaliųjų draugija.
Draugijos pirmininkas Raimundas Tenenis susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga, perskaitė
Nepriklausomybės aktą.
R. Tenenis kalbėjo apie šviesų garbingų protėvių atminimą ir
jų didelius darbus, atkuriant Lietuvos valstybę. Jie įkvepia mus

kasmet minėti Vasario 16-ąją.
Prisimenant, kokį sunkų kelią nuėjo Lietuva, kol iškovojo Valstybės laisvę. Savo pasakojimą jis
papildė perskaitė savo kūrybos
eilėraščiu.
Renginį eilėmis ir dainomis
apie Lietuvą apie gimtąjį kraštą
praskaidrino ansamblis „Rasa“,
vadovaujamas Algimanto Padegimo.

Parduodama naudota, puikiai veikianti odontologinė įranga „Sirona
C8“. Kėdės danga be jokių defektų, neseniai pervilkta. Įrangos komplektacija: pūtiklis, elektrinis mikrovariklis, žarna turbinai su šviesa,
intraoralinė kamera, ultragarsinis skaleris, autonominė švaraus vandens sistema, laikiklis monitoriui su pačiu monitoriumi.
Įranga veikia, suderintu laiku įrangą galima apžiūrėti vietoje
(Druskininkų mieste). Įranga bus išmontuojama 2018 vasario pradžioje. Susitarus dėl pirkimo, įrangą galime pristatyti į reikiamą
vietą. Preliminari įrangos kaina – 2000 eur.
Kreipkitės telefonu: +370 612 32447.

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško elek trikų.
Dėl informacijos kreiptis telefonu: 8 - 313 - 51405
Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai, važinėti maršrutu: LietuvaBelgija-Lietuva. Reikalinga darbo patirtis. Tel. 8 616 30901
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IN MEMORIAM
Ir nežinau – gal įvyks tai,
žiemai šerkšnota skara
besigaubiant (...)
tai nulemta aukštybėse...
Svarbiausia, kad lydintieji
nešaltų, nesigūžtų,
neskubėtų manęs palikti...
(A. G. Černiauskienė)
Eidama 99-uosius metus,
vasario 14 dieną Amžinybėn
išėjo Druskininkų Garbės pilietė, visų mylima ir gerbiama mokytoja Elena Kvaraciejienė.
Būsima pedagogė gimė 1919
metų gruodžio 1 dieną Kazlų Rūdos savivaldybės Didžiųjų Zariškių kaime. Nuo 1927
metų mokėsi Vytogalos (Šilalės raj.) pradinėje mokykloje,
vėliau – Eržvilko (Jurbarko raj.)
progimnazijoje, o nuo 1933 m.
– Linkuvos (Pakruojo raj.) gimnazijoje.1939 m. studijavo Klaipėdos-Vilniaus pedagoginiame
institute.1947-1951 m. – Vilniaus
valstybiniame pedagoginiame
institute.
Drauge su vyru, taip pat pedagogu, 1944-1945 m. dirbo Merkinės gimnazijoje, dėstė lietuvių kalbą. Nuo 1945
m. mokytojavo Druskininkuose. Iš pradžių – progimnazijoje, o vėliau, nuo 1947 m. mokyklai tapus gimnazija, dėstė
anglų, vokiečių bei lietuvių kalbas. Druskininkų 1-ojoje vidurinėje mokykloje (1951-1977
m.) dirbo lietuvių kalbos mokytoja, buvo literatų būrelio vadovė, daugelį metų vadovavo studentų, būsimų mokytojų,
praktiniam darbui.
Elena Kvaraciejienė buvo entuziastinga ir mylima mokslei-

ELENA KVARACIEJIENĖ
(1919-2018)
vių dramos būrelio ir šokių ratelio vadovė, inicijavo klasės
laikraščių leidimą. Jos kartu su
mokiniais sukurti dramos mėgėjų spektakliai džiugino ne
vieną augančiąją druskininkiečių kartą. Didelėmis mokytojos bei kitų kolegų ir jų mokinių
pastangomis, pirmaisiais pokario dešimtmečiais Druskininkų
gimnazija tapo pirmuoju ir vieninteliu kultūros židiniu mieste.
Už aktyvią ir vertingą pedagoginę bei etnokultūrinę veiklą ji
buvo apdovanota „Švietimo pirmūno“ ženklu, o 1967 m. jai suteiktas Nusipelniusios Mokytojos Garbės vardas.
Mokytojos entuziazmo ir
energijos pakako ir pagyvenusių žmonių kolektyvui, kurio vadovė buvo beveik dvidešimt metų (1978-1995). Ne veltui
1981-aisiais mokytoja buvo apdovanota „Kultūros žymūno
ženklu“.
Jos ištikimybė pareigai ir
meilė žmogui, kaip ji įvardijo

savo gyvenimo moto, įkvėpė
ne vieną domėtis savo krašto istorija ir etnografija. Elena
Kvaraciejienė rinko medžiagą apie Švendubrės tarmę,
tai buvo panaudota, leidžiant
Druskininkų tarmės žodyną,
domėjosi liaudies dainomis ir
jas užrašinėjo.
Mokytoja ypač vertino Savivaldybės ir miesto žmonių jai
suteiktą ypatingą garbę – nuo
1995 m. ji – Druskininkų Garbės pilietė. Elenos Kvaraciejienės dvasinė šviesa šildė ne
tik mokinius, su kuriais dirbdama ji kūrė spektaklius –
net baletą, bet vėliau ir mokytojų senjorų klubo „Bičiuliai“
narius. Ji nuolat ragino visus
susitikti, bendrauti, net ir sirgdama domėjosi klubo veikla,
pasiilgdavo susitikimų... Elena Kvaraciejienė buvo nuostabi oratorė, skiepijo tautines
tradicijas, kūrė karpinius, kurie puošia jos bendraminčių
namus... Jos rankų darbo atvirukai iš džiovintų lauko gėlių
dar ilgai spinduliuos jos dvasinę šilumą...
Išgyvenusi vyro Vinco, sūnaus Kęstučio netektį, ji artimai
bendravo su savo anūku Andriumi. Nuoširdus darbas ir ryšys su žmonėmis suteikė jėgų
įveikti gyvenimo sunkumus ir
pasidžiaugti nuveiktų darbų sėkme.
Elena Kvaraciejienė buvo pakviesta dalyvauti LRT projekte „Šimtą metų kartu“, tad ją dar
pamatysime televizorių ekranuose...
Sunku atsisveikinti , bet šviesa lieka...
Druskininkų savivaldybė

Čia būta mano lūpų ir akių,
čia mano rankų klaidžiota.
Po žodžiais ir po tyla gyventa.
Atminties gyva žieve priaugus aš prie Jūsų.
Tą vakarą, kada manęs nebus,
brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu...

(Justinas Marcinkevičius)

Už paguodą ir palaikymą močiutės ir mokytojos Elenos Kvaraciejienės netekties valandą nuoširdžiai dėkojame Druskininkų savivaldybei ir Socialinės rūpybos skyriui, Druskininkų PSPC
Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus kolektyvui, Druskininkų kultūros centrui,
Druskininkų „Atgimimo“„ mokyklai ir mokytojų senjorų klubui „Bičiuliai“ bei mokytojai Ritai Mikalčienei, visiems užjautusiems ir visiems, buvusiems šalia.
Mielieji, šilti Jūsų paguodos žodžiai ir prisiminimai, palydint močiutę ir mokytoją Eleną Kvaraciejienę į paskutinę kelionę, suteikia mums stiprybės išgyvenant šią netektį.
Artimieji

Socialinė įmonė ieško
valytojų, turinčių dalinį
nedarbingumo lygį.

Mes Jums suteikiame:
visas socialines garantijas;
visada laiku mokamą atlyginimą;
nemokamą periodinį sveikatos tikrinimąsi.
Dėl darbo kreiptis tel.:
8 600 28895

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

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

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

Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Klijuoju plyteles,
darau visus apdailos
darbus ir elektros
instaliaciją.
Tel. 8 670 87679

Užuojautos
Kiekvienas paliekam pėdas žemėj,
kai einam laukais,
Jei gilios – ilgai jos išlieka,
jei teisingos – jos tampa keliais.
(Just.Marcinkevičius)
Liūdesio ir netekties valandą, mirus Elenai Kvaraciejienei,
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.
Druskininkų savivaldybė
Mirus Sigitui Motiejaičiui,
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
A. ir R. Pakšiai, Kalantų šeima
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2018.02.23 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Akis už akį 2.
10:55 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Žvėrių valdovas 3. Brakso akis.
00:30 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
05:45 „Televitrina“.
06:00 „Žiemos olimpinės
žaidynės 2018. Akrobatinis slidinėjimas. Moterys. Krosas“.
08:15 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Kalnų slidinėjimas. Moterys“.
09:30 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Pusfinalis“.
11:55 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Greitasis čiuožimas. Vyrai. 1000 m“.
14:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Pusfinalis“.
16:30 „TV3 sporto žinios“.
17:00 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:45 „Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva Vengrija“. Tiesioginė transliacija.
21:45 VAKARO KINO TEATRAS
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“.
00:15 „Būk kietas.
02:25 „Išlikęs gyvas“ (k.).
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys 2“.
07:00 „Muča Luča“.
07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK.
11:00 Yra, kaip yra (k).
12:00 Valanda su Rūta (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 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Terminatorius. Genesys.
23:25 Žudikai.
01:50 Sala (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“.
07.15 Ant bangos.
08.15 „Gyvenimo būdas“.
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.
18.45 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Delta“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Juodosios katės“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Bitininkas“.
06.25 „Pražūtingi smaragdai“.

06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (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.
21:00 Išminuotojas.
23:00 Tylos kodeksas (k).
01:00 „Taikinys“.
01:45 Išminuotojas (k).

2018.02.24 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Pasaulio dokumentika. Davidas Attenborough. Gyvojo pasaulio
šviesa.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Ypatinga misija. Rykliai puola.
13:40 Mis Marpl. Žmogžudystė klebonijoje.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 „Eurovizija 2018“. Nacionalinė atranka.
22:50 Kietakiaušiai.
00:45 Pasaulio dokumentika. Davidas Attenborough. Gyvojo pasaulio
šviesa (k.).
01:40 Pasaulio dokumentika. Ypatinga misija. Rykliai puola (k.).
02:25 Dviračio žinios (k.).
02:50 Klausimėlis.lt (k.).
03:10 Teisė žinoti (k.).
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
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 „Lietuviai žiemos olimpinėse
žaidynėse 2018“.
12:15 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Snieglenčių sportas. Vyrai. „Big
air“ rungtis „.
14:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Rungtynės
dėl bronzos medalio“.
17:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Snieglenčių sportas. Moterų ir vyrų
paralelinis didysis slalomas. Finalas“.
18:00 „Misija: vestuvės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:40 „Eurojackpot“.
19:45
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Pono Poperio pingvinai“.
21:30 PREMJERA „Bado žaidynės.
Strazdas giesmininkas. 2 dalis“.
00:25 „Babilonas“.
02:15 „Kingsman. Slaptoji tarnyba“ (k.).
04:30 „Naujokė“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai 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 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Kung Fu Triušis.
11:55 Panelė detektyvė.
13:45 Načas Libras.
15:35 Policininkai ir Robersonai.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kung Fu Panda 2 (.
21:20 Džekas milžinų nugalėtojas.
23:35 Vaiduoklių namas.
01:20 Terminatorius. Genesys (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Sparnuočių gyvenimas. Žūklautojai“.
08.25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgybininkė Marcelė
Kubiliūtė“.
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- Amerika. Atsakomosios kovos“. Kovų narvuose turnyras.
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 „Geriausios nardymo vietos“.
06.25 „Pražūtingi smaragdai“.
06:00 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 Džiunglių karalienė.
12:40 „Reali mistika“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Kas žudikas?“.
16:00 „Detektyvų istorijos“.
17:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
17:30 Tango ir Kešas.
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 MANO HEROJUS Gelbėjimo
misija 2. Mirtinas pavojus.
23:15 AŠTRUS KINAS Šėtono vaikas.
01:10 „Taikinys“ (k).
02:40 Tango ir Kešas (k).

2018.02.25 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (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. Velnias su trimis aukso plaukais.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Namibo dykumos karalystė.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Užburianti Indonezija. Roplių
kraštas.
13:40 Premjera. Megrė 1.Megrė ir
negyvėlis.
15:15 Laisvės vėliavnešiai.
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt.
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
21:55 Premjera. Siena: Tarp Rytų ir
Vakarų.
23:00 Svetima šalis.
00:50 Žvėrių valdovas 3. Brakso
akis (k.).

02:20 Pasaulio dokumentika. Namibo dykumos karalystė (k.).
03:20 Pasaulio dokumentika. Užburianti Indonezija. Roplių kraštas (k.).
04:10 „Eurovizija 2018“ (k.).
05:50 „Televitrina“.
06:10 „Žiemos olimpinės
žaidynės 2018. Ledo ritulys.
Vyrai. Finalas“.
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. Moterys. 30 km
lenktynės“.
13:00 „Žiemos olimpinių žaidynių
2018 uždarymas“. Tiesioginė transliacija.
15:00 „Žiemos olimpinės žaidynės
2018. Dailusis čiuožimas. Parodomoji programa“.
17:30 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:45
„Geriausi mūsų metai.
100-mečio šou“.
22:15 „Jūrų pėstininkas 2“.
00:10 „Nepatikimi kaimynai“.
01:50 „Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas. 2 dalis“ (k.)
04:10 „Naujokė“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Muča Luča“ (k).
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai 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“.
09:55 „Ogis ir tarakonai“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Viščiukų
maištas.
11:50 „Pričiupom!“.
12:20 Naujokė.
14:20 Kaip atsikratyti vaikino per 10
dienų.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:00 Neįmanoma misija. Slaptoji tauta.
00:35 PREMJERA Sapnų demonai.
02:20 Džekas milžinų nugalėtojas (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Sparnuočių gyvenimas. Signalai ir giesmės“.
08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 Mano Europos Parlamentas.
10.30 „Ekovizija“.
10.40 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Spąstai Pelenei“.
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 „Krikšto tėvas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Krikšto tėvas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the Cage“ II
tarptautinis turnyras. Lietuva- Amerika. Atsakomosios kovos“. Kovų narvuose turnyras.
00.00 „Rasputinas“.
02.00 „24/7“.
02.40 „Juodosios katės“.
04.10 „MMA „King of the Cage“ II
tarptautinis turnyras. Lietuva- Amerika. Atsakomosios kovos“. Kovų narvuose turnyras.
04.55 „24/7“.
05.35 „Sparnuočių gyvenimas. Žūklautojai“.
06:30 Baltijos galiūnų čempionatas. Akmenė (k). 2017 m.
07:30 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas.
Molėtai. 2017 m.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 Surikatos - Afrikos žvaigždės.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:40 Sveikinimai.
16:00 „Policijos akademija“.

16:55 „Nutrūkę nuo grandinės“.
17:25 Moteris-Katė.
19:30 „Dviese stotyje“.
22:25 „Juodasis sąrašas“.
23:25 „Gyvi numirėliai“.
00:25 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas
pavojus (k).
01:50 Moteris-Katė (k).

2018.02.26 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Akis už akį 2.
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. Prezidentinis karo
laivas.
23:20 Premjera. Kolekcija.
01:10 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.).
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dailusis
čiuožimas. Parodomoji programa“ (k.)
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Simpsonai“.
14:00 „Pažadėtoji“.
15:00 PREMJERA „Maištingosios
amazonės“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva Kosovas „. Tiesioginė transliacija.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Linkėjimai iš Paryžiaus“.
00:20 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:15 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:10 „Gražuolė ir pabaisa“.
03:45 „Raitelis be galvos“.
04:40 „Naujakuriai“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys 2“.
07:00 „Muča Luča“.
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.
22:30 VAKARO SEANSAS Jokių
stabdžių!
00:35 „Dalasas“.
01:25 Neįmanoma misija. Slaptoji tauta (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Mano Europos Parlamentas.
07.15 Muzikiniai sveikinimai.
08.15 „24/7“.
09.15 „Likimo melodija“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Delta“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
16.00 Reporteris.
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16.50 „Mylima mokytoja“.
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. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
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 patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (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 Nepaprastas Žmogus-Voras.
23:40 „Dviese stotyje“ (k).
02:10 „Gyvi numirėliai“ (k).
02:55 „Juodasis sąrašas“ (k).
03:40 Džiunglių karalienė (k).

2018.02.27 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
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.
00:25 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
01:00 Prezidentinis karo laivas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Savaitė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (kart.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55
„Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Simpsonai“.
14:00 „Pažadėtoji“.
15:00 PREMJERA „Maištingosios
amazonės“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Šviesoforas“.
20:00 „Prieš srovę“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„16 kvartalų“.
00:35 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:30 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:20 „Gražuolė ir pabaisa“.
04:00 „Raitelis be galvos“.
04:50 „Naujakuriai“.

06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys 2“.
07:00 „Muča Luča“.
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 Baudžiamasis būrys.
00:30 „Dalasas“.
01:20 Jokių stabdžių! (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Vantos lapas“.
07.15 „Muzikinės kovos“.
09.15 „Likimo melodija“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Delta“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Gurovo bylos. Savivalė“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Mylima mokytoja“.
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. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Sandoris“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Bitininkas“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (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 Anakonda.
22:50 Nepaprastas Žmogus-Voras (k).
01:25 „Taikinys“.
02:10 Surikatos - Afrikos žvaigždės (k).
03:05 „Pragaro katytė“ (k).

2018.02.28 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
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.
00:25 Laisvės vėliavnešiai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.

03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Simpsonai“.
14:00 „Pažadėtoji“.
15:00 PREMJERA „Maištingosios
amazonės“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Šviesoforas“.
20:00 „Gero vakaro šou“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Išeities kodas“.
00:15 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:15 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:05 „Kerštas“.
03:00 „Raitelis be galvos“.
04:40 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys 2“.
07:00 „Muča Luča“.
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 Gyvūnų policija.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Aklavietė.
00:15 „Dalasas“.
01:05 Baudžiamasis būrys (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „4 kampai“.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 „Likimo melodija“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Delta“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Gurovo bylos. Savivalė“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Mylima mokytoja“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Jekaterina Didžioji“.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai.
00.45 „24/7“.
01.45 „Jaunikliai“.
02.15 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Sandoris“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Bitininkas“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (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“.
20:30 Visi už vieną.
21:00 Bėgliai.
22:55 Anakonda (k).
00:40 „Taikinys“.
01:25 „Reali mistika“ (k).
02:15 „Pragaro katytė“ (k).

Kokybiškai ir nebrangiai atliekame visus lauko ir vidaus statybos bei apdailos darbus. Tel. 8 689 61667

2018.03.01 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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 detalės“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Reformacija.
00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Simpsonai“.
14:00 „Pažadėtoji“.
15:00 PREMJERA „Maištingosios
amazonės“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Šviesoforas“.
20:00 „Farai“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Dvigubas žaidimas“.
00:20 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:20 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:10 „Kerštas“.
03:00 „APB“.
03:50 „Tėvynė“.
04:50 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Didysis žvejys 2“.
07:00 „Muča Luča“.
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 Trigubas
X. Aukštesnis lygis.
00:30 „Dalasas“.
01:20 Aklavietė (k).
02:45 Alchemija VI. XYZ. Operos fantomai.
03:15 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“
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 „Albanas“.
11.25 „Delta“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Gurovo bylos. Savivalė“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Mylima mokytoja“.
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. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Sandoris“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Bitininkas“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (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 Juodojo angelo skrydis.
23:10 Bėgliai (k).
01:00 „Taikinys“.
01:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).
02:30 Savaitės kriminalai (k).
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Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
Išnuomojamos komercinės
patalpos Vilniaus al. 34.
Plotas – 56 kv. m, kaina –
700 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 699 43002

Ekstrasenso paslaugos
Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas.

Tel. 8 608 33221

Renginiai

Vasario 23 d. 18 val. (vasario
24 d. 17 val.) Kino filmas „Pelėdų kalnas“ (rež. A. Juzėnas).
Bilieto kaina 4 Eur (Druskininkų
jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Vasario 23 d. 19 val. koncertuos „Bočių“ mišrus ansamblis ir
tautinių šokių ratelis („Draugystės“ sanatorijos Raudonoji salė)
Vasario 25 d. 17 val. mentalistas Nicholas Kin ir Gintarė Karaliūnaitė. Bilieto kaina 6 Eur (Leipalingio laisvalaikio salė, alėjos g. 5,
Leipalingis)
Vasario 26 d. 16 val. Literatūrinė – muzikinė popietė „Drąsiųjų
kelias į Lietuvos laisvę“, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Vasario 26 d. 17.30 val. projekto „Misija Sibiras 2017“ filmo pristatymas (Druskininkų vandens
parko II a. konferencijų salė, Vilniaus alėja 13A)
Vasario 27 d. 10 val. Protų mūšis vaikams ,,Aš tavo gimtinė –
vardu Lietuva, skirta Lietuvos
valstybės šimtmečiui (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Vasario 27 d. 17.10 val. Magijos meistro A. Gaičiūno debiutinis paveikslų parodos atidarymas
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Kovo 3 d. 14 val. atidaroma
profesorės Aušros Lisauskienės
paroda „Baltiški ženklai: keturi
laikai“ (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus)

Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas,
dekorat y vinis tinkas). Tel. 8 657 50460

Perkame žemės ūkio paskirties
žemę, gali būti apleista.
Tel. 8 685 35335

Kovo 4 d. 10 val. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan
tos...“ Folkloro dienos Druskininkų savivaldybės folkloro kolektyvų apžiūra „Didžių žmonių žemė“
(Druskininkų „Atgimimo“ mokykla,
M. K. Čiurlionio g. 92)
Kovo 7 d. 17.30 val. Romantiškas vakaras su klasikine gitara.
Koncertuos Algimantas Pauliukevičius (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus).
Parodos
Kovo 2 d. 16 val. parodos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, „100 nyčių Lietuvai“ atidarymas. Paroda veiks iki
kovo 31 d. (Viečiūnų bendruomenės centras, Jaunystės g. 17, Viečiūnai)
Kovo 3 d. 14 val.profesorės
Aušros Lisauskienės paroda „Baltiški ženklai: keturi laikai“ (M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus,
M. K.Čiurlionio g. 35)
Elmos Šturmaitės paroda „100
atspalvių Lietuvai“ (V. K. Jonyno
galerija, Turistų g. 9)
Leipalingio progimnazijos mokinių piešinių paroda „Sveikiname Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui. Mokytoja G.
Bubulienė (Viešosios bibliotekos
Leipalingio padalinys, Alėjos g.
30, Leipalingis)

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

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Tel. 8 682 10953

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos projekto, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui bei Maironio
155-osioms gimimo metinėms,
iliustracijų pagal baladę „Jūratė ir
Kastytis” paroda (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Druskininkų šeimos paramos
centro bei sveikųjų ir neįgaliųjų klubo „Esame ryšio zonoje“ fotografijos paroda A.J.I.E.R.I.V.E
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus
Dėmesio! Lietuvos 100-čio proga
taikomos nuolaidos!
Nauja grupė renkama kovo mėn.

Teirautis tel.: 8 315 78403,
8 652 77109, 8 685 00083
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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 produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 kambario 35,79 kv. m butas Gardino g. 36, 5 aukšte iš 5. Reikia remonto, bendrabutinio tipo namas,
veikia savininkų bendrija. Kaina –
11900 Eur. Tel. 8 687 37575
1 kambario 30 kv. m butas Vytauto
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 kambario 34 kv. m butas renovuotame name Leipalingyje su
atskiru įėjimu ir dalim baldų.
Tel. 8 610 39365
1 kambario 38 kv. m nestandartinis butas Eglės g. su atskiru
įėjimu. Tel. 8 610 39365
1-2 kambarių butai naujos statybos
7 aukštų name Gardino g. 56G
(prie tvenkinio). Tel. 8 687 37575
2 kambarių 35 kv. m butas renovuotame name Gardino g., 2
aukšte su baldais ir buitine technika. Kaina – 15500 Eur.
Tel. 8 680 58311
3 kambarių 58 kv. m butas Vytauto g., 2 aukšte iš 5, renovuotame
name. Tel. 8 685 42073
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 butas Alytuje. Namas
renovuotas, geoterminis šildymas, saulės baterijos. Žiburio g.,
prie „Žuvinto“ parduotuvės. Šalia
uždara, išpirkta automobilio stovėjimo vieta. Tel. 8 614 15518
3 kambarių 68 kv. m butas renovuotame name Gardino g., puikus
išplanavimas, šalia teka upelis, 2
balkonai. Tel. 8 602 34212
13 a namų valdos sklypas Naujasodės kaime, Druskininkų sav.,
šalia asfaltuotas kelias, atvesta
elektra. Kaina – 11000 Eur.
Tel. 8 650 41379

Gyvenamas namas su ūkiniais
pastatais 8,4 a sklype Leipalingyje. Kaina – 16000 Eur.
Tel. 8 616 48116
Gyvenamas namas su ūkiniais
pastatais 18 a sklype. Kaina –
28500 Eur. Tel. 8 626 66461

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Fiat Ducato“ 2003 m., suremontuota greičių dėžė.
Tel. 8 686 46169
„Toyota Corola“, TA, draudimas,
automatinė pavarų dėžė.
Tel. 8 682 98506
4 padangos (5 skylių) su aliumininiais ratlankiais R17 235/65. Kaina
– 1 vnt./80 Eur. Tel. 8 620 65818
„VW Transporter“ dalimis.
Tel. 8 636 27602
Skubiai „Subaru Outback“ 2,5 L,
115 kW. Kaina – 1850 Eur.
Tel. 8 616 77079
„Renault Megane Scenic“ 2002
m. 1,6 L benzinas.
Tel. 8 623 23430
4 žieminės padangos R15
195/70C, 2 žieminės padangos
R15 195/65. Tel. 8 620 35089

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035

Mėsinė kiaulė. Tel. 8 601 22865

Parduodami įvairūs daiktai

75 a sklypas su namu Didžiasalyje. Tel. 8 601 48912
15 a sklypas su pastatais šalia
Druskininkų, Neravų k. Yra geodeziniai matavimai. Tel. 8 659 45939

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

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

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

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

Mažai naudota mikrobanginė
krosnelė. Kaina – 15 Eur.
Tel. 8 696 87068
Nauja masažinė dušo kabina.
Kaina – 250 Eur. Tel. 8 615 19183
Naujos medinės (klevo ir uosio)
taburetės. Tel. 8 618 20125
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
Siuvimo mašina „Čaika“, šildytuvas-ventiliatorius, drožtas Kristaus
paveikslas, radio centras JVC,
sportinis dviratis. Tel. 8 630 36440
2 moteriški kailiniai (ilgi ir trumpi),
skalbimo mašina „Whirpool“, nauji
atvirukai, vilnonės naminės pirštinės po 1,5 Eur, vilnonis kilimas.
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512
2 nauji išmanieji laikrodžiai, galima dėti SIM kortelę, skambinti
ir rašyti SMS po 18 Eur; nešiojamas kompiuteris „Acer Aspire
725“, greitas, 500 GB hdd, 2 GB
RAM, 11 colių ekranas už 75 Eur.
Tel. 8 602 34212

Ieško darbo
50 metų vyras ieško darbo.
Tel. 8 673 86602
Vyras ieško apsaugininko, kiemsargio arba autobuso vairuotojo
darbo. Tel. 8 623 23430
37 m. vyras ieško darbo statybos,
apdailos srityse. Tel. 8 646 72499

Kiti
Rastas Samsung telefonas (netoli Solo parduotuvės).
Tel. 8 673 33301
Reikalingas žmogus, galintis uždengti kapavietę plytelėmis.
Tel. 8 698 55655
Gal kas padovanotų nedidelį šaldytuvą ir televizorių.
Tel. 8 675 61036
Dovanoju sofą-lovą.
Tel. 8 605 86026
Dovanoju televizorių.
Tel. 8 687 66440

Nebrangiai šiuolaikiška sekcija,
pietų stalas, miegamojo baldai,
dviratis „Scoutmodena“.
Tel. 8 694 22085
Skalbimo mašina „Ardo“ už 100
Eur; viryklė „Elektroliux“ už 100 Eur.
Galima derėtis. Tel. 8 612 54943
Kineskopiniai televizoriai (37, 51,
72 cm įstrižainė), TV priedėliai po
20-30 Eur. Tel. 8 686 43600

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Akumuliatorinis gręžtuvas su 2
akumuliatoriais. Tel. 8 689 41566

Gyvuliai, mėsa

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

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

Naudota elektrinė viryklė.
Tel. 8 628 02417

Puikiai veikiantis elipsinis treniruoklis. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 654 35497
Stacionarus kompiuteris su priedais. Kaina – 130 Eur.
Tel. 8 611 21491
Parketas, perdengimo panelė,
blokai. Tel. 8 682 98506

Perka
Žemės ūkio paskirties žemę netoli Druskininkų. Tel. 8 676 33844
Tujas (1,5-2 m). Tel. 8 618 67244
Pianino kėdę (gali būti naudota).
Tel. 8 687 40223
Nuoma
Išnuomojamas dvigubas 60,03
kv. m garažas arba du atskiri
garažai 32 ir 30 kv. m.
Tel. 8 699 43005
Išnuomojamas 2 kambarių
butas senamiestyje. Kaina – 1
mėn./200 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 686 46169

Išnuomojame 20-30 kv.
m ploto biuro patalpas
M. K. Čiurlionio g. 75
Druskininkuose.
Kreiptis tel. 8 618 21306
el. p. :
jonasgra@yahoo.com
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu ir greitas
pristatymas.
Prekiaujame techninėmis dujomis
ir europinio standarto 5, 11 kg propano-butano dujų
balionų tara.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Šeštadieniais iki 8:00 iki 12.00 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

Tvarkinga šeima išsinuomotų 2-3
kambarių butą su balkonu. Mokėsime iki 200 Eur. Tel. 8 629 61511
Išnuomojamos 63 kv. m patalpos
po remonto, tinka automobilių
remontui, ardymui ir 300 kv. m patalpos 2 aukšte. Tel. 8 612 12197
Išnuomojamo 100 kv. m patalpos
Viečiūnuose (patalpos aukštis –
4 m), tinka automobilių remontui.
Tel. 8 612 12197
Dviejų dirbančių asmenų šeima
Druskininkuose, Viečiūnuose
arba Ratnyčioje išsinuomotų
būstą ilgam laikui, gali būti su
daliniais patogumais su galimybe
išsipirkti. Tel. 8 630 63260

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

Vidaus apdaila, fasadai, stogai.
Tel.: 8 6 45 21917, 8 631 76783
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„Aš gyslom prie tavęs turėjau prisirišti“

Šventinius renginius „Ryto“ gimnazijoje vainikavo gimnazijos mokiniams, mokytojams, tėveliams, darbuotojams ir svečiams parodytas meninis projektas „Aš gyslom prie tavęs turėjau prisirišti“/Virginijaus Sutkaus nuotraukos

Egidija Vilkienė,
„Ryto“ gimnazijos direktorė
Atkurtai Lietuvos valstybei –
100! Nuostabi proga visiems
kartu džiaugsmingai ir pakiliai švęsti su meile, išmone, išradingai, kūrybiškai! Visą šalį
apėmęs šventinis virusas neaplenkė ir „Ryto“ gimnazijos.
Išskirtiniam įvykiui ruošiamės
nuo birželio mėnesio, kai gimė
pirmosios idėjos, šventinių renginių vizijos. Vėliau planuojamų
renginių sąrašas pildėsi naujais
mokytojų ir mokinių pasiūlymais.
Taip technologijų mokytojo J. Dudulio iniciatyva ir kruopščiu darbu pirmojo aukšto fojė pasipuošė medžio raižiniais su Tautiškos
giesmės žodžiais, Vytimi ir Lietuvos prezidentų sąrašu. Muzikos
mokytojos R. Balkaitienės mintis Tautišką giesmę atlikti kitaip
(su ritminiu pritarimu ir dalyvaujant kuo didesniam mokinių skaičiui) buvo įgyvendinta vasario 9
d. drauge su I-II gimnazijos klasių mokiniais. IIc klasės mokinių
grupė per technologijų pamokas

String art technika sukūrė įspūdingo dydžio paveikslą – „Vytį“ –
ir padovanojo jį mokyklai šventės
išvakarėse. Gamtos mokslų mokytojai organizavo viktoriną „Aš
myliu Lietuvą“, istorijos mokytojai (E. Aurylienė, J. Dailydė, R.
Sadauskienė) kartu su II gimnazijos klasių mokiniais, padedant
mokytojui A. Mosiejui vasario 14
d. surengė šventę, kurios metu
buvo galima pajusti tarpukario Lietuvos dvasią: nuo pat ryto
zujo pasipuošusios damos ir ponaičiai, per pertraukas skambėjo tarpukario muzika, šurmuliavo
atidaryta mokinių darbų paroda, buvo suorganizuota fotosesija. Mokytojos E. Nevulienės-Nemunaitienės idėja sukurti reljefinį
Lietuvos žemėlapį subūrė visą
mokyklą bendram darbui. Mokiniai ir mokytojai iš laikraščių, žurnalų juostelių suko ir klijavo ritinėlius, vėliau juos pritvirtino prie
paruošto didžiulio karkaso. Lietuvos žemėlapis su nusipelniusių
kraštui žmonių portretais tapo
gražiu šventiniu akcentu pirmojo
aukšto fojė.

Vasario 15 d. šventinius renginius vainikavo gimnazijos bendruomenei: mokiniams, mokytojams, tėveliams, darbuotojams
ir svečiams parodytas meninis
projektas „Aš gyslom prie tavęs
turėjau prisirišti“ (A. Nyka-Niliūnas). Idėjos bei scenarijaus autorė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Erika Skrėliūnienė,
renginio programėlėje pristatydama šį gimnazijos mokytojų
ir mokinių projektą, rašė: „Kiekvienas žmogus panašus į medį,
nes turi šaknis... Prarasti jas –
tai netekti esybės, Tėvynės, tikrosios gyvasties... Lietuva patyrė daug skausmo, išgyveno
dramatiškų situacijų, bet niekada nebuvo praradusi tikėjimo
žmogumi. O žmogus – tikėjimo.
Dabar esame tokie trapūs ir greitai dūžtantys savo nepatikimose
būties formose. Lengvabūdiškai
atsisakome namų, nukertame
šaknis ir giriamės esą kosmopolitai. Ar įmanoma būti laisvam
be Tėvynės? Kol yra grįžtančių,
visada bus jų laukiančių... Kad
ir kaip skaudžiai blaškomų liki-

mo, kad ir kiek netekčių patyrusių, bet tvirtai įsikibusių į gimtąją žemę, atsiprašančių išduoto
medžio ir tampančių tuo medžiu
– Tėvynės Lietuvos stiprybės
simboliu. Kol yra prisirišančių
gyslomis prie Lietuvos, tol yra
vilties, jog tai ne paskutinis jos
šimtmetis.“
Meninį projektą kūrė ir jame dalyvavo 45 mokytojai ir mokiniai.
Justino Marcinkevičiaus poetinės dramos „Mažvydas“ ištraukas: Nemunu atplukdyto ąžuoliuko sodinimą ir Mažvydo pokalbį
su sūnumi apie Dievą ir žmogų
puikiai interpretavo mokytojos
Laimos Zdančiuvienės vadovaujami III gimnazijos klasių teatro
grupės mokiniai (Mindaugas, Titas, Živilė, Raminta, Gabrielė ir
Aida). Jauniausi projekto dalyviai – 1a klasės mokiniai (Rytis,
Jana, Urtė ir Vilmantė) – mokytojos E. Skrėliūnienės parašytuose
epizoduose ir jautriai sudėliotuose poetiniuose etiuduose pagal
A. Nykos-Niliūno eiles atskleidė
šviesos, gėrio, grožio momentus, karo grėsmę, emigracijos,

sugrįžimo į Lietuvą temas. Abituriento Mato skaitomos Broniaus
Krivicko eilės „Mano dienos nebūtin pasvirę“ nukėlė į rezistencijos metus. Įspūdį stiprino ir
meninį žodį papildė liaudies dainos, atliekamos folkloro ansamblio „Racilukai“ (vadovė Lina Dudulienė), Roko ir Viktorijos „Kai
sirpsta vyšnios Suvalkijoj...“, Dovydo mušamas būgnas. Ypatingą nuotaiką kūrė mokytojos Rūtos Dvorkinienės šokėjai (II-IV
gimnazijos klasių mokiniai, solo
partiją atliko Kamilė). Kiekvienas
šokis – lyg mini spektaklis su užkoduota žinia, išgyvenimu, jausmu... Scenografiją kūrė mokytojas Virginijus Sutkus, garsu ir
šviesomis rūpinosi Marius Dovidauskas, kostiumus šokėjams ir
jauniesiems aktoriams siuvo Vilija Kriščiūnienė.
Dėkoju visiems, kūrusiems
šventę ir joje dalyvavusiems!
Bendrystės jausmas ir suvokimas, jog pokyčiai prasideda pirmiausia nuo kiekvieno iš mūsų,
įkvepia naujiems darbams jau
antrame Lietuvos šimtmetyje.

Vakaras su „Japonijos harmonija“
Rovena Kvaraciejūtė,
Japonų kalbos ir kultūros klubo
vadovė
Praėjusį ketvirtadienį Japonijos ambasados darbuotojų
dėka druskininkiečiai ir miesto svečiai turėjo unikalią galimybę prisiliesti prie labai
įdomaus Japonijos kultūros aspekto – japoniškų tradicinių šokių. Pasirodymą režisavo ir atliko Takamasos Fudžimos įkurta
ne pelno siekianti organizacija „Japonijos harmonija“. Šios
organizacijos vadovas T. Fudžima, siekdamas skleisti japoniško tradicinio šokio didingumą,
intensyviai organizuoja pasirodymus ir dirbtuves bei užsiima tradicinės japonų kultūros
sklaida visame pasaulyje. Lietuvoje ši grupė lankėsi jau penktą kartą.
Renginį svečių pasveikinimo šokiu, pagal japonišką dainą „Furusato“ (liet. „Gimtinė“), pradėjo „Atgimimo“ mokyklos merginos.
Programos pradžioje žiūrovai buvo
supažindinti su kabuki teatro istorija, kurios pradžia siekia XVII a.
Po to visi turėjo galimybę pasigrožėti tradiciniu šokiu, vaizduojančiu šventėje šokančią geišą.
Beje, jos vaidmenį, laikantis tradi-

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių parduotuvėje –
platus dovanų ir suvenyrų pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių smulkmenų už
itin patrauklią kainą!

Druskininkiečiai ir miesto svečiai turėjo unikalią galimybę prisiliesti prie labai įdomaus
Japonijos kultūros aspekto – japoniškų tradicinių šokių/Asmeninio archyvo nuotrauka

cijų, įkūnijo vyras. Mat, nors kabuki pradininkė buvo moteris, nuo
XVII a. pusės teisę jame vaidinti
turėjo išskirtinai tik vyrai.
Akį traukė ne tik labai plastiški
šokėjo judesiai, bet ir prabangus
kimono. Labai įdomi pasirodymo
dalis buvo, kai aktoriai žingsnis
po žingsnio demonstravo ir aiškino, kaip atliekamas sceninis makiažas. Nemažiau patrauklu buvo
stebėti ir sceninio kimono rengi-

mą. Aktoriai nepagailėjo atskleisti
daug įdomių, plika akimi nepastebimų detalių. Žiūrovų akyse gimė
naujas ir labai įspūdingas personažas, šiši (liet. liūtas), karališkai užbaigęs renginį išraiškingu šokiu. Beje, Japonijoje, liūto
šokis yra laikomas laimę nešančiu ženklu, todėl liūto šokį galima
dažnai pamatyti per tokias džiugias šventes, kaip Naujieji metai
ar vestuvės.

