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Druskininkų vardą „Sidabrinė kamėja“ garsina 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje

Laima Rekevičienė

21-erius gyvavimo metus 
skaičiuojanti UAB „Sidabrinė 
kamėja“ šiuo metu yra stam-
biausia sidabro papuošalų 
gamintoja Lietuvoje – gamy-
boje ir prekyboje dirba dau-
giau kaip šimtas žmonių. Pa-
grindinė druskininkiečių 
Elvyro ir Rūtos Cikanavičių 
įkurtos įmonės veikla – sida-
brinių papuošalų gamyba, di-
dmeninė ir mažmeninė pre-
kyba, o pastaraisiais metais 
„Sidabrinė kamėja“ nudžiugi-
no ir meno mylėtojus – atidarė 
parodoms skirtą erdvę – gale-
riją „Studio“. 

„Sidabrinės kamėjos“ juve-
lyrų gaminiai populiarūs viso-
je Lietuvoje, jų galima įsigyti 

įmonės parduotuvėse Druski-
ninkuose, Vilniuje, Kaune, Pa-
nevėžyje, taip pat internetinėje 
įmonės parduotuvėje.

Sausio pabaigoje organizuo-
to Padėkos vakaro metu už sė-
kmingą verslą ir Druskininkų 
vardo garsinimą uždarajai ak-
cinei bendrovei „Sidabrinė ka-
mėja“ įteiktas prestižinis „Ra-
tnyčėlės“ apdovanojimas.

Didesnioji Jūsų gyvenimo da-
lis susijusi su Druskininkais ir 
juvelyrika... 

Elvyras: Su juvelyrine veikla 
Druskininkai jau nuo seno sie-
jami... Prieš keletą dešimtmečių 
miestą garsino ir meno gaminių 
įmonė „Ūla“, daug žmonių ten dir-
bo „Ūloje“. Buvo gera, prestižinė 
įmonė... Ir mane ji patraukė. 

Rūta: Su Elvyru susitikome, 
kai po juvelyrikos meno studijų 
Kauno taikomosios dailės tech-
nikume, gavusi siuntimą, atvy-
kau dirbti į tuometę Druskininkų 
meno gaminių įmonę „Ūla“. Še-
šeriais metais už mane vyres-
nis Elvyras mokslus irgi buvo 
baigęs ten pat. Kartu lankėme 
ir „Ūlos“ tautinių šokių kolek-
tyvą. Sukūrėme šeimą, gimė 4 
vaikai: vyriausiasis Linas, dvy-
nukai Justinas ir Paulius, jaunė-
lė dukra Simona. Kurį laiką dir-
bome „Ūloje“, paskui, kai įmonė 
ėmė byrėti, pradėjome dirbti in-
dividualiai. 

Ar nebuvo baisu imtis savaran-
kiškos veiklos? Ar matėte daug 
galimybių savirealizacijai?

Elvyras: Kai imiesi tokios vei-

klos, kuri tau yra įdomi, kad ir į 
sunkiausias sąlygas papultum, 
tenka ieškoti išeičių. Ir turbūt tada 
kiekvienas žmogus atranda savy-
je jėgų, tarsi paslėptų resursų, o 
kartu ir kūrybinių idėjų. 

Rūta:  Atgimimo metais, apie 
1995-uosius, kai pradėjome savo 
veiklą, buvo labai populiarūs dir-
biniai iš žalvario, vario, jie buvo 
perkami, labai populiarūs, pagei-
daujami.

Elvyras: Regis, visiems tokių 
tautiškų papuošalų reikėjo, vi-
siems jie buvo gražūs ir įperka-
mi. Nuo to ir prasidėjo mūsų vei-
kla.  Ir kartu buvo smagu dirbti 
su tokiomis, sakyčiau, lietuviš-
komis medžiagomis. Ir dabar, 
beje, vėl junta-
mas žalvario atgi-
mimas. 

R. ir E. Cikanavičiai dalyvavo Druskininkų savivaldybės organizuotame Padėkos vakare, kurio metu už sėkmingą verslą ir Druskininkų vardo garsinimą uždarajai akcinei 
bendrovei „Sidabrinė kamėja“ įteiktas prestižinis „Ratnyčėlės“ apdovanojimas/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Druskininkai pristatyti Londone surengtoje kelionių ir turizmo parodoje 
Vasario 23 dieną Londono 

parodų rūmuose surengtoje ir 
tris dienas trukusioje kelionių 
ir turizmo parodoje „The Tele-
graph: Travel Show“ milžiniš-
kai auditorijai siūlomas pas-
laugas ir pramogas pristatė ir 
Druskininkų atstovai.  

Parodoje dalyvavo Druskinin-
kų savivaldybės mero pavaduo-
tojas Linas Urmanavičius bei Do-
kumentų ir informacijos skyriaus 
vedėja Živilė Stravinskaitė. Paro-
doje jie susitiko su Lietuvos am-
basados, Valstybinio turizmo 
departamento, kitų parodoje da-
lyvavusių savivaldybių atstovais, 
apžiūrėjo kitų šalių stendus. 

„Druskininkai siekia žinomu-
mo visame pasaulyje, todėl nuo-
lat dirbame su užsienio rinkomis. 
Džiugu, kad parodos lankytojai – 
britai ir lietuviai – noriai ir aktyviai 
bendravo su Turizmo ir verslo in-
formacijos centro specialistais, 
ypač domėjosi aktyvaus laisva-
laikio galimybėmis: dviračių spor-
tu, vandens turizmu, kempingais, 
daug klausinėjo apie platų SPA 
paslaugų pasirinkimą, pramogas, 
tokias kaip slidinėjimas. Ši paro-
da buvo puiki galimybė pasaulinė-
je turizmo rinkoje pristatyti Drus-

kininkų unikalumą, išskirtinumą“, 
– sakė L. Urmanavičius.

„The Telegraph: Travel Show“ 
paroda, kurią organizuoja vienas 
iš didžiausių Jungtinės Karalys-
tės dienraščių „The Telegraph“, 
kasmet sutraukia daugiau kaip 
30 tūkst. pomėgį keliauti turinčių, 
lankytojų, o bendra renginio au-
ditorija yra didesnė nei 150 mln. 
žmonių. 

Turizmo ir verslo informaci-
jos centro specialistai džiaugėsi, 
kad Užsienio turistai ir užsieny-
je gyvenantys lietuviai itin vertina 
Druskininkus. 

Londone surengtoje kelionių 
ir turizmo parodoje „The Tele-
graph: Travel Show“ Druskinin-
kų kurortas pristatytas didžiu-
liame 90-ies kvadratinių metrų 
stende kartu su Vilniaus, Biršto-
no, Anykščių bei pajūrio turizmo 
informacijos centrais ir turizmo 
verslo atstovais. Lietuvą pristaty-
ti padėjo ir žinomi pramogų pa-
saulio atstovai. Lietuvos sten-
do tematika buvo skirta Lietuvos 
šimtmečio jubiliejui. Stende buvo 
rodomi filmai apie Lietuvos istori-
ją ir jos dabartinį turistinį patrau-
klumą, turistai buvo vaišinami lie-
tuviškais produktais. 

Itin gausią auditoriją turinčioje tarptautinėje kelionių ir turizmo parodoje „The Telegraph: Travel Show“ pristatyti Druskininkai/Druski-
ninkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkai kviečia minėti Lietuvos krepšinio pradininko, žymaus gydomosios 
kūno kultūros specialisto Karolio Dineikos 120-ąsias gimimo metines

Šiais metais Druskininkuose 
bus minimos žymaus pedago-
go, gydomosios kūno kultūros 
specialisto, Lietuvos krepši-
nio pradininko, Lietuvos fizi-
nio lavinimosi sąjungos bei 
Gimnastikos ir sporto federa-
cijos kūrėjo Karolio Dineikos 
120-osios gimimo metinės. 
Praėjusį ketvirtadienį sušauk-
tame pasitarime Druskinin-
kų savivaldybės mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius 
kartu su Savivaldybės speci-
alistais ir įstaigų atstovais ap-
tarė pasiruošimą K. Dineikos 
120-osioms gimimo metinėms 
skirtiems renginiams: šiltuoju 
metų laiku planuojama orga-
nizuoti K. Dineikos atminimui 
skirtą konferenciją, K. Dinei-
kos sveikatingumo parke ves-
ti mankštas, rengti pažintines 
ekskursijas, skaityti paskai-
tas. Kovo 15-ąją, K. Dineikos 
gimtadienio dieną, Druskinin-
kų sporto centre vyks draugiš-
kos krepšiasvydžio (krepšinio) 
varžybos, o Viešojoje biblio-
tekoje bus atidaryta speciali 
paroda. 

„Šiuo metu sveikas gyvenimo 
būdas, fizinis aktyvumas, svei-
kas ir ekologiškas maistas vis la-
biau populiarėja, tai tampa net-
gi mada. Keičiasi žmonių, ypač 

jaunų, požiūris į sveikatą – šios 
tendencijos džiugina. Druskinin-
kai yra sveikatos šaltinių kuror-
tas, todėl norime visiems priminti 
apie išskirtinės asmenybės – K. 
Dineikos – nuveiktus darbus, pa-
siekimus, kartu prisiminti, nuo ko 
prasidėjo sveikos gyvensenos 
populiarinimas“, – sakė L. Urma-
navičius.

Pasitarime svarstytos ir galimy-
bės senosiose Druskininkų kapi-
nėse esančiam K. Dineikos kapui 
sukurti naują antkapį, o K. Dinei-
kos parke įamžinti šio parko įkū-
rėją E. Levicką ir puoselėtoją K. 
Dineiką.

Minint K. Dineikos 120-ąsias gi-
mimo metines, Druskininkai pla-
nuoja išnaudoti žymaus peda-
gogo vardu pavadinto istorinio, 
Savivaldybės iniciatyva atnaujin-
to ir 2015 metais lankytojams du-
ris atvėrusio parko erdves. Gy-
vendamas Druskininkuose, K. 
Dineika atstatė ir išplėtė E. Le-
vickos sukurtą parką, papildyda-
mas jį kurortinio gydymo naujo-
vėmis: buvo įrengti soliariumai, 
pėdos taškų akupresūros basei-
nas, kaskados su termoprocedū-
rine, vertikalios vonios ir kita.

Tarpukariu įkurtas parkas po 
Nepriklausomybės atkūrimo pri-
klausė profsąjungoms ir ilgą lai-
ką buvo apleistas. Druskininkų 

savivaldybė siekė parko perdavi-
mo visuomenės reikmėms, 2013 
metais buvo pradėti parko atnau-
jinimo darbai ir 2015 metų gegu-
žę atnaujintas parkas atvėrė du-
ris lankytojams. 

Druskininkų K. Dineikos svei-
katingumo parke galima išban-
dyti atgaivintas unikaliąsias 
senąsias procedūras: pasivaikš-
čiojimą dozuotais vaikščioji-
mo takais, maudymąsi kaska-
dinėse maudyklėse ir pirtyje, 
mėgavimąsi jonoterapija, pėdų 
masažu akupresūros basei-
ne. Šeimos su vaikais gali akty-
viai leisti laisvalaikį, važinėda-
mi atnaujintais takais, žaisdami 
vaikų žaidimo aikštelėje, spor-
tuodami gimnastikos ir sporto 
aikštelėse bei mechaninių tre-
niruoklių take. Ramesnį poil-
sį besirenkantys asmenys gali 
mėgautis saule ir ramybe me-
ditacijos ir jogos terasose, klau-
sydami raminančio Ratnyčėlės 
upelio vandens čiurlenimo, ar, 
jaukiai įsikūrę pergolėse, kvė-
puoti nuostabiais gėlynų sklei-
džiamais atpalaiduojančiais, gy-
domaisiais kvapais. K. Dineikos 
parke organizuojamos nemoka-
mos mankštos bendruomenei 
ir kurorto  svečiams, mankštas 
ypač aktyviai lanko Druskininkų 
senjorai. 

Roberto Kisieliaus, Dianos Sinkevičiūtės, Druskininkų miesto muziejaus archyvo 
nuotraukos.
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Gerbiama Violeta Kaubriene,

Kiekvienam iš mūsų suteikta galimybė padaryti ką nors gra-
žaus ir gero šiame pasaulyje. Kartais tai tėra smulkmena, o 
kartais – didžiulis darbas, reikalaujantis nuoširdaus atsida-
vimo. Būdama aktyvia meno mecenate, prisidedate prie la-
bai svarbaus tikslo – kurorto gražinimo. Nuoširdžiai dėko-
jame Jums už įkvepiančią veiklą, puoselėjant krašto kultūrą. 

Sveikindami Jus gražaus jubiliejaus proga, linkime neiš-
senkančio energijos, veržlumo ir negęstančio entuziazmo, sie-
kiant užsibrėžtų tikslų. 

Druskininkų savivaldybės Taryba ir administracija 

Aptarti Druskininkų riboženklio sprendiniai

Praėjusį trečiadienį Druskininkų 
savivaldybės vadovai, administra-
cijos skyrių vadovai ir specialistai, 
susitikę su AB „Montuotojas“ at-
stovais, aptarė Druskininkų ribo-
ženklio projekto darbus.

Riboženklis bus įrengtas A4 ma-
gistralės žiede prie įvažiavimo į 
Druskininkus nuo Merkinės pu-
sės. Žiedo viduryje bus trys auk-
sinėmis karūnomis puoštos tū-
rinės pušys. Planuojama, kad 

pušys lėtai suksis, tad, kiekvie-
ną kartą atvykstant ar išvykstant 
iš miesto, ženklą lankytojai galės 
pamatyti vis kitu kampu. Žiede 
bus įrengtas ir šviečiantis miesto 
pavadinimas.

Druskininkų vadovai su atvy-
kusiais svečiais susitikimo metu 
aptarė svarbiausius būsimo-
jo Druskininkų riboženklio tech-
ninius sprendinius. Diskutuota 
apie ženklo įrengimą, jo priežiū-

rą, aptarti riboženklio projektavi-
mo pabaigos ir riboženklio įren-
gimo terminai.

„Druskininkai – modernus kuror-
tas, turintis kuo pradžiuginti ir nu-
stebinti vietinius gyventojus bei 
kurorto svečius. Norime, kad įva-
žiavimą į miestą puoštų ženklas, 
atitinkantis mūsų kurorto įvaizdį“, 
– apie išskirtinį miesto riboženklį 
kalbėjo Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas.

Savivaldybės vadovai, administracijos skyrių vadovai ir specialistai, susitikę su AB „Montuotojas“ atstovais, aptarė Druskinin-
kų riboženklio projekto darbus/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Padėkime vaikams užaugti 
šeimoje: ieškomi laikinieji 

vaikų globotojai

Asmenų, norinčių prekiauti ar teikti 
paslaugas Druskininkų savivaldybės 

viešosiose vietose, dėmesiui
Druskininkų savivaldybės taryba 2018 m. vasario 8 dieną pa-

tvirtino Prekybos viešosiose vietose taisykles.
Informuojame, kad vasario 26 dieną Savivaldybės administra-

cijos interneto svetainėje, adresu: http://www.druskininkai.lt/
Finansai ir verslas/Licencijų, leidimų išdavimas/Išduodamų 
licencijų ir leidimų prašymo formos  bus paskelbta Adminis-
tracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Prekybos vietų išdėsty-
mo schema su nustatytomis prekybos ir paslaugų teikimo vieto-
mis ir jų dydžiais.

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

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

Savivaldybė kviečia ben-
druomenę suteikti pagalbą 
be tėvų globos likusiems vai-
kams ir ieško socialinių glo-
botojų, kurie galėtų laikinai 
globoti vaikus savo namuo-
se. Esant krizinei situacijai 
šeimoje ir Vaiko teisų apsau-
gos institucijai paėmus vai-
ką iš šeimos, šis laikinai būtų 
atiduodamas globoti ne į vai-
kų namus, o į namų aplinką, 
tai yra, socialiniam globoto-
jui. Globotojas savo namuo-
se globos vaiką, kol vaiko 
biologinė šeima vėl bus pa-
sirengusi užtikrinti geriau-
sius vaiko interesus ir saugią 
aplinką. Socialiniu globoto-
ju gali būti vienas gyvenantis 
asmuo ir sutuoktiniai. Globė-
jas bus parenkamas, atsižvel-
giant į jo asmenines savybes, 
sveikatos būklę, sugebėjimą 
būti globėju, santykius su vai-
ku, vaiko interesus. Globotoju 
gali būti asmuo nuo 21 metų 
iki 65 metų. Jis turi turėti savo 
būstą. Globotojas taps ir vai-
ko atstovu pagal įstatymą. 
Socialinis globotojas turės iš-
klausyti Globėjų mokymus, 
gauti išvadą ir bus įdarbintas 
Druskininkų savivaldybės So-
cialinių paslaugų centre, kas 
mėnesį gaus darbo užmokes-
tį ir atliks socialinio darbuojo 
funkcijas. Atsiradus be tėvų 
globos likusiam vaikui, soci-

alinis globotojas atliks globo-
tojo funkcijas. Kriziniu atveju 
globa galės trukti nuo 3 parų 
iki 3 mėnesių, laikinos globos 
atveju – iki 12 mėnesių, nuo-
latinės globos – iki kol vaikui 
sukaks 18 metų ar pasibaigs 
nuolatinė globa. Vaiką grąži-
nus šeimai, globotojas toliau 
tęs darbą Centre ir lauks kito 
vaiko.

Vaiko globos laikotarpiu globo-
tojai gaus darbo užmokestį, taip 
pat vaiko globos (rūpybos) išmo-
ką ir globos tikslinį priedą (304 
Eur), „vaiko pinigus“ (30 Eur), pa-
galbos pinigus (114 Eur už 1 vai-
ką, 190 Eur už 2 vaikus, 304 Eur 
už 3 ir daugiau vaikų bei papildo-
mai 38 Eur už vaiką iki 3 metų).

Taip pat galės būti skiriama ir 
vienkartinė materialinė parama 
nupirkti vaikui reikalingų reikme-
nų ar daiktų. Vienu metu globoto-
jas galės globoti iki 3 vaikų. Ben-
dras vaikų skaičius šeimoje su 
savais vaikas neturės būti dau-
giau nei 5 vaikai. Skaičius galės 
būti didesnis išimtiniais atvejais, 
kai neišskiriami broliai ir seserys.

Visi susidomėję gali kreiptis į 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėją Ligitą Baranauskienę, tel. 
(8 313) 55744, el. p.: ligita.b@
druskininkai.lt

Prisidėkime prie kilnios misijos 
– padėkime savo bendruomenės 
vaikams tinkamai augti, vystytis ir 
tobulėti!

Posėdžiavo Druskininkų savivaldybės tarybos 
Kontrolės komitetas

Antradienį sušauktas Drus-
kininkų savivaldybės tarybos 
Kontrolės komiteto posėdis, ku-
riame pristatyti ir aptarti darbo-
tvarkėje numatyti klausimai dėl 
Druskininkų savivaldybės ta-

Savivaldybės tarybos Kontrolės komi-
teto posėdyje dalyvavo Tarybos narė, 
komiteto pirmininkė G. Kuneikienė/Gin-
tarės Varnelienės nuotrauka

rybos Kontrolės komiteto 2018 
metų veiklos plano, Kontrolės ir 
audito tarnybos 2018 metų vei-
klos plano vykdymo, asignavi-
mų Druskininkų savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnybos 
2018 metų veiklos plano vykdy-
mui bei kiti klausimai.

Kontrolės komiteto posėdžio 
metu buvo patvirtintas Druskinin-
kų savivaldybės tarybos Kontro-
lės komiteto 2018 metų veiklos 
planas, o Savivaldybės kontrolie-
rius Sigitas Valentukevičius pri-
statė nuveiktus ir planuojamus 
darbus. Šiais metais jau atliktas 
vienas auditas. Druskininkų savi-
valdybės tarybai priėmus spren-
dimą imti paskolą, buvo atliktas 
auditas ir parašyta išvada, kurioje 
nurodoma, kad paėmus paskolą 
nebus viršyti 2018 metų Lietuvos 
Respublikos teisės aktais nusta-

tyti skolinimosi limitai.
Savivaldybės kontrolierius infor-

mavo, kad šiuo metu atliekamas 
konsoliduotųjų finansinių ataskai-
tų auditas. Pradėtas ir dar vienas 
auditas Druskininkų savivaldybės 
Viečiūnų progimnazijoje, kuris, pir-
miniais duomenimis, turėtų būti at-
liktas iki kovo vidurio. Šiais metais 
planuojama atlikti auditus ir VšĮ 
„Druskininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centras“ bei  VšĮ Druski-
ninkų jaunimo užimtumo centras.

Druskininkų savivaldybės tary-
bos Kontrolės komiteto posėdy-
je dalyvavo Tarybos narė, komite-
to pirmininkė Gražutė Kuneikienė, 
Tarybos narys, Savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavičius  
ir Tarybos narė Vida Krisiuvienė.

Kitas savivaldybės tarybos Kon-
trolės komitetas planuojamas va-
sario 22 d.

Vaikams tinkamai augti, vystytis ir tobulėti geriausia šeimoje/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka
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Meras Ričardas Malinauskas: „Niekada nepriimsime sprendimo, kuris blogintų 
Druskininkų savivaldybės gyventojų situaciją“

Druskininkiečiai baiminasi, kad Druskininkuose nebeliks ligoninės. Tokį nerimą bendruomenėje pasėjo viešoje erdvėje  pasklidusi informacija apie Sveikatos minis-
terijos planus įgyvendinti bandomąjį projektą, pagal kurį Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė būtų pagrindinė regione, o Varėnos, Lazdijų ir Druskininkų ligoninės 
taptų Alytaus ligoninės skyriais, kuriuose būtų teikiamos tik būtiniausios medicininės paslaugos. Pakomentuoti šią situaciją „Mano Druskininkai“ redakcija paprašė 
merą Ričardą Malinauską.  

– Mere, galima suprasti drus-
kininkiečių nerimą, kad Drus-
kininkuose esą gali nebelikti 
ligoninės, kurioje būtų teikia-
mos visos būtinos pacientams 
paslaugos, o ne tik būtinoji me-
dicininė pagalba. Kokia yra re-
ali situacija ir kokia Druski-
ninkų savivaldybės pozicija 
šiandien?

– Žmogaus sveikata ir gyvybė 
yra svarbiausia ir prioritetinė ver-
tybė. Todėl suprantama, kad įvai-
rios kalbos apie pokyčius sveika-
tos apsaugos sistemoje jaudina 

žmones ir įneša nerimo. Visų pir-
ma, atsakingai sakau, kad nieka-
da nepriimsime sprendimo, kuris 
blogintų Druskininkų savivaldy-
bės gyventojų situaciją. Žinoma, 
gyvenimas nestovi vietoje, viso-
se srityse vyksta tam tikri poky-
čiai: keičiasi ir medicininė įranga, 
ir specialistų kvalifikacija, ir jų pa-
siskirstymas. Vienų ima trūkti, kitų 
galbūt – ne. Galiausiai, keičiasi ir 
gyventojų skaičius, bendruomenė 
senėja. Pokyčiai visuomenėje ne-
išvengiami. Todėl, laikui bėgant, 
daug ką reikia įvertinti, peržiūrėti, 
ir tik tada nuspręsti, kokią situaciją 
turime: gerą, pakenčiamą ar blo-
gą. Turime nuolat analizuoti situ-
aciją, svarstyti, diskutuoti. Tai da-
ryti būtina, nes, ypač kalbant apie 
mediciną, juk visų pirma, kalbame 
apie sveikatą, apie bet kurio am-
žiaus žmogų, jo sveikatos gerovės 
ir sveikatos problemų sprendimą. 

– Garsiai kalbama apie siūly-
mą, kad Alytaus apskritis vyk-
dytų pilotinį projektą, pagal kurį 
prie Alytaus apskrities S. Kudir-
kos ligoninės prisijungtų Varė-
nos, Lazdijų ir Druskininkų li-
goninės. Dabartinis Sveikatos 
apsaugos ministras A. Veryga 
mano, kad, sujungus regionų li-
gonines, laimėtų ir Valstybė, ir 
ministerija, ir ligonių kasa, ir li-
goninės. Apie tai buvo disku-

tuota ir prieš keletą savaičių vy-
kusiame savivaldybių atstovų 
susitikime su ministru Alytuje. 
Ką Jūs apie tai manote?

– Ten buvo tiesiog iškelta disku-
sija, bet diskusijos pati tema – pri-
sijungti prie Alytaus ligoninės –
absoliučiai nieko nesakanti. Man 
ji bus verta dėmesio tada, kai bus 
įvardinti argumentai: kai bus pa-
sakyta, kodėl tai reikia daryti ir 
kokios bus to pasekmės. Druski-
ninkų ligoninės prijungimas prie 
Alytaus ligoninės? Kur bus su-
taupyta? Ką „sumažinsime“? Di-
rektorių atleisime iš darbo? Taip, 
dar gal buhalterį, teisininką – nes 
visus administracinius  reikalus 
spręs ten sėdintys Alytuje. O jei-
gu prijungimas reikalingas, norint 
peržiūrėti visą regiono ligoninė-
se teikiamų paslaugų struktūrą – 
tai kokios, kur ir kaip bus teikia-
mos paslaugos? Tai jau daugiau 
negu ligoninės prijungimas, ta-
čiau apie tai kol kas nediskutuoja-
ma. Kita vertus, jeigu prijungimas 
reiškia tai, kad Alytuje galima su-
teikti geresnę paslaugą, negu kad 
dabar ji yra suteikiama Druskinin-
kuose, – gerai, mes „už“, kad tik 
žmonės gautų kuo geresnes ir 
kokybiškesnes paslaugas. Tačiau 
pirmiausia reikia išsiaiškinti, įver-
tinti, kokia kaina ir kaip ta paslau-
ga bus teikiama, kaip viskas vyks, 
kaip išspręsime žmonių sociali-

nes problemas, kurių neišvengia-
mai atsiras po tokių pasikeitimų? 

Turi būti išsamiai išanalizuota ir 
visiškai konkrečiai įvardinta: jeigu 
padarome vienokį ar kitokį žings-
nį, kokį rezultatą pasieksime. O, 
rezultatas, pasikartosiu, visų pir-
ma turi būti susijęs su žmogaus 
sveikata ir gerove. Ir tik tada jau 
galime būtų kalbėti apie mediko 
lūkesčius, ligoninės biudžetą ir ki-
tus panašius dalykus. Pirmiausia 
– žmogaus sveikata.

– Jei ligonis, druskininkietis, 
bus vežamas iš Druskininkų 
į Alytų, jis bus nutolintas nuo 
namų daugiau nei pusšimčiu 
kilometrų... Tai gali sukelti la-
bai daug nepatogumų ir jam, ir 
jo artimiesiems, šeimai?

– Negalima tiesiog imti ir nuleisti 
Lietuvoje „skandinavišką“ ar kaž-
kokį „vokišką“ sveikatos sistemos 
modelį. Taip, pas mus ligonių tin-
klas yra žymiai tankesnis, paly-
ginus, tarkime, su Skandinavija. 
Ten didesni atstumai, kartais – ir 
šimtai kilometrų iki ligoninių, tose 
vietovėse, kurios rečiau apgyven-
dinamos. Tačiau mes negalime 
lygintis su Skandinavijos šalimis 
susisiekimo tinklo išvystymu. Pa-
vyzdžiui, Norvegijoje, Švedijoje ar 
Suomijoje, sėdus į greitąjį trauki-
nį, nuvažiuoti tokį atstumą, kaip 
nuo Druskininkų iki Alytaus, už-

truktų tiek pat laiko, kaip automo-
biliu pervažiuoti vien tik per Drus-
kininkus. Tačiau yra ir daugybė 
įvairių kitų aspektų, kuriuos būti-
na peržiūrėti, įvertinti, ir tik tada 
planuoti konkrečius veiksmus. Kol 
kas nėra pakankamai išanalizuo-
ta ir įvertinti argumentai, kodėl li-
goninės turėtų būti sujungtos. To-
dėl negalime ir aiškiai pasakyti, 
kad bus taip, ir ne kitaip. Viena, 
ką galima aiškiai pasakyti – tai, 
kad niekada nepriimsime spren-
dimo, kuris blogintų Druskininkų 
savivaldybės gyventojų situaciją.

Kitas dalykas, nepamirškime, 
kad Druskininkai yra kurortas – 
su nuolatiniais papildomais žmo-
nių srautais ir išskirtiniais objek-
tais. Vadinasi, mes turime į visa 
tai atsižvelgti. Tik tada, kai ma-
tysime visą, bendrą regiono li-
goninių restruktūrizacijos pla-
ną, tada ir spręsime. O dabar kol 
kas džiaugiamės, kad Druskinin-
kų ligoninė baigė metus be sko-
lų. Atsinaujino ligoninės gydytojų 
komanda, ir tokia situacija džiugi-
na. O kalbant apie vieną ar kitą, 
galbūt visuomenės akimis, nepo-
puliarų sprendimą, aiškiai sakau: 
galime jį priimti tik tokiu atveju, 
jeigu tas sprendimas bus reika-
lingas, gyventojams užtikrinant 
gydymo paslaugų kokybės geri-
nimą, ir kad dėl tokio sprendimo 
nenukentėtų nė vienas pacientas.

Prof. Justino Karoso atminimo salės futbolo turnyre – atkaklios futbolo kovos 
Vasario 23-24 dienomis Druski-

ninkų sporto centro salėje orga-
nizuotos įnirtingos ir atkaklios 
finalinės Druskininkų savival-
dybės Seimo nario prof. Justino 
Karoso atminimo salės futbolo 
kovos dėl nugalėtojų vardo. 

Vasario 23 d. pusfinalio varžy-
bose susitiko „Druskininkų SC“ ir 
„Konkurentai“ komandos. Po teisė-
jo finalinio švilpuko pergalę šventė 
„Druskininkų SC“ komanda, varžo-
vus įveikusi rezultatu 12:6. Antro-
siose pusfinalio varžybose rungty-
niavo „VY“ ir „Seniai“ komandos. 
Rezultatu 8:5 savo varžovus nuga-
lėjo „Seniai“. 

Vasario 24 d. susitiko pusfinaliuo-
se pralaimėjusios „VY“ ir „Konkuren-
tai“ komandos. Po atkaklios kovos 
trečią vietą iškovojo „VY“ komanda, 

nugalėjusi varžovus rezultatu 12:9. 
Dėl nugalėtojų titulo kovojo „Drus-
kininkų SC“ ir „Seniai“ komandos. Ir 
po įtemptos kovos rezultatu 9:7 nu-
galėtojais tapo „Seniai“, antroji vieta 
atiteko „Druskininkų SC“.

Nugalėtojų komandas pasveikino 
ir apdovanojimus įteikė Seimo narė 
Virginija Vingrienė ir Druskininkų 
sporto centro direktorius Vilman-
tas Matkevičius. Rezultatyviausiu 
čempionatu žaidėju tapo Jonas Ši-
monis, geriausiu vartininku pripa-
žintas Tomas Raudonikis, geriau-
siu gynėju – Arnoldas Pilipčikas, 
geriausiu puolėju – Almantas Ta-
mulionis, naudingiausio žaidėjo pri-
zas atiteko Ričardui Jakubauskui. 

Druskininkų sporto centro 
informacijaProf. J. Karoso atminimo salės futbolo turnyro nugalėtojų apdovanojimo akimirka/Gintaro Grigo nuotrauka

Prevencinė akcija „Gyvenkime saugiai“
Nuo vasario mėnesio iki metų pa-

baigos Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas šalyje or-
ganizuoja prevencinę akciją „Gy-
venkime saugiai“. Jos metu vals-
tybinės priešgaisrinės priežiūros 
inspektoriai ir ugniagesiai gelbėto-
jai ketina aplankyti apie 100 tūkst. 
gyvenamųjų būstų visoje Lietuvoje, 
konsultuoti gyventojus ir teikti jiems 
praktinius patarimus saugios aplin-
kos ir saugaus būsto klausimais. 
Svarbiausias šios akcijos tikslas – 
ugdyti šalies gyventojų saugios gy-
vensenos įpročius, gerinti gyvena-
mųjų būstų gaisrinę saugą ir skatinti 
gyventojus namuose įsirengti auto-
nominius dūmų detektorius. 

Druskininkų priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo 

tarnybos informacija

Ugniagesiai gelbėtojai ketina aplankyti apie 100 tūkst. gyvenamųjų būstų visoje 
Lietuvoje, konsultuoti gyventojus ir teikti jiems praktinius patarimus saugios aplin-
kos ir saugaus būsto klausimais/Druskininkų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
tarnybos nuotrauka

 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. 

Druskininkų savivaldybė paskelbė konkursą Druski -
ninkų savivaldybės šviet imo įstaigos vadovo Druski -
ninkų savivaldybės Viečiūnų progimnazi jos direkto -
r iaus pareigoms ei t i . 

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. vasar io 23 d.  Pre -
tendentų atranka vyks 2018 m. gegužės 18 d.

Kval i f ikac iniai  re ikalavimai pretendentui,  pr ivalomų pa -
te ik t i  dokumentų sąrašas i r  terminai  bei  k i ta informaci -
ja yra nurody ta pagr indiniame skelbime, kur is pateik tas 
Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje:  ht tp: //
www.druskininkai . l t / index.php  skyr iuose „Savivaldy -
bės nauj ienos“ i r  „Kar jera“.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras
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Tačiau, ko gero, vien tų tautiš-
kų žaliavų ilgainiui Jums nebe-
užteko?

Elvyras: Kai įsitrauki į mėgsta-
mą veiklą, ateina ir noras dary-
ti viską dar įdomiau, daugiau ir 
gražiau, tobulėti. Supratome, kad 
kurdami iš žalvario, kažko labai 
neprifantazuosime, pradėjome 
kurti gaminius iš sidabro. 

Rūta:  Aišku, veiklos pradžio-
je susidūrėme su daugeliu pro-
blemų. Juk neturėjome reikiamos 
įrangos. Be to, labai trūko įvairios 
mums, kaip juvelyrams, rūpimos 
informacijos, jautėmės gerokai 
atsilikę nuo užsienio šalių kolegų. 
Daug teko mokytis savarankiškai, 
patiems, savo jėgomis.

Kas pačioje pradžioje buvo 
sunkiausia – be tos įrangos, 
kurios reikėjo, norėjosi ir buvo 
sunku gauti? 

Elvyras: Veiklą pradėjome ne-
didele kompanija – dirbome dvie-
se, trise... Informacijos labai 
trūko. Nuvažiuoji į parodas užsie-
nyje – niekas nepasakodavo, ne-
atskleisdavo, kaip ką daro. Viską 
turėjome sužinoti patys. Įrangos 
tuomet irgi nebuvo taip paprasta 
gauti. 

Interneto nebuvo, nieko nebu-
vo – pasiimi žemėlapį, ir važiuoji 
patirties pasisemti... Į Italiją nuva-
žiavę, pasiėmėme telefonų knygą 
ieškojome, kur kokią nors juvelyri-
nę įmonę, gamyklą rasti, kad būtų 
galima pasižvalgyti naujovių. 

Rūta:  Jautėmės kaip iš kosmo-
so nukritę... Tai ne dabar – infor-
macijos daugybė, rasi viską, kas 
tik domina. Rengiamos įvairios 
parodos, kuriose galima pamaty-
ti, kaip dirba kolegos, kokios pa-
saulyje juvelyrikos tendencijos ir 
panašiai.

Kas sugalvojo įmonei pavadi-
nimą? Kodėl „Kamėja“?

Elvyras: Išvertus iš prancū-
zų kalbos, Kamėja – iškiliai iškal-
tas arba išraižytas brangakmenis 
ar pusbrangis akmuo, papuoša-
las. Pavadinimą įmonei rinkome 
bendrai, visas kolektyvas. Net 
konkursą buvome paskelbę. Pa-
vadinimus siūlė visi įmonės dar-
buotojai. Beje, papuošalai su 
kamėjomis tapo mūsų įmonės vi-
zitine kortele.

Šiandien Lietuvoje ir ne tik 
mūsų šalyje prekinis ženklas 
„Sidabrinė Kamėja“ jau puikiai 
atpažįstamas. Tai, ko gero, Jus 
džiugina?

Rūta: Taip, tikrai džiugina, kad 
po 20-ies nuoširdaus darbo metų 
esame atpažįstami dėl savo preki-
nio ženklo, darbų stilistikos.; Sma-
gu, kai, atvažiavus į juvelyrikos 
parodą net ir užsienio šalyse, mus 
pasitinka, mūsų ieško, kaip lietu-
viškos juvelyrikos atstovų. Smagu 
jaustis reikalingiems. 

„Sidabrinės kamėjos“ patyrusių 
juvelyrų kolektyvas nuolat kuria 
unikalius, vienetinius gaminius, 
taip pat siūlome didelę serijinių 
gaminių įvairovę. Dirbinių asorti-
mentas nuolat atnaujinamas, at-
sižvelgiant į klientų pageidavimus 
bei mados tendencijas, su kurio-
mis susipažįstame nuolat daly-
vaudami garsiose juvelyriškos 
parodose. 

„Sidabrinės kamėjos“ vienetinių 
gaminių kolekcijoje – ir papuošalų 
komplektai iš sendinto sidabro su 
įvairios formos natūraliais, pusiau 
brangiais akmenimis. Kiekvienas 

akmuo pateikiamas individualiai – 
ypatingą dėmesį skiriant formai, 
struktūrai, spalvai. Manome, kad 
būtent šis darbo principas sutei-
kia unikalų stilių.

Labai džiaugiamės savo įmo-
nės darbuotojais, talentingais ir 
darbščiais juvelyrais. 

Ar, prieš 20 metų pradėję nuo-
savą verslą, tokią jos viziją ma-
tėte, galėjote įsivaizduoti, kad 
įmonė taip suklestės, išsiplės, 
jos filialų bus visoje Lietuvoje? 

Elvyras: Tai kad pradžioje apie 
tokius dalykus dar nelabai ir gal-
vojome, nes žinojome, numatė-
me, kad didžiausia problema bus 
produkcijos realizacija. Juk gali 
gaminti, ir labai daug, bet kur visą 
tą produkciją paskui padėsi? Ju-
velyrinių dirbinių rinkoje išskirtinai 
didelė konkurencija, todėl labai 
svarbu rasti vietas, kuriose gali-
ma parduoti produkciją. 

Todėl 2003 metais ir atidarėme 
pirmąją įmonės kuriamos produk-
cijos parduotuvę čia, Druskinin-
kuose. Supratome, matėme, kad 
įmonė, verslas neturės ateities, 
jei nebus prekybos. Labai džiau-
giamės, kad tuomet pirmąją par-
duotuvę padėjo įrengti vietiniai 
menininkai Valdas Gilius ir Tauras 
Česnulevičius. 

Rūta: O po to ir kitų miestų gy-
ventojai ėmė klausinėti, kodėl ten 

nėra „Sidabrinės kamėjos“ par-
duotuvių? Aišku, prekybos cen-
trai neįsileidžia iš karto... Turi 
save pateikinėti, prašyti, kad įsi-
leistų, važiuoti, šnekėti. Džiaugia-
mės, kad mus labai geranoriškai 
sutiko tuometis prekybos cen-
tro „Panorama“ direktorius, la-
bai pozityviai mąstantis žmogus. 
Jis skatino verslininkus, kurie ne 
į užsienį produkciją veža, jam pa-
tiko, kad savo sukurtus gaminius 
norime realizuoti Lietuvoje. Ir iki 
šiol „Panoramoje“ dirbame, jau 
10 metų. Džiaugiamės, kad gali-
me atstovauti Lietuvai savo pre-
kės ženklu. Džiugina, kad „Sida-
brinės Kamėjos“ vardas pritraukia 
žmones, klientus ir atveria mums 
duris bendradarbiavimui su kitais 
verslininkais, iš kurių nuomoja-
mės patalpas gaminių realizacijai. 
Tačiau prireikė daug metų dirbti, 
kad užsitarnautume gerą vardą.

Ar turite išskirtinių klientų, 
kurie perka „Sidabrinės Kamė-
jos“ gaminius?

Rūta: Mūsų parduotuvėse ap-
silanko daug žinomų žmonių, ir iš 
visos Lietuvos, ir iš užsienio. Ma-
tome, kad mūsų įmonėje sukur-
tais papuošalais ir Seimo narės 
puošiasi, ir televizijų laidų vedė-
jus... Tai smagu.

Nedidelėmis serijomis gamina-

mų koljė, apyrankių, žiedų, sagių, 
auskarų, pakabučių asortimen-
tas nuolat keičiamas ir papildo-
mas. Pasipuošti „Sidabrinė ka-
mėja“ siūlo ne tik moterims, bet ir 
vyrams.

Kur semiatės idėjų papuoša-
lams? Kas juos kuria?

Elvyras: Mes savo įmonės dar-
buotojams, juvelyrams, papuo-
šalų kūrėjams, suteikiame lais-
vę ir jų neribojame. Žinome viso 
pasaulio papuošalų mados ten-
dencijas, pasakome, į ką reikėtų 
orientuotis, ir jie tą daro. Dažnai 
patirties ir žinių pasisemti važiuo-
jame į parodas – kad žinotume, 
kokios yra tendencijos, kas per-
kama.

Gaminame ir serijinės gamy-
bos papuošalus – jie perkamiau-
si, nes yra gana nebrangūs, lietu-
viams įperkami. 

Kalbant apie juvelyrinius dirbi-
nius, matome daug įvežtinės pro-
dukcijos. Ir visuose prekybos cen-
truose mes konkuruojame su 
įvežtine produkcija, ne su lietuviš-
ka. Dauguma juvelyrikos dirbiniais 
prekiaujančiųjų į tas pačias par-
odas važiuoja, iš tų pačių tiekėjų 
perka. Tad turime išlaikyti savą sti-
lių, kad galėtume išsiskirti. 

Ar papuošalų, juvelyrinių dir-
binių mada yra griežta? 

Rūta: Pastebėjome, kad, rinkda-
miesi papuošalus, lietuviai gana 
konservatyvūs, kartais jų skonį 
sunkoka pakeisti naujovių link. 

Stengiamės, kad mūsų gaminiai 
būtų ne tik gražūs, bet ir praktiški. 
Daug „Sidabrinės kamėjos“ pa-
puošalų – iš patamsinto sidabro: 
jie nekeičia spalvos. 

Ir mados tendencijos keičiasi – 
vis populiaresni matiniai, mažiau 
blizgantys dirbiniai

Esame šiauriečiai, todėl mums 
gal būdinga ne tokie iššaukian-
tys papuošalai, kaip, tarkime, pi-
etiečiams – ten galbūt svarbiau, 
kad papuošalų būtų daug ir kad 
„blizgėtų“.  

Ar Jūs, Rūta, pati mėgstate 
puoštis, kokie papuošalai mė-
giamiausi?

Rūta: Dauguma papuošalų, ži-
noma, yra sukurti „Kamėjos“. Jie 
mėgstamiausi. O paprastai pa-
puošalo pasirinkimas priklauso 
nuo aplinkybių, progos, renginio. 
Nevengiu ir papuošalų, kuriuos 
nusiperku, lankydama juvelyrinių 
dirbinių parodas svetur.

Ar vienas kitam esate sukūrę 
papuošalų? 

Elvyras: Mes papuošalus kūrė-
me prieš 15-20 metų, tačiau da-
bar tam tiesiog nebeturime laiko, 
nes esame užsiėmę administra-
ciniu darbu įmonėje: personalas, 
dokumentacija ir kita. 

Jūsų įmonė viena iš nedauge-
lio ne tik Druskininkuose, bet ir 
Lietuvoje, užsiimanti gamyba. 
Šiais laikais išlaikyti gamybą iš 
tiesų nėra lengva?

Elvyras: Tai sudėtingas proce-
sas. Juk reikia rūpintis ne tik pa-
talpomis, paisyti įvairių standar-
tų, bet ir rūpintis darbuotojais, kad 
žmonės turėtų darbą...   Prekyba 
be gamybos yra lengviausias ke-
lias – perku, parduodu... Ir apy-
varta gali būti tokia pati, kaip ir 
gamyboje. Tai Lietuvoje yra vys-
toma, o gamyba, deja, neplėtoja-
ma, neskatinama. 

Su įvežtine produkcija, supran-
tama, konkuruoti sunku: sienos 
atviros, daugelis perka, parve-
ža, parduoda...  O gamyboje turi 
išlaikyti ir darbuotojus, ir nuo-
lat atnaujinti dirbtuves, techniką, 
įdiegti naujas technologijas. Rei-
kia ir žmogiškųjų resursų,  dar-
buotojų, kurie ta nauja įranga, 
naujomis technologijomis gebė-
tų naudotis. Gamyboje – visai ki-
tos sąnaudos. Ir svarbiausia, kad 
privalai vis investuoti į priekį, ne-
atsilikti nuo užsienio.

Vienas iš Jūsų keturių vaikų, 
Paulius, taip pat pasuko į juve-
lyrikos sritį. Ar smagu? 

Rūta: Tai, aišku – gera žinoti, 
kad galime perduoti patirtį, galbūt 
ir palikti savo veiklos, darbų tąsą. 

Vyriausiasis sūnus Linas pa-
sirinko informatiko specialybę. 
Džiaugiamės, kad broliai dvyniai 
abu dirba įmonėje – Paulius ju-
velyras, Justinas – vadybininkas. 
Jaunėlė Simona dar moksleivė. 

Kai atidarėte pirmąją „Kamė-
jos“ parduotuvę Druskininkuo-
se, ten buvo ir paveikslų gale-
rija. Neseniai atidarėte galeriją 
„Studio“, kuri taip pat tapo pa-
trauklia parodų erdve. 

Elvyras: Galbūt dar yra prisi-
menančių tą pirmąją „Kamėjos“ 
erdvę, kurioje buvo nemažai pa-
veikslų. Tačiau anuomet juvelyri-
kos ekspozicijai pritrūko erdvės, 
todėl paveikslų neliko. Tačiau il-
gus metus kirbėjo mintis, kad to-
kios parodų erdvės norėtųsi. Ir tik 
po penkiolikos metų sugebėjome 
atidaryti puikioje vietoje esančią 
galeriją „Studio“, kurioje jau buvo 
eksponuota ne viena paroda. Šiuo 
metu galima apžiūrėti Vilniaus dai-
lės akademijos docento Albino Pu-
rio tapybos darbų parodą. 

Mes žavimės menu, net ir na-
muose visos sienos paveikslais 
nukabintos. 

Galite pelnytai didžiuotis ir 
unikalia sukaupta didele na-
tūralių įprastų bei pusbrangių 
akmenų kolekcija. 

Rūta: Mes su tais akmenimis 
„gyvename“ nuo darbo pradžios. 
Pradėjome nuo parduotuvės puo-
šimo, o paskui jų atsirado ir dėl 
gamybos. Kolekcija plėtėsi, gau-
sėjo, per tiek metų tikrai nemažai 
sukaupėme...

Pusbrangiai akmenys naudo-
jami vienetiniams papuošalams 
sukurti – kiekvienas dirbinys ku-
riamas, atsižvelgiant į akmens 
formą, struktūrą, savybes, o paty-
rusių juvelyrų darbas suteikia pa-
puošalams unikalią išvaizdą, jie 
tampa išskirtiniais auskarais, žie-
dais ar pakabukais.

Sausį organizuoto padėkos 
vakaro metu už sėkmingą vers-
lą ir Druskininkų vardo garsini-
mą buvote apdovanoti prestiži-
niu Druskininkų apdovanojimu 
– jums įteikta bronzinė „Ratny-
čėlės“ skulptūrėlė. Ar Jums 
svarbus šis Jūsų veiklos įver-
tinimas?  

Elvyras: Labai mielas, malonus 
įvertinimas. Mums tai tarsi ir pa-
tvirtinimas, kad dvidešimtį metų 
dirbame, prisidėdami ir prie Drus-
kininku gerovės. Džiaugiamės, 
kad esame pastebėti. „Kamėja“ 
prasideda nuo Druskininkų. Di-
džiuojamės, jog besilankantie-
ji Druskininkuose žavisi miestu ir 
čia nuveiktais darbais.

Druskininkų vardą „Sidabrinė kamėja“ garsina ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyjeatkelta iš 1 psl.

Nuo 2003 m. Druskininkuose veikia pirmoji „Sidabrinės kamėjos“ kuriamos produkcijos 
parduotuvė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

R. ir E. Cikanavičiai atidarė galeriją „Studio“, kuri tapo ir parodų erdve/Roberto Kisie-
liaus nuotrauka

Už sėkmingą verslą ir Druskininkų vardo 
garsinimą UAB „Sidabrinė kamėja“ įteiktas 
prestižinis „Ratnyčėlės“ apdovanojimas/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Sidabrinės kamėjos“ vienetinių gami-
nių kolekcijoje – ir papuošalų komplektai iš 
sendinto sidabro su įvairios formos natūra-
liais, pusiau brangiais akmenimis/Roberto 
Kisieliaus nuotrauka
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Grupės „Ambrozija“ ir „Sadūnų“ 
muzikos ir humoro šou

Humoro grupė „Ambrozija“ tę-
sia kelionę po Lietuvos koncer-
tų sales, pristatydama naujausią 
savo kūrinį – muzikos ir humoro 
šou kartu su „Sadūnais“. Pulkas 
naujų ir jau vizitine „Ambrozijos“ 
kortele tapusių kultinių persona-
žų Jus pasitiks šiame fantastiš-
kame, humoro klasikais tapusių 
atlikėjų koncerte, o beprotiški 
Tatos ir Stefos nuotykiai, nau-
ji Beausio humoro receptai ir iš 
koto verčiantys Bobulių dialogai 
stebins, linksmins ir neleis at-
sikvėpti iki paskutinės renginio 
akimirkos.

Žiūrovų tikrai nenuvils ir seni 
„Ambrozijos“ bičiuliai, pašėlę 
aukštaičiai, daugkartiniai „Duo-
kim garo“ nugalėtojai, LNK muzi-
kinių dvikovų dalyviai – spalvin-
goji folk šoko kapela „Sadūnai“. 
Trankios pasiutpolkės, jausmin-
gi romansai, „sadūniškai“ aran-
žuotos populiarios dainos – lyg 
vyšnaitė ant šio puikaus rengi-
nio torto.

Tad tie, kas pasiilgote begaly-
bės nepamirštamų įspūdžių, kas 
pamiršote, ką reiškia gerai leis-
ti laiką, žinokite – šis šou skir-
tas Jums!

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo r inkos mokymo centro 
Druskininkų f i l ialas ieško asmens, tur inčio virėjo 

kvali f ikaci ją ir  gal inčio dirbt i  profesi jos mokytoju.
Daugiau informacijos tel .:  8 615 64115 ir  el .  paštu: 

sektor inis.centras@vzdrmc.lt

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

UAB „Druskininkų komu -
nalinis ūkis“ ieško elek-
t r ikų. Dėl informacijos 

kreipt is telefonu: 
8 -313-51405

Generalinės prokuratūros atsakas opozicijos 
nariams

Šių metų vasario 27-oji diena 
opozicijos nariams gerų nau-
jienų neatnešė, dabartiniams 
Tarybos nariams R. Domar-
kui, K. Kakliui, J. Šarkui ir V. 
Semeškai, taip sakant, ir vėl 
fortūna atsuko nugarą. Jų ini-
cijuotas skundas „Dėl Drus-
kininkų savivaldybės turto 
perdavimo Druskininkų savi-
valdybės administracijai val-
dyti patikėjimo teise“ Lie-
tuvos Apeliaciniame teisme 
patyrė fiasko. Lietuvos ape-
liacinis teismas patvirtino 
taikos sutartį tarp Lietuvos 
Respublikos generalinės pro-
kuratūros ir Druskininkų savi-
valdybės. Ši sutartis reiškia, 
kad 2016 m. rugpjūčio 30 die-
ną Druskininkų savivaldybės 
Tarybos sprendimas, kuriuo 
savivaldybės turtas perduo-
tas savivaldybės administra-
cijai valdyti patikėjimo teise, 
yra teisėtas. 

Vos prasidėjus teismo proce-
sui, bylą nagrinėjant pirmos ins-
tancijos teisme, pats prokuroras 
atsisakė pagrindinio argumento, 
kuriuo teigė, kad Savivaldybės ta-
ryba, priėmusi sprendimą savival-
dybės turtą patikėjimo teise per-
duoti administracijai, iš Tarybos 
atėmė išimtinę teisę priimti spren-
dimus dėl turto. Bylą perkėlus į 
apeliacinę instanciją, ir prokuro-
ras, ir Savivaldybė iš esmės suta-
rė, kad Druskininkų savivaldybės 
tarybos priimtas sprendimas buvo 
teisėtas ir, pataisius vos kelis for-
malius trūkumus, laikytinas tinka-
mu bei atitinkančiu teisės aktus. 
Prokuroras taip pat pabrėžė, kad 
Druskininkų savivaldybės turto 

valdymo modelis optimalus ir vie-
nas iš labiausiai tinkamų Lietuvo-
je. Apeliacinis teismas, išklausęs 
ir prokuroro, ir Savivaldybės teisi-
ninko paaiškinimus teismo posė-
džio metu, nutarė, kad taikos su-
tartis tvirtintina, o tai reiškia, kad 
Savivaldybės sprendimas dėl tur-
to perdavimo teisėtas. Taigi, neli-
kus ginčo, civilinę bylą nuspręsta 
nutraukti. 

„Prireikė beveik dvejų metų, kad 
vietinių liberalų ir konservatorių 
suklaidintas prokuroras, išanali-
zavęs visus duomenis, pasakytų, 
jog Druskininkų savivaldybės tur-
tas yra tvarkomas pavyzdingai. 
Tiek laiko užtruko vietinių veikėjų 
bandymai prisidengti visuomenės 
interesu ir kurpti iš piršto laužtus 
pažeidimus, kurie subliuško, ir 
tiesa buvo įrodyta. Įsivaizduokite, 
kiek laiko sugaišo Savivaldybės 
specialistai, teismų darbuotojai 

dėl saujelės liberalų ir konserva-
torių nepagrįsto skundo. O tai tik 
vienas skundas iš daugybės kitų. 
Bandymai politikuoti per skundus 
ir įstatymų interpretacijas yra la-
bai žemo lygio elgesys“, – situa-
ciją pakomentavo meras R. Ma-
linauskas. Jis akcentavo, kad, 
priimant sprendimus, Druskininkų 
savivaldybės Taryba konsultuo-
jasi su Vyriausybės atstovu Aly-
taus apskrityje, su teisininkais – 
visi sprendimai priimami, laikantis 
įstatymų.

Pusantrų metų purvais Savival-
dybės tarybą drabstę keturi opo-
zicionieriai ir vėl, regis, gavo an-
tausį. Atrodytų, jog šis skundas, 
kaip ir patys jo iniciatoriai, vieno 
VRK nario žodžiais, „kaip liaudy-
je sakoma, yra žemiau plintuso.“ 

„Mano Druskininkai“
 informacija

Opozicijos atstovų inicijuotas skundas „Dėl Druskininkų savivaldybės turto perdavimo 
Druskininkų savivaldybės administracijai valdyti patikėjimo teise“ Lietuvos Apeliaciniame 
teisme patyrė fiasko/ „Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

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

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

Druskininkuose.
Kreiptis tel. 8 618 21306

el. p. :
 jonasgra@yahoo.com

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
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Vasaris – sveikatingumo mėnuo
Vasario mėnesį Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pakvietė 

į gausybę nemokamų sveikos gyvensenos užsiėmimų. Visą mėnesį buvo surengtos 
nemokamos mankštos salėje bei vandenyje, šiaurietiško ėjimo mokymai, paskaitos 
apie sveikatai palankią mitybą, organizuoti įvairūs fizinį aktyvumą skatinantys rengi-
niai. Sveikatingumo mėnuo aktyviai buvo minimas ir Druskininkų savivaldybės ugdy-
mo įstaigose.

Smagios mankštos vandenyje

Šių renginių tikslas – informuoti visuomenę apie sveikos gyvensenos svarbą ir naudą, propaguoti grūdi-
nimąsi, judėjimą ir aktyvų laisvalaikio leidimą žiemos metu. Sveikatą stiprinantys renginiai padeda palai-
kyti žvalumą, energiją bei atsparumą ligoms. „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ prasidėjo „Aqua aerobika“ 
treniruote vandenyje, kuri buvo skirta sustiprinti raumenis, pagerinti emocinę, fizinę būklę. Miesto ben-
druomenės nariai aktyviai rinkosi bei smagiai sportavo baseine, atlikdami įvairius pratimus nugarai, šlau-
nims, klubams, sėdmenims, kojoms bei rankoms. Vėliau mankštos dalyviai laiką leido vandens ir pramo-
gų zonoje. Už suteiktą galimybę sveikatingumo mankštą organizuoti vandens parke dėkojame Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio centrui ,,Aqua“. 

Dalyvavo slidžių žygyje 

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pakvietė visus aktyviai dalyvauti slidžių žygyje „Slidukas‘18“. Renginio pradžioje Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos kūno 
kultūros mokytojas Jonas Jazepčikas visus dalyvius supažindino su slidinėjimo nauda sveikatai bei technika. Vėliau renginio dalyviai gautas teorines žinias bandė pritaikyti, slidi-
nėdami praruoštoje trasoje. Labiau patyrę slidininkai žygį pratęsė šalia esančiame pušyne. Renginio pabaigoje dalyviai, įsiamžinę bendroje fotografijoje, vieni kitiems padėkojo už 
gerai praleistą laiką bei pasižadėjo nebepaleisti slidžių iš rankų.

Vakarienė – sveikai

Vasario mėnesį Viečiūnų bendruomenės centre organizuotas teo-
rinis-praktinis užsiėmimas „Sveika vakarienė“. Renginio metu visuo-
menės sveikatos specialistas pristatė Lietuvos ir kitų šalių sveikos mi-
tybos piramides, dažniausiai pasitaikančias mitybos klaidas, sveikos 
mitybos taisykles, principus, rekomendacijas bei supažindino su tau-
sojančiais maisto apdorojimo būdais. Renginio dalyviai taip pat atliko 
praktinę užduotį su maisto produktų „šviesoforo lentelėmis“. Pasiėmus 
maisto pakuotę ir išanalizavus jos sudėtį, reikėjo pasakyti, kokioms 
šviesoforo spalvoms jie priskirtų maisto produktą. Viso renginio metu 
susirinkusieji ragavo burokėlių karpačio, grikių košės su pievagrybiais 
bei pupelių užtepėlės su saulėje džiovintais pomidorais.

Šiaurietiškas ėjimas – bet kurio amžiaus žmonėms

„Vasarį – sveikatingumo mėnesį“ vainikavo šiaurietiško ėjimo žygis. 
Prie Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro susibūrė grupe-
lė šalčio nepabūgusių šiaurietiško ėjimo entuziastų. Prieš žygį buvo 
atlikta mankšta, o vėliau žygeiviai įveikė 6 kilometrų trasą, nusidrieku-
sią „Saulės taku“. Kvėpuodami gaiviu oru, grožėdamiesi laukine gam-
ta, Ratnyčėlės krantais, žygio dalyviai dalijosi patyrimais bei pojū-
čiais, kuriuos suteikė gražūs vaizdai. Šiaurietiško ėjimo metu žygio 
dalyviai buvo fiziškai aktyvūs, stiprino širdies ir kraujagyslių sistemą, 
gerino psichologinę bei emocinę sveikatą. Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad šiaurietiškas 
ėjimas – puiki fizinio aktyvumo ir sveikatos saugojimo bei stiprinimo 
forma. Galima panaudoti iki 90 proc. raumenų (dirba ne tik kojų, bet ir 
viršutiniai kūno raumenys), sudeginti nuo 20 iki 50 proc. daugiau ka-
lorijų, nei einant tokiu pačiu tempu be lazdų. Šis ėjimas naudingas 
žmonėms, norintiems suvaldyti antsvorį, treniruoti nugarą bei ugdy-
ti taisyklingą laikyseną. Šiaurietiškas ėjimas tinka bet kurio amžiaus 
žmonėms bet kokiu oru ir bet kuriuo metų laiku.

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kiekvieną antradienį, trečiadienį ir penktadienį organizuoja mankštas. Antradieniais organizuojamos mankš-
tos, skirtos Druskininkų miesto bendruomenei, trečiadieniais – Viečiūnų miestelio bendruomenei bei senjorams, trečiadieniais ir penktadieniais – Druskininkų senjo-
rams. Mankštų metu susirinkusieji atlieka įvairius tempimo, kvėpavimo, koordinacijos bei pusiausvyros pratimus.

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras džiaugiasi, kad gyventojai aktyviai dalyvauja įvairiuose sveikatingumo renginiuose bei ragina gyventojus 
stiprinti sveikatą nuolat. 

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija
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Buitinių (komunalinių), pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo grafikas Druskininkų 
savivaldybėje 2018 m. kovo – 2019 m. vasario mėn.

Primename, kad atliekų surinki-
mo dieną, konteineriai iki 7.30 val. 
turi būti išstumiami ir pastatomi 
kiek įmanoma arčiau važiuojamo-
sios dalies, kuria organizuojamas 
atliekų surinkimo maršrutas. Pra-
šome kitomis dienomis konteine-
rius laikyti savo kiemo teritorijoje. 
Jeigu konteineriai tuštinimo die-
ną į nurodytas vietas neišstum-
ti, atliekos surenkamos kitą pagal 
grafiką nustatytą dieną. Dėl kilu-
sių nesklandumų (blogų oro są-
lygų, didelių atliekų kiekių) gali 
vėluoti atliekų surinkimas, todėl 
labai prašome gyventojus palikti 
konteinerius prie važiuojamos da-
lies, kol jie bus ištuštinti. Jei per 
dvi dienas konteineriai neištušti-
nami, atliekas kaupkite maišuose, 

ir jie kartu su kitomis atliekomis 
bus surinkti iš karto, pagerė-
jus privažiavimo sąlygoms, atlie-
kų surinkėjo pasirinktu laiku arba 
kitą grafike nustatytą konteinerių 
ištuštinimo dieną.

Buitinės (komunalinės) atlie-
kos surenkamos tokiu grafiku: 
iš bendro naudojimo konteinerių 
aikštelių prie daugiabučių namų 
– kas trečią dieną; iš individualių 
namų: Druskininkuose, Leipalin-
gyje, Viečiūnuose, Neravuose ir 
Grūte – kas antrą savaitę.

Pusiau požeminiai rūšiavimo 
konteineriai tuštinami pagal porei-
kį. Pastebėjus perpildytus kontei-
nerius, prašome informuoti UAB 
„Druskininkų komunalinis ūkis“ 
Tel. (8 313) 51028.

STAMBIOSIOS ATLIEKOS 
(buities technika, baldai ir kt. 
didelių matmenų atliekos) su-
renkamos: iš bendro naudojimo 
konteinerių aikštelių prie dau-
giabučių namų Druskininkuose, 
Leipalingyje ir Viečiūnuose: pir-
madienį – Druskininkų mieste; 
antradienį – Leipalingyje, tre-
čiadienį – Viečiūnuose. Iš ben-
dro naudojimo konteinerių aikš-
telių nuo sodų ir garažų bendrijų 
renkamos 2 kartus per mėne-
sį: Druskininkuose, Leipalingy-
je ir Viečiūnuose: pirmadienį – 
Druskininkų mieste; antradienį 
– Leipalingio sen., trečiadienį –
Viečiūnų sen.

Žaliosios ir stambiosios atlie-
kos iš individualių namų valdų 

nerenkamos. Jos turi būti prista-
tytos į stambiųjų atliekų surinki-
mo aikštelę, adresu Gardino g. 
100-102, Druskininkai, arba  į 
savivaldybės įrengtas nemoka-
mas stambiųjų atliekų surinki-
mo aikšteles (Vilkanastrų k., Ri-
cielių k., Stračiūnų k., Gerdašių 
k., Jovaišių k., Grūto k., Lateže-
rio k., Neravų k. ir prie sodininkų 
bendrijos „Dainava“). Į aikšteles, 
gyventojai gali atvežti didžiąsias 
buities atliekas, elektros ir elek-
troninės įrangos atliekas, nau-
dotas padangas ir kitas stam-
biąsias atliekas. 

Stambiųjų atliekų surinkimo 
aikštelės yra skirtos šalinti tik 
gyventojų buityje susidarančias 
stambiąsias ir kitas atliekas. Ju-

ridiniams asmenis šalinti atlie-
kas minėtose aikštelėse yra ka-
tegoriškai draudžiama. Taip pat 
dėl minėtų atliekų surinkimo gali-
te susisiekti su UAB „Druskininkų 
komunalinis ūkis“, tel. Tel./faks.: 
(8 313) 51405; (8 313) 51028; el. 
p.: info@dku.lt ir sudaryti indivi-
dualias sutartis.

UAB „Druskininkų komuna-
linis ūkis“ Pramonės g. 4. LT-
66181 Druskininkai. Tel./faks. (8 
313) 51405; (8 313) 51028. El. p. 
info@dku.lt savivaldybės teri-
torijoje teikia komunalinių atliekų 
surinkimo paslaugą iš individualių 
namų valdų, prie daugiabučių gy-
venamųjų namų esančių kontei-
nerių aikštelių bei įmonių, įstaigų 
ir organizacijų.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Krovininio autotranspor to profesinė 
są junga „Solidarumas“ 2018 m. kovo 
16 d. 11 val. Druskininkuose, Vytau-
to g. 17, organizuoja nemokamą kon-
ferenciją-diskusiją tema „Krovininio 
autotransporto darbuotojų proble-
mos ir jų sprendimo būdai“.

Konsultuos profesionalūs teisininkai, taip pat Vals-
tybinės Darbo Inspekcijos pareigūnai! Rūpimus klau-
simus galima siųsti ir el. paštu: jolanta.miliauske@
gmail.com 

Į visus klausimus bus atsakyta konferencijos metu.
Norinčius dalyvauti prašome iš anksto registruotis 

tel.: +370 628 02192
Vietų skaičius ribotas!

Perkame žemės ūkio paskirties 
žemę, gali būti apleista. 

Tel. 8 685 35335
Fasadų ši l t inimas (polist irolo kl i javimas, armavimas, 

dekoratyvinis t inkas).  Tel .  8 657 50460

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692
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Pamoka – su Antanu Česnuliu
Pasitikdami Lietuvos šimtme-

tį, „Ryto“ gimnazijos techno-
logijų mokytojai Jonas Dudu-
lis ir Aušra Markevičiūtė į 1 b 
klasės integruotą technologi-
jų pamoką pasikvietė Lietuvos 
liaudies meistrą Antaną Čes-
nulį. Druskininkų garbės pilie-
tis, tautodailininkas, nuolatos 
išgyvenantis kūrybinį proce-
są ir ieškantis naujos išraiškos 
savo kuriamuose darbuose, 
vasario 4 dieną atšventė dvigu-
bą jubiliejų: paminėjo 70-metį 
ir daugiau nei 40-ies metų kū-
rybinio kelio sukaktį. Šiais me-
tais liaudies meistras pasitin-
ka dar vieną gražią sukaktį – jo 
įkurto Skulptūrų ir poilsio par-
ko, kuris Druskininkus garsina 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsieny-
je, 20-metį. 

Pamokos pradžioje mokytojas 
J. Dudulis trumpu filmuku pristatė 
liaudies meistro kūrybą, paminėjo 
mokiniams, kur galima pamatyti 
tautodailininko darbus. Kad gim-
nazistai suprastų, kaip A. Česnu-
lis tapo medžio drožėju, paprašė-
me jį papasakoti, kada jis suprato 
savo pašaukimą. Pasirodo, dar 
mokyklos suole mokytojai paste-

bėjo vaikino gabumus dailei ir nu-
kreipė mokytis į meno mokyklą. 
Pasimokęs, jis nutarė tęsti moks-
lus kitur, o kūrybinio kelio pradžia 
tautodailininkas laiko 1977-uo-
sius, kai sudalyvavo pirmajame 
plenere Ignalinoje.

Vėliau viskas įgavo pagreitį. Kurį 
laiką liaudies meistras dirbo ir 
kūrė „Girios aide“. 

Lietuvai atgavus Nepriklauso-
mybę, intensyviai kūrė kaimuo-
se atstatomus kryžius, stogastul-
pius, skulptūras pagal lietuviškų 

kūrinių personažus, mitines būty-
bes. Tautodailininkas mokiniams 
atskleidė savo darbo gudrybes 
ir sakė, kad tiek metų tęsiamas 
darbas visai nevargina – teikia 
džiaugsmo sielai. Savo kūriniuo-
se A. Česnulis visada siekia užfik-

suoti jausmą, emociją, štai kodėl 
darbai tokie gyvybingi ir užburian-
tys. Paklausus, ar tautodailinin-
kas priima mokinius, pajuokavo, 
„kad kol kas niekas nepasiprašė 
būti mokomas“.

Tautodailininkas savo darbų 
jau nebeskaičiuoja. Gausu jų 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 
Kaip paminėjo mokiniams, da-
bar jis jau yra laisvas kūryboje 
ir gali eksperimentuoti: „Visada 
įdomu išbandyti ką nors nauja, 
derinti medį, akmenį, akytąjį be-
toną, pasitelkti mechaniką, kad 
skulptūra judėtų, skleistų gar-
sus.“ Ir šiuo metu liaudies meis-
tras kuria naujas skulptūras, ku-
rios netrukus pradžiugins parko 
lankytojus.

Pamokai besibaigiant, gimnazis-
tai su Antanu Česnuliu ir mokyto-
jais nusifotografavo prie visos mo-
kyklos gimnazistų atlikto projekto 
„Lietuvos žemėlapis“. Technolo-
gijų mokytojai liaudies meistrą A. 
Česnulį išrinko Lietuvą garsinan-
čia ir kuriančia asmenybe.

Parengė „Ryto“ gimnazijos 
technologijų mokytoja 

Aušra Markevičiūtė

Gimnazistai su A. Česnuliu ir mokytojais nusifotografavo prie visos mokyklos gimnazistų atlikto projekto „Lietuvos žemėlapis/„Ryto“ 
gimnazijos archyvo nuotrauka

„Saulės“ mokyklos mokinių sukurtos istorijos 
apie marsiečius – knygoje „Marsiečio abėcėlė“

Dalia Kavaliauskienė,
„Saulės” pagrindinės mokyklos 

mokytoja

Šiandien vis dažniau kalba-
me apie sveikatą, jos stiprini-
mą, sveikatos problemas, svei-
ko gyvenimo būdo nuostatų 
formavimo svarbą vaikystė-
je bei paauglystėje. Dar praei-
tais mokslo metais gavę naci-
onalinio neformalaus ugdymo 
projekto ,,Sveikos gyvensenos 
ABĖCĖLĖ” nuostatus ir suži-
noję, kad pagrindinė projekto 
idėja – skatinti vaikų kūrybiš-
kumą ir ugdyti augančios kar-
tos sveikos gyvensenos įpro-
čius, ,,Saulės” pagrindinės 
mokyklos direktoriaus pava-
duotojos Linos Vanagaitienės 
paskatinti, nutarėme sudaly-
vauti. Parašėme motyvacinį 
laišką, kuriuo įtikinome projek-
to organizatorius, kad turime 
didelį norą išbandyti savo jė-
gas šioje projektinėje veikloje. 

Apsidžiaugėme, sužinoję, kad 
tapome šio projekto, skirto 3 
klasių mokiniams, dalyviais. 

Projekte dalyvavo 85 Lietuvos 
mokyklos, tačiau pagal idėjos au-
torių kriterijus ir mokytojų motyva-
cinius laiškus buvo atrinkta tik 14 
klasių. 

Pirmajame projekto etape daly-
vavome edukacinėje programoje 
ir atlikome interaktyvias užduotis, 
diskutavome apie sveiką, aktyvų 
ir turiningą laisvalaikį, gamtosau-
gą. Antrajame etape mokiniai pa-
sinėrė į kūrybinį procesą – kūrė 
istorijas, kurių pagrindinis herojus 
– Marsietis – susiduria su įvairiais 
nuotykiais ir iššūkiais. Darbus iš-
siuntėme ir laukėme atsakymo. 

Buvo džiugi staigmena, kai kny-
gos „Marsiečio ABĖCĖLĖ” su-
darytoja Eglė Jokužytė pranešė, 
kad net trijų mūsų klasės mokinu-
kų: Arno Tamulevičiaus, Armino 
Akstino ir Arno Astrausko kurtos 
istorijos pateko į šią knygą. 

„Marsiečio ABĖCĖLĖ“ – tai lei-

dyklos „Verslas ar Menas“ išleista 
knyga, skirta vaikams ir tėveliams. 
Ją sudaro 13 vaikiško humoro ne-
stokojančių istorijų apie marsiečių 
nuotykius ir gebėjimą sveikai bei 
laimingai gyventi, kurias sukūrė 
patys vaikai. Marsiečiai vaikams 
aiškina, kodėl taip svarbu rūpintis 
sveikata, aktyviai leisti laisvalaikį, 
sveikai maitintis ir saugoti gamtą. 
O puikios dailininko Vilmo Nare-
čionio iliustracijos nukelia vaikus 
į kitas planetas.  

Vasario 24 dieną istorijų apie 
marsiečius autoriai A. Tamule-
vičius, A. Akstinas ir A. Astraus-
kas buvo pakviesti į šios knygos 
pristatymą Vilniaus knygų mugė-
je. Ten surengtas teatralizuotas 
spektaklis ir jaunųjų autorių ap-
dovanojimai. Jiems buvo įteiktos 
knygos „Marsiečio ABĖCĖLĖ”. 
Dar vieną knygą parvežėme ir pa-
dovanojome mokyklos bibliotekai. 
Grįždami atgal, mokiniai džiaugė-
si, vartė ir skaitė knygoje išspaus-
dintas savo sukurtas istorijas.

Istorijų apie marsiečius autoriai A. Tamulevičius, A. Akstinas ir A. Astrauskas buvo pakviesti į šios knygos pristatymą Vilniaus knygų 
mugėje, kurioje surengtas teatralizuotas spektaklis ir jaunųjų autorių apdovanojimai/„Saulės” pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka

Sveikinimas

Algimantui Povilanskui

Gražus jubil ie jus atėjo. Be reikalo – kam j i s skubėjo?..
Mes sveikinam Tave vi s i! Te žingsniai i lgai bus l engvi ,

lai bus daug vasarų , žiemų, švies ių pavasar io dienų.
Mylėk gyvenimą ir dainą , o metai lai pro šalį e ina!

Garbingo jubil ie jaus proga 
sveikina draugai
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Remontuojame namus, butus, fasadus, stogus, atlie-
kame visą vidaus apdailą

Tel. 8 679 70312

UAB „Romnesa“ 
siūlo darbą viešbučio 
administratoriui (-ei). 
Tel. 8 614 44445

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

Perku automobilius. 
Gali būti su 
defektais. 

Tel. 8 627 87576

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

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

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

Kreipkitės telefonu: +370 612 32447.
Vidaus apdaila ,  fasadai,  stogai. 

Tel .:  8 645 21917, 8 631 76783

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai, važinėti maršrutu: Lietuva-
Belgija-Lietuva. Reikalinga darbo patirtis. Tel. 8 616 30901Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo 

vairuotojams-ekspeditoriams (reikalinga CE katego-
rija, 95 kodas) bei transporto ir logistikos vadybi-
ninkams (-ėms). Kontaktinis tel.: +370 687 93693 Perku automobilius. Gali būti su defektais 

Tel. 8 627 87576

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

Siūlome darbą VAIRUOTOJAMS-
EKSPEDITORIAMS. Tel.  +37061630901

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

Nuomojamas autoservisas Baravykų g. 5 b
Bendras plotas – 360 kv. m, 8 pakėlėjai. Patalpos šildomos. 

Galima nuomotis atskirai 1, 2, 3 ar 4 darbo vietas.
Privalumai: ši veikla vykdoma jau 15 metų, šalia – dvi 

autodetalių parduotuvės.
Tel. pasiteirauti: 8 698 39837 Nestandartinių 

BALDŲ gamyba:
Virtuvės, spintos, komodos, 

čiužiniai. Prekiaujame iš-
simokėtinai. Geros kainos. 

Nuolaidos iki 25%.
www.baldai-druskininkai.lt

Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Ypatingų statinių 
techninė priežiūra

 ir nekilnojamo turto 
paveldo statinių dar-

bų vadovo paslaugos. 
Tel. 8 659 63450

Išnuomojamos komercinės 
patalpos Vilniaus al. 34. 

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

mokesčiai. Tel. 8 699 43002
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Užuojautos
Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam 

broliui, nuoširdžiai užjaučiame mokytoją 
Reginą Pakeltienę. Tegul didelę širdies gėlą sušvelnina 

nuoširdi užuojauta ir draugiška atjauta.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos bendruomenė

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

Mirus Tatjanai Tarasenko, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą 
Vitalijų ir sūnų Maksimą.

Vilniaus al. 4 namo gyventojai

Renginiai
Kovo 1 d. 18 val. ir 20 val. Kino fil-

mas „Aš – žvaigždė“. Bilieto kaina – 4 
Eur (Druskininkų jaunimo užimtumo 
centras, Veisiejų g. 17)

Kovo 2 d. 18 val. (kovo 3 d. 15 
val.) Kino filmas „Pelėdų kalnas“ (rež. 
A.Juzėnas). Bilieto kaina 4 Eur (Drus-
kininkų jaunimo užimtumo centras, 
Veisiejų g. 17)

Kovo 3 d. 11 val. stalo žaidimų fes-
tivalis „PineCon 2018“ – turnyrai, žai-
dimų pristatymai ir kitos veiklos visai 
šeimai (Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centras, Veisiejų g. 17)

Kovo 4 d. 10 val. Lietuvos šimtme-
čio dainų šventės „Vardan tos...“ Fol-
kloro dienos Druskininkų savivaldy-
bės folkloro kolektyvų apžiūra „Didžių 
žmonių žemė“  (Druskininkų „Atgimi-
mo“  mokykla, M . K.Čiurlionio g. 92)

Kovo 6 d. 17 val. Literatūrinė muziki-
nė kompozicija „Šimtmečio dialogas‘‘, 
skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui. 
Programą atliks aktorė Virginija Ko-
chanskytė  ir klarnetininkas Valdas 
Andriuškevičius (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V.Kudirkos 
g. 13)

Kovo 11 d. 15 val. Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dienai skirtas 
šventinis renginys „Esame laisvi ap-
kabinti, mylėti, gerbti ir saugoti!“. Da-
lyvaus Druskininkų savivaldybės jauni-
mo meno kolektyvai, atlikėjai, klubai ir 
studijos (Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centras, Veisiejų g. 17)

Parodos

Kovo 3 d. 14 val.profesorės Aušros 
Lisauskienės paroda „Baltiški ženklai: 
keturi laikai“ (M. K. Čiurlionio memori-
alinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Kovo 2 d. 16 val. parodos, skirtos 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtme-
čiui, „100 nyčių Lietuvai“ atidarymas. 
Paroda veiks iki kovo 31 d. (Viečiūnų 
bendruomenės centras, Jaunystės g. 
17, Viečiūnai)

Magijos meistro Arvydo Gaičiūno 
kūrybos darbų paroda (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

Elmos Šturmaitės paroda „100 ats-
palvių Lietuvai“ (V. K. Jonyno galerija, 
Turistų g. 9)

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

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus 
mokinių tapybos darbų paroda „Pa-
slaptingas minčių pasaulis“. Mokyto-
ja A. Kalėdienė (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos 
g. 13)

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

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

Nuoširdžiai užjaučiame Angelę Pilevičienę, 
mirus mylimam vyrui.

Romutė ir Dalia

Nuoširdžiai užjaučiame Vaidą Alūzą, mirus jo Tėveliui.

Druskininkų šeimos paramos centras 
ir „Erzon“ klubas

Nuoširdžiai užjaučiame Olegą Gromovą, 
mylimai Mamytei mirus.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos bendruomenė
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2018.03.03 d.
Šeštadienis

2018.03.02 d.
Penktadienis

2018.03.04 d.
 Sekmadienis

2018.03.05 d.
  Pirmadienis06:00 Lietuvos Respubli-

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

10:55 Akis už akį 2. 
11:40 Stilius. (kart.).
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 (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Premjera. „Ilsėkis ramybėje“ depar-
tamentas.

00:35 Klausimėlis.lt. kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios deta-

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

kaite (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žur-

nalas (kart.).
05:00 Seserys (kart.).

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

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

07:55  „Pasmerkti 4“ (kart.) 
08:25  „Šviesoforas“  (kart.) 
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  PREMJERA. DIDYSIS 

PENKTADIENIO FILMAS  „Kung Fu 
Panda 3“. 

21:25  VAKARO KINO TEATRAS.  
„Beždžionių planeta“.  

23:45  „Klastingi namai“.  
01:25  „Loftas“.  
03:20  „Trys vėplos“.  
04:50  „Paskutinis žmogus Žemėje“.  

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

mas“ (k). 
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k). 
09:35 „Tokia tarnyba“ (k). 
10:30 „Kobra 11“ (k). 
11:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k). 
12:40 „Stoties policija“ (k). 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
15:55 „Tokia tarnyba“. 
16:50 „Kobra 11“. 
17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
18:55 „Stoties policija“.  
20:00 Info diena. 
21:00 Porininkai. 
22:55 Juodojo angelo skrydis (k). 
00:55 „Taikinys“. 
01:40 Porininkai (k). 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu“. 
07.15 „Ant bangos“. 
08.15 Gyvenimo būdas. Pokalbių 

laida. Ved. D.Žeimytė. 2017 m.. N-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. Savivalė“. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Mylima mokytoja“.  
18.00 Reporteris. 
18.50 „Gluchariovas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.  
01.10 „Delta“.  

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

mas“ (k).  
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k). 
10:30 „Kobra 11“ (k). 
11:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k). 
12:40 „Stoties policija“ (k). 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.  
15:55 „Tokia tarnyba“. 
16:50 „Kobra 11“.  
17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.  
18:55 „Stoties policija“.  
20:00 Info diena. 
21:00 Porininkai. 
22:55 Juodojo angelo skrydis (k). 
00:55 „Taikinys“.  
01:40 Porininkai (k). 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (kart.).
07:00 Premjera. 
07:10 Premjera. Džiunglių būrys 

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

liai burundukai 2. 
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė. 
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boru-

žėlė. 
08:10 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:50 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingas mašalų gyvenimas. 
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. 
13:40 Mis Marpl 1. 4:50 iš Pading-

tono
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
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“. 
22:50 Su meile, Rouzi. 
00:30 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingas mašalų gyvenimas (kart.).
01:25 Pasaulio dokumentika. Ypa-

tingi gyvūnų jaunikliai (kart.).
02:10 Prezidentinis karo laivas 

(kart.).
03:10 Teisė žinoti (kart.).
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės 

(kart.).
04:00 Karinės paslaptys (kart.).
04:45 Auksinis protas (kart.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Istorijos detektyvai 
(kart.).

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

07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Apie 

žvejį ir jo pačią. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:25 Mūsų gyvūnai. 
11:50 Pasaulio dokumentika. Indo 

slėnio lobiai. 
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Nematomas Havajų pasaulis. 
13:40 Premjera. Megrė 2. Naktis 

kryžkelėje.  
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas (kart.).
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
19:30 Savaitė. Visuomenės aktuali-

jų laida. 
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Žmonės, kurie su-

kūrė Lietuvą. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:55 Akis už akį 2.  
11:40 Savaitė (kart.).
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 (su vertimu į gestų k.). 
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. Nenugalimas. 
23:20 Svetimšalė 1. 
00:20 Dviračio žinios (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ 

(kart.).
05:00 Seserys (kart.).

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Pasaulis iš viršaus“. 
08:00 „4 kampai“. 

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- Ameri-
ka. Atsakomosios kovos“. 

00.00 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.  
02.00 „24/7“. 
02.40 „Juodosios katės“.  
04.10 „MMA „King of the Cage“ II 

tarptautinis turnyras. Lietuva- Ameri-
ka. Atsakomosios kovos“. 

04.55 „24/7“. 
05.35 „Sparnuočių gyvenimas. Si-

gnalai ir giesmės“. 

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  PREMJERA. „Išsirink sau 

ateitį“. 
12:00  „Mažieji lakūnai“.  
14:05  „Popieriniai miestai“.  
16:10  NAUJAS SEZONAS. „Ekstra-

sensų mūšis“.  
18:00  „Misija: vestuvės“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS. „Narnijos kronikos: 
liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“. 

22:25  ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS. „Jei pasilikčiau“.  

00:35  „Žvaigždžių kelias“. 
02:50  „Nepaprastos Kalėdos Niujorke“.  
04:25  „Last Man on Earth“. 

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

08:00  „Aladinas“. 
08:30  „Mamyčių klubas“. 
09:00  „Kulinariniai triukai“. 
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių sodai“. 
11:30  „Keturkojis Kupidonas“.  
13:20  „Paveldėtojai“.  
15:45  „Simpsonai“.  
16:10  „Ekstrasensų mūšis“.  
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Geriausi mūsų metai. 

100-mečio šou“. 
22:00  VAKARO KINO TEATRAS. 

„Jūrų pėstininkas. Užnugaris“.  
23:50  „Žiauriai baisi naktis 2“.  
01:45  „Kaltinamoji Keisė Antony“.  
03:20  „Per daug, per mažai“.  
05:00  „Paskutinis žmogus Žemėje

05:45  „Televitrina“. 
06:00  „Išsirink sau ateitį“ 

(kart.) 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.  
06:55  „Simpsonai“ (kart.) 
07:55  „Svajonių sodai“ (kart.) 
08:55  „Meilės sūkuryje“. 
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.  
12:00  „Svotai“.  
13:00  „Simpsonai
14:00  „Pažadėtoji“.  
15:00  „Maištingosios amazonės“. 
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Šviesoforas“. . 
20:00  „Legendinės meilės“. . 
21:00  „Pasmerkti 4“. . 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS. 

„Katastrofiškai nesėkmingas filmas“.  
00:15  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.  
01:15  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.  
02:05  „Kerštas“.  
02:55  „APB“. 
03:45  „Tėvynė“.  
04:40  „Paskutinis iš vyrų“.  
05:30  „Paskutinis žmogus Žemėje“.  

06:00 „F. T. Budrioji akis“  (k). 
06:55 „F. T. Budrioji akis“ (k). 
07:50 „F. T. Budrioji akis“ (k). 
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 

06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“. 
07:05 „Muča Luča“. 
07:30 „Tomas ir Džeris“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
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. Invazija.
00:30 „Dalasas“. 
01:20 Žmogžudystė (k).
02:55 Programos pabaiga.

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

mas. Partnerių paieška“. 
08.25 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje. Julija Beniuševičiūtė Žyman-
tienė- Žemaitė“. 

09.00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09.30 „Vantos lapas“. 
10.00 „Ant bangos“. 
11.00 „Vincentas“.  
12.30 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“. 
13.00 „Vera“.  
15.00 „MMA „King of the Cage“ II 

tarptautinis turnyras. Lietuva- Ameri-
ka. Atsakomosios kovos“. 

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. 

Tamsioji sielos pusė“.  
22.30 Žinios.
23.00 „Vincentas“.  
00.30 „Pražūtingi smaragdai“.  
02.20 „Vera“.  
03.50 „Jaunikliai“. 
04.50 „Vincentas“.  
06.00 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.25 „Pražūtingi smaragdai“.  

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

mentas. 
07.15 Muzikiniai sveikinimai. 
08.15 „24/7“. Savaitės aktualijų ana-

lizė ir komentarai. 
09.15 „Likimo melodija“.  
10.20 „Albanas“.  
11.25 „Bitininkas
12.30 „Gluchariovas“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.  
14.55 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.  
16.00 Reporteris. 
16.50 PREMJERA. „Baltoji vergė“.  
18.00 Reporteris. 

06:00 „F. T. Budrioji akis“ (k). 
06:55 „F. T. Budrioji akis“ (k). 
07:50 „F. T. Budrioji akis“ (k). 
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Pragaro katytė“.  
11:30 Pingvinų pašto tarnyba. 
12:40 „Reali mistika“.  
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:45 „Kas žudikas?“ 
16:00 „Detektyvų istorijos“. 
17:00 LKL čempionatas. Vytautas – 

Lietuvos rytas. Tiesioginė transliacija
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS. Saulės 

ašaros. 
23:50 AŠTRUS KINAS. Zombių ka-

ralius. 
01:30 „Taikinys“ (k). 

06:30 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. Molėtai (k). 

07:30 Sveikatos kodas. Lai-
da apie sveikatą (k). 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos galiūnų čempionato 

finalas. 
10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Pragaro katytė“. 
11:25 Baltasis lokys. Seklys ledy-

nuose. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

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

Dzūkija. Tiesioginė transliacija.
19:30 Kaukazo belaisvė. 
21:35 „Juodasis sąrašas“. 
22:35 „Gyvi numirėliai“. 

06:30 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. Molėtai (k). 

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

09:00 Baltijos galiūnų čempionato 
finalas. Radviliškis. 

10:00 „Pavariau“.  
10:30 „Pragaro katytė“.  
11:25 Baltasis lokys. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

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

Dzūkija. Tiesioginė transliacija
19:30 Kaukazo belaisvė.  
21:35 „Juodasis sąrašas“.  
22:35 „Gyvi numirėliai“.  
23:35 Saulės ašaros (k).  
01:30 Zombių karalius (k).  

21:55 Premjera. Šerkšnas. 
23:55 „Ilsėkis ramybėje“ departa-

mentas (kart.).
01:30 Pasaulio dokumentika. Indo 

slėnio lobiai (kart.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Nema-

tomas Havajų pasaulis (kart.).
03:00 Klausimėlis.lt (kart.).
03:15 Savaitė (kart.).

10:00 „Pavariau“.  
10:30 „Pragaro katytė“.  
11:30 Pingvinų pašto tarnyba. 
12:40 „Reali mistika“. 
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.  
14:45 „Kas žudikas?“.  
16:00 „Detektyvų istorijos“.  
17:00 LKL čempionatas. Vytautas – 

Lietuvos rytas. Tiesioginė transliacija
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS. Saulės 

ašaros. 
23:50 AŠTRUS KINAS. Zombių ka-

ralius. 
01:30 „Taikinys“ (k).  
02:15 „Taikinys“ (k).  

23:35 Saulės ašaros (k). 
01:30 Zombių karalius (k). 

03.00 „Bitininkas“.  
03.45 „Sandoris“.  
04.30 „Rojus“.  
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.  
06.25 „Pražūtingi smaragdai“.  
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2018.03.07 d.
Trečiadienis

2018.03.08 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
.09:05 Senis (Der Alte). Detektyvinis 

serialas. Vokietija. 2001 m. N-7. 265 s.
10:05 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 3 (SOKO Stuttgart 3). Detektyvinis 
serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 
3/10 s. HD.

10:55 Akis už akį 2 (Leverage 2). 
Veiksmo  serialas. JAV. 2009 m. 2/12 
s. N-7. HD.

11:40 Emigrantai. Socialinės do-
kumentikos laida. Ved. Orijus Ga-
sanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD 
(kart.).

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
Ved. Darius Jurgelevičius.

13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
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 Svetimšalė 1. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.  
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Akis už akį 2.  
11:40 Gyvenimas (kart.).
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 (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Reformacija.  
00:35 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (kart.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 

(kart.).
05:00 Seserys (kart.).

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

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

07:55  „Pasmerkti 4“ (kart.) 
08:25  „Šviesoforas“ (kart.) 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.  
12:00  „Svotai“.  
13:00  „Simpsonai“.  
14:00  „Pažadėtoji“.  
15:00  „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. 

„Nokautas“.  
00:20  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“. 
01:20  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“. 
02:10  „Kerštas“.  
03:00  „APB“. 
03:50  „Tėvynė“.  
04:45  „Paskutinis iš vyrų“. 
05:10  „Paskutinis žmogus Žemėje“.  

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

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

07:55  „Pasmerkti 4“ (kart.) 
08:25  „Šviesoforas (kart.) 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „Tai - mano gyvenimas“. 
12:00  „Svotai“. 
13:00  „Simpsonai“. 
14:00  „Pažadėtoji“. 
15:00  „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. „8 

jūrų laivyno būrys. Už priešo linijos“.  
00:25  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.  
01:25  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.  
02:15  „Kerštas“.  
03:05  „APB“. 
03:55  „Tėvynė“.  
04:55  „Paskutinis iš vyrų“. 
05:20  „Paskutinis žmogus Žemėje“.  

06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“. 
07:05 „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 Ekranai (k). 
13:25 „Rožių karas“. 
15:25 „Dvi širdys“.  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Paveldėtoja“. 
20:30 Gyvūnų policija. 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Rekrūtas. 
00:45 „Judantis objektas“. 
01:35 Mirtinos žaizdos (k).
03:20 Programos pabaiga.

06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“. 
07:05 „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. Smur-

to istorija.
00:25 „Judantis objektas“. 
01:15 Rekrūtas (k). 
03:10 Alchemija VII. Naujoji karta 

renkasi kūrybą. 
03:35 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 

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

09.15 „Likimo melodija“.  
10.20 „Albanas“.  
11.25 „Bitininkas“.  
12.30 „Gluchariovas“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.  
14.55 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.  
16.00 Reporteris. 
16.50 PREMJERA. „Baltoji vergė“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Gluchariovas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 PREMJERA. „Raudonoji ka-

ralienė“.  
21.30 Patriotai. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Mano Europos Parlamentas. 
00.15 Nuoga tiesa. 
02.15 „Gurovo bylos. Trys dienos“.  
03.00 „Bitininkas“.  
03.45 „Sandoris“.  
04.30 „Rojus“.  
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.  

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

09.15 „Likimo melodija“.  
10.20 „Albanas“.  
11.25 „Bitininkas“.  
12.30 „Gluchariovas“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.  
14.55 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.  
16.00 Reporteris. 
16.50 PREMJERA. „Baltoji vergė“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Gluchariovas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 PREMJERA. „Raudonoji ka-

ralienė“.  
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. Trys dienos“.  
03.00 „Bitininkas“.  
03.45 „Sandoris“.  
04.30 „Rojus“.  
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.  

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 „Bitininkas“.  
12.30 „Gluchariovas“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.  
14.55 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.  
16.00 Reporteris. 
16.50 PREMJERA. „Baltoji vergė“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Gluchariovas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 PREMJERA. „Raudonoji ka-

ralienė“.  
21.30 Gyvenimo būdas. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Tamsioji sielos pusė“.  
01.45 „Jaunikliai“. 
02.15 „Gurovo bylos. Trys dienos“.  
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 patikrini-

mas“ (k).  
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).  
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).  
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).  
12:35 „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 Paskutinis skautas.  
23:10 Supermenas. Sugrįžimas (k).  
01:55 „Taikinys“.  
02:40 Pingvinų pašto tarnyba (k).  

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

mas“ (k).  
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).  
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).  
10:30 „Kobra 11“ (k).  
11:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).  
12:35 „Stoties policija“ (k).  
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.  
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.  
15:55 „Tokia tarnyba“.  
16:50 „Kobra 11“.  
17:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.  

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

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

09:35 „Tokia tarnyba“ (k).  
10:30 „Kobra 11“ (k).  
11:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).  
12:35 „Stoties policija“ (k).  
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.  
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.  
15:55 „Tokia tarnyba“.  
16:50 „Kobra 11“.  
17:55 „Akloji zona“.  
18:55 „Stoties policija“.  
20:00 Info diena. 
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Baubas.  
22:40 Nesutramdomas (k).  
00:25 „Taikinys“.  
01:10 Savaitės kriminalai (k). 
01:35 „Reali mistika“ (k).  
02:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).  

2018.03.06 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:55 Akis už akį 2. 
11:40 Beatos virtuvė (kart.).
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 (su vertimu į gestų k.). 
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 Premjera. Pasaulio teisuoliai. 
22:35 Istorijos detektyvai. 
23:20 Svetimšalė 1. 
00:20 Keliai. Mašinos. Žmonės 

(kart.).
01:00 Nenugalimas (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (kart.).
05:00 Seserys (kart.).

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

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

07:55  „Pasmerkti 4“ (kart.) 
08:25  „Šviesoforas“ (kart.) 
08:55  „Meilės sūkuryje“. 
10:00  „Tai - mano gyvenimas“. 
12:00  „Svotai“.
13:00  „Simpsonai“.  
14:00  „Pažadėtoji“.  
15:00  „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. 

„Šalta dienos šviesa“.  
00:15  „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.  
01:15  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.  
02:10  „Kerštas“. 
03:00 „APB“. . 
03:50  „Tėvynė“.  
04:55  „Paskutinis iš vyrų
05:20  „Paskutinis žmogus Žemėje“.  

06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“. 
07:05 „Muča Luča“. 

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

mas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).  
10:30 „Kobra 11“ (k).  
11:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).  
12:35 „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 Supermenas. Sugrįžimas.  
00:00 Kaukazo belaisvė (k).  
01:50 „Gyvi numirėliai“ (k).  
02:40 „Juodasis sąrašas“ (k).  

00:20 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“ (kart.).

01:00 Pasaulio teisuoliai (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo 

žurnalas (kart.).
05:00 Seserys (kart.).

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. Trys dienos“.  
03.00 „Bitininkas“.  
03.45 „Sandoris“.  
04.30 „Rojus
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.  

KURORTO VETERINARIJOS KLINIKA siūlo darbą 
veterinarijos gydytojui ir veterinarijos gydytojo 

asistentui. CV siųsti: kurortovet@gmail.com

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 PREMJERA. Ekranai. 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Mirti-

nos žaizdos. 
00:35 „Dalasas“. 
01:25 Invazija (k). 
03:05 Programos pabaiga.

18:55 „Stoties policija“.  
20:00 Info diena. 
20:30 Visi už vieną. 
21:00 Nesutramdomas.  
22:45 Paskutinis skautas (k).  
00:55 „Taikinys“.  
01:40 Baltasis lokys. Seklys ledy-

nuose (k).  
02:45 „Pragaro katytė“ (k).

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383

Garažų bendrijos „Šilas“ 
narių žiniai!

2018 m. kovo 18 d., 
sekmadienį, šaukiamas 

visuotinis bendrijos narių 
susirinkimas. 

Daugiau informacijos rasite 
garažų skelbimų lentoje ir 

druskonis.lt /silas
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UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

Pirmasis projekto „Integralios pagalbos teikimas 
Druskininkų savivaldybėje“ gimtadienis

Jau praėjo vieneri metai, kai 
Druskininkų savivaldybės so-
cialinių paslaugų centras pra-
dėjo vykdyti projektą „Inte-
gralios pagalbos teikimas 
Druskininkų savivaldybėje“. 
Projekto tikslas – suteikti soci-
alinę globą ir slaugą namuose 
neįgaliems darbingo amžiaus 
ir senyvo amžiaus asmenims 
bei konsultacinę pagalbą jų 
šeimų nariams. Minėdami pro-
jekto gyvavimo pirmąjį gimta-
dienį, džiaugiamės nuveiktais 
darbais ir pasiektais rezulta-
tais.

Paslaugas teikia komanda
Druskininkų integralios pagal-

bos komandą sudaro socialinis 
darbuotojas, slaugytojas, septyni 
lankomosios priežiūros darbuo-
tojai ir keturi slaugytojo padėjė-
jai. Šiuo metu pagalba teikiama 
19-ai savivaldybės gyventojų. Iš 
viso per pirmus metus integra-
lios pagalbos paslaugas gavo 26 
paslaugų gavėjai. Vyriausiam iš 
jų – 96, jauniausiam – 36 metai. 
Siekiant užtikrinti integralios pa-
galbos komandos teikiamų pas-
laugų kokybę, įsigyti du lengvie-
ji automobiliai, čiužinys-vonia, 
keltuvai į vonią, čiužiniai pragulų 
profilaktikai ir gydymui, vartymo ir 
perkėlimo paklodės, universalūs 
neįgaliųjų vežimėliai bei kita slau-
gos įranga, palengvinanti darbą 
su neįgaliais asmenimis. 

Teikdami integralios pagalbos 
paslaugas, slaugos ir socialiniai 
darbuotojai dirba išvien. Pagal 
savo kompetencijas slaugytoja ir 
socialinė darbuotoja nustato po-
reikį bei sudaro paslaugų teikimo 
planą. Socialiniai ir slaugos dar-
buotojai kiekvienas atlieka savo 
funkcijas, kurios yra vienodai 
svarbios: slaugytojas ir slaugy-
tojo padėjėjai rūpinasi žmogaus 
kūnu, sveikatos būkle, socialinis 
darbuotojas ir lankomosios prie-
žiūros darbuotojai – buitimi, so-
cialiniais poreikiais. Kartu dirb-
dami, slaugytojai ir lankomosios 

priežiūros darbuotojai siekia vie-
no tikslo – padėti mūsų bendruo-
menės nariams, kuriems reikalin-
ga ypatinga pagalba. Asmenims, 
prižiūrintiems artimuosius na-
muose, slaugytojas ir socialinis 
darbuotojas teikia individualias 
konsultacijas įvairiais klausimais 
pagal savo kompetencijas. Soci-
alinių ir slaugos darbuotojų ben-
drai teikiamos paslaugos pa-
lengvina asmenų su negalia ir 
jų artimųjų kasdienybę, pageri-
na ligonių gyvenimo kokybę bei 
suteikia jų šeimos nariams gali-
mybę tinkamai pasirūpinti slau-
gomais asmenimis. Integrali pa-
galba suteikia šeimos nariams 
galimybę neatsisakyti visuome-
ninio gyvenimo, suderinti šeimos 
ir darbo įsipareigojimus. Kai pas-
laugas teikia komanda, daugiau 
žmonių, pasiskirsčiusių funkci-
jas, darbas nevyksta skubotai, 
procedūros ir patarnavimai atlie-
kami kur kas atidžiau, lieka dau-
giau laiko pabendrauti su paslau-
gas gaunančiais žmonėmis, nuo 
to visiems yra tik geriau.

Galime drąsiai teigti, kad projek-
tas svariai prisidėjo ir prisideda 
prie savivaldybės gyventojų soci-
alinių problemų sprendimo, Drus-
kininkų bendruomenės narių gy-
venimo kokybės užtikrinimo.

Per pirmuosius Projekto įgy-
vendinimo metus darbuotojai ne 
tik teikė paslaugas, tačiau tobu-
lino kvalifikaciją. 2017 metų lap-
kričio mėnesį projekto lėšomis 
Socialinių paslaugų centre su-
rengti savanorių ir integralios 
pagalbos komandų darbuotojų 
mokymai: savanoriams – „So-
cialinė priežiūra namuose“, dar-
buotojams – „Bendradarbiavi-
mas komandoje“. Mokymuose 

metu buvo suteikta žinių ir prak-
tinių gebėjimų, reikalingų, tei-
kiant dienos socialinės globos 
paslaugas asmens namuose. 
Kartu tai buvo puiki galimybė 
geriau pažinti vieniems kitus, iš-
mokti dirbti komandoje.

Kur kreiptis dėl integralios 
pagalbos namuose?

Asmuo – vienas iš suaugusių 
šeimos narių (globėjas, rūpinto-
jas) dėl integralios pagalbos gavi-
mo turi kreiptis į Druskininkų sa-
vivaldybės socialinės paramos 
skyrių, Vasario 16-osios g. 7. Su 
savimi reikia turėti asmens, ku-
riam reikalinga pagalba, doku-
mentus, nustatytų specialiųjų po-
reikių pažymą, šeimos gydytojo 
medicininių dokumentų išrašą, 
kuriame būtų nurodyta, jog rei-
kalingos integralios pagalbos pa-
slaugos.

Dėl informacijos taip pat gali-
ma kreiptis į Socialinių paslaugų 
centrą, Veisiejų g. 17, Druskinin-
kai. Tel.: (8 313) 58072; mob. tel.: 
8 687 35 908.

Mokėjimas už paslaugas 
Klientas, gaudamas integralią 

pagalbą (dienos socialinės glo-
bos ir slaugos asmens namuose), 
moka tik už globos paslaugas. 
Mokėjimo už dienos socialinę glo-
bą dydis nustatomas, atsižvel-
giant į asmens (šeimos) pajamas. 
Slaugos paslaugos 100 procentų 
finansuojamos iš ES struktūrinių 
fondų lėšų. Slaugos paslaugos, 
artimųjų konsultavimas teikiamas 
nemokamai.

Druskininkų savivaldybės 
socialinių paslaugų centro 

informacija

Kai paslaugas teikia komanda, daugiau žmonių, pasiskirsčiusių funkcijas, darbas nevyksta skubotai, procedūros ir patarnavimai atlie-
kami kur kas atidžiau, lieka daugiau laiko pabendrauti su paslaugas gaunančiais žmonėmis/Druskininkų savivaldybės socialinių paslau-
gų centro archyvo nuotrauka

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

Klijuoju plyteles, 
darau visus apdailos 

darbus ir elektros 
instaliaciją. 

Tel. 8 670 87679

Sėkmingas jaunųjų tinklininkių 
startas

Vasario 3-4 dienomis prasidėjo 
2018 metų Lietuvos U13 mergai-
čių tinklinio čempionatas. Šios 
varžybos – pirmas Druskininkų 
sporto centro mergaičių tinkli-
ninkių startas. Druskininkų tin-
klininkės pateko į pogrupį, kuria-
me susitiko su Palangos sporto 
centro, Kauno sporto mokyklos 
„Startas“ pirmąja ir antrąja ko-
mandomis, Tauragės bei Rasei-
nių sporto mokyklų ekipomis. 
Šio pogrupio varžybos sureng-
tos Palangoje. 

Po dvi dienas trukusių varžybų 

Druskininkų sporto centro mer-
gaičių (gim. 2006-2008 m.) ko-
manda užėmė ketvirtą vietą, ap-
lenkusios Tauragės bei Kauno 
sporto mokyklos „Startas“ antrą-
ją komandas.

„Pradžia gera. Dabar labai svar-
bu, kad mergaitės, palaikomos tė-
velių, eitų pasirinktu keliu, ir tas 
kelias būtų svarbus kiekvienai 
sportininkei“, – po varžybų sakė 
treneris Edgaras Suchanekas. 

Druskininkų sporto 
centro informacija

Druskininkų sporto centro mergaičių (gim. 2006-2008 m.) komanda 2018 metų Lietu-
vos U13 mergaičių tinklinio čempionate užėmė ketvirtą vietą/Druskininkų sporto centro 
archyvo nuotrauka
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Asmeniniai skelbimai
Gyvenamas namas su ūkiniais pasta-
tais 8,4 a sklype Leipalingyje. Kaina 
– 16000 Eur. Tel. 8 616 48116

Parduodami 1-2 kambarių butai nau-
jos statybos septynių aukštų name 
Gardino g. 56 g. prie tvenkinio.  
Tel. 8 687 37575

3 kambarių 78,96 kv. m butas M. K. 
Čiurlionio g. 1,5 aukšte iš 5, renovuo-
tame name. Kaina – 68 000 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

13 a. sklypas Naujasodės k., Drus-
kininkų sav. Namų valda, šalia asfal-
tuotas kelias, atvesta elektra. Kaina 
– 11 000 Eur. Tel. 8 650 41379

Gyvenamas namas su ūkiniais pasta-
tais 18 a sklype. Kaina – 28500 Eur. 
Tel. 8 626 66461

63 kv. m patalpos po remonto, tinka 
automobilių remontui, ardymui ir 300 
kv. m patalpos 2 aukšte.  
Tel. 8 612 12197

Parduodamas nekilnojamas  
turtas

1 kambario 35,79 kv. m butas Gardi-
no g. 36, 5/5 aukšte. Reikia remonto, 
bendrabučio tipo namas, veikia savi-
ninkų bendrija. Kaina – 11 900 Eur. 
Tel. 8 687 37575

1 kambario 31,87 kv. m butas Viečiū-
nuose. Kaina – 14 000 Eur.  
Tel. 8 615 80198

1 kambario 34 kv. m butas renovuo-
tame name Leipalingyje su atskiru įė-
jimu ir dalimi baldų. Tel. 8 610 39365

1 kambario 38 kv. m nestandartinis 
butas Eglės g. su atskiru įėjimu.  
Tel. 8 610 39365

1 kambarys (18 kv. m) Viečiūnuose, 
Verpėjų g. 2, yra baldų. Kaina – 5 
200 Eur. Tel. 8 624 46947

2 kambarių 35 kv. m butas renovuo-
tame name Gardino g., 2 aukšte su 
baldais ir buitine technika. Kaina – 15 
500 Eur. Tel. 8 680 58311

2 kambarių 39 kv. m butas. Baravykų 
g, šalia miško. Iki miesto centro – 10 
min. pėsčiomis. Kaina – 19 000 Eur. 
Tel. 8 686 42499

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

Tvarkingas garažas prie „Eglės“ sa-
natorijos. Kaina – 2 700 Eur.  
Tel. 6 601 93497

4,5 a namų valdos sklypas prie Ra-
tnyčėlės upelio, 150 kv. m rūsys, vi-
sos komunikacijos. Tel. 8 682 98506

100 kv. m patalpos Viečiūnuose (pa-
talpos aukštis – 4 m.), tinka automo-
bilių remontui. Tel. 8 612 12197

15 a sklypas su pastatais šalia Drus-
kininkų, Neravų k. Yra geodeziniai 
matavimai. Tel. 8 659 45939

Nuoma

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

Išnuomojamos komercinės paskirties 
33,85 kv. m patalpos M. K. Čiurlionio 
g. 85. Tel. 8 699 43002

Išnuomojamos 70 kv. m komercinės 
paskirties patalpos. Tel. 8 652 39016

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Toyota Corola“, TA, draudimas, au-
tomatinė pavarų dėžė.  
Tel. 8 682 98506

„VW Transporter“ dalimis.  
Tel. 8 636 27602

4 žieminės padangos R15 195/70C, 
2 žieminės padangos R15 195/65. 
Tel. 8 620 35089

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų 

puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papil-
domą 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“, „Dovano-
ju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, 
kaladėmis, kapotos. Pristatome ne-
mokamai. Tel. 8 698 39795

Perku miškus visoje Lietuvoje ir že-
mės sklypus Leipalingio apylinkėse. 
Tel. 8 613 56708

Žemės ūkio produkcija

Mėsinė kiaulė. Tel. 8 601 22865

Avis po 70 Eur, kvietrugius ir avižas: 
50 kg-5 Eur. Tel. 8 622 83325

Parduodami įvairūs daiktai

Geros būklės pušinės buto išorinės 
durys, aukštis – 2,4 m, plotis – 0,9 m 
Tel. 8 675 79420

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

Naudota elektrinė viryklė.  
Tel. 8 628 02417

Mažai naudota mikrobanginė krosne-
lė. Kaina – 15 Eur. Tel. 8 696 87068

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

Naujos medinės (klevo ir uosio) tabu-
retės. Tel. 8 618 20125

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

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

Nebrangiai šiuolaikiška sekcija, pietų 
stalas, miegamojo baldai, dviratis 
„Scoutmodena“. Tel. 8 694 22085

Skalbimo mašina „Ardo“ už 100 Eur; 
viryklė „Elektroliux“ už 100 Eur. Gali-
ma derėtis. Tel. 8 612 54943

Kineskopiniai televizoriai (37, 51, 72 
cm įstrižainė), TV priedėliai po 20-30 
Eur. Tel. 8 686 43600

4 degiklių dujinę viryklę už 100 Eur. 
Tel. 8 689 41566

Pačiūžos (reguliuojamo 35-38 dy-
džio); funkcinė lova (automatinis val-
dymas). Tel. 8 687 73835

Siuvimo mašina, muzikos centras, 
sportinis dviratis (70 Eur); patalpų 
šildytuvas. Tel. 8 630 36440

Pianinas RONISCH už 350 Eur.  
Tel. 8 624 46947

Verpimo ratelis, dveji kailiniai, vilno-
nės pirštinės, nauji atvirukai.  
Tel. 8 630 87652

Du kelioniniai lagaminai su ratukais. 
Tel. 8 617 21238

Perka 

Žemės ūkio paskirties žemę netoli 
Druskininkų. Tel. 8 676 33844

Traktorių „Belorus 82“ iki 2000 Eur. 
Tel. 8 622 83325

Ieško darbo

Ieško darbo apdailos, elektros srityse 
arba kito darbo. Tel. 8 670 87679

37 metų vyras ieško darbo statybos, 
apdailos srityje. Tel. 8 646 72499

23 metų darbštus jaunuolis ieško 
darbo: turi suvirintojo pažymėjimą, 
gali dirbti įvairius darbus, turi patirties 
statybose. Tel.  8 625 09258

50-ies metų vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 673 86602

Vyras ieško elektriko, vairuotojo dar-
bo arba darbo statybose.  
Tel. 8 609 27099

Kiti

Reikalinga lietuvių kalbos ir matema-
tikos korepetitorė padėti pasiruošti 
egzaminams. Tel. 8 673 54994
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Išskirtinis dėmesys dalyvėms ir į krepšinio aikštelę 
sugrįžtanti Agnė Abromaitė

Jau kovo 4 d. išskirtinis sa-
vaitgalis laukia ne tik Drus-
kininkų sporto centro salė-
je susirinkusių žiūrovų, bet ir 
pačių Lietuvos moterų krep-
šinio taurės finalo dalyvių.

Po įtemtos kovos aikštelėje 
jos dar visą parą praleis Druski-
ninkuose. LMKL rėmėja „Eglės“ 
sanatorija, kurioje jau keletą 
metų lankosi geriausios LMKL 
krepšininkės bei treneriai ir ko-
mandų vadovai, šį savaitgalį 
skiria visą paslaugų kompleksą. 
„Eglės“ sanatorijoje finalo daly-
vių lauks ir šventinė vakarienė.

Visi, atvykę į Druskininkus, ti-
krai liks pamaloninti, nes krep-
šinio aikštelėje ir vėl bus galima 
sutikti ilgametę LMKL ir moterų 
rinktinės žaidėją, daugelį metų 
Ispanijos, Italijos, Prancūzijos 
aikštelėse žaidusią, visų žiū-
rovų dėmesį kausčiusią Agnę 
Abromaitę.

Visos geriausios LMKL krep-
šininkės kviečia kartu stebėti, 
palaikyti ir dalyvauti

LMKL renginyje Druskinin-
kuose Jūsų palaikymo lauks iš-
skirtinė Druskininkų komanda 
su legendinės „Statybos“ žai-
dėju, dabartiniu sporto centro 
vadovu Vilmantu Matkevičiumi.

Lietuvos moterų krepšinio 
taurės finalo globėja – išskirtinė 
Lietuvos asmenybė – Olimpinė 
čempionė ir LTOK Prezidentė 
Daina Gudzinevičiūtė.

Trijų valandų renginyje pama-
tysime ir dar vieną ypatingą Lie-
tuvos moterį – užburiančio bal-
so savininkę Ingą Valinskienę. 
Nemažiau aistrų Druskininkuo-
se sukels ir grakščiosios Kauno 
„Žalgirio“ šokėjos, savo sugebė-
jimais dažnai stulbinančios Eu-
ropos krepšinio čempionatų bei 
Eurolygos varžybų žiūrovus. 

Visų Druskininkų sporto cen-
tre susirinkusių žiūrovų laukia 
gausybė konkursų, nuostabių 
prizų bei galimybė nusifotogra-
fuoti su Lietuvos žvaigždėmis. 

Bilietus į šį krepšinio, muzikos ir 
šviesų renginį platina „Bilietai.lt“.

Organizatorių informacija

Sveikatos stiprinimas, pasitelkiant Džong Juan Čigong, – kas tai?
Besidominčius iš senųjų 

kinų tradicijų kilusia sveika-
tinimo sistema Džong Juan 
Čigong mokyklos 1-osios pako-
pos instruktorius druskininkie-
tis Vytautas Vaikšnoras kviečia 
į antruosius mokymus. „Šį kartą 
mokymai skirti tiems, kuriems 
nepatogu ar negali dalyvauti sa-
vaitgaliais. Mokymai vyks darbo 
dienomis, po įprastinių darbo 
valandų – 5 dienas po 3 valan-
das kasdien nuo 19 iki 22 val., 
– teigė V. Vaikšnoras. – Atvira 
nemokama pažintinė paskaita – 
jau kitą ketvirtadienį, kovo 8 d., 
19 val., viešbučio „Europa Roy-
ale Druskininkai“ konferencijų 
centre, Vilniaus al. 7.“

– Vasario pradžioje besi-
dominčiuosius Džong Juan 
Čigong buvote pakvietęs į 
įžanginę paskaitą bei pirmuo-
sius mokymus. Kaip sekėsi?

– Sakyčiau, kad pirmieji mo-
kymai Druskininkuose pavyko. 
Iš 10 balų sau rašau 8. Įvadinė-
je paskaitoje salė buvo pilna su-
sidomėjusiųjų. Susidarė grupė 
ir savaitgalio mokymams. Malo-
niai nustebino dalyviai. Pats esu 
Druskininkuose organizavęs mo-
kymus su instruktoriais iš kitų 

miestų, praėjęs 4 mokinio pako-
pas, dalyvavęs kituose Džong 
Juan Čigong mokyklos renginiuo-
se (maratonuose, pakopų, ins-
truktorių mokymuose) – tačiau 
kad visi taip ilgai išstovėtų „Di-
džiojo medžio“ padėtyje (o darė-
me 4 kartus per 2 dienas!!!) dar 
nemačiau niekur. Taigi dalyviais 
likau sužavėtas.

– O kada rengiate žadėtą-
jį, pirmąjį Džong Juan Čigong 
maratoną?

– Šį šeštadienį, kovo 3 d. Užsi-
iminėsime visą dieną, nuo 9 val. 
iki 18 val. Siekiant tam tikrų tei-

giamų savijautos pokyčių, atitin-
kamiems procesams sužadinti 
ir įvykti bei pasiekti juntamą po-
veikį, ne visada užtenka 2-3 va-
landų – tiek, kiek trunka užsiė-
mimai grupėse. Jau vien apsukti 
visą U-sin ratą, kai „praplauna-
mi“ visi 5 pagrindiniai kūno or-
ganai (inkstai, kepenys, širdis, 
blužnis, plaučiai), užtrunka il-
giau nei valandą. Tokie mara-
tonai vyks kartą per mėnesį, 
visą pavasario sezoną, iki ge-
gužės pabaigos. Užsiėmimuose 
grupėse, maratonuose gali daly-
vauti tik baigusieji I-osios pako-
pos mokymus.

– Kaip vyksta užsiėmimai 
grupėje: kuo jie ypatingi?

– Džong Juan Čigong I-osios 
pakopos mokymai ypač intensy-
vūs, gausus informacijos kiekis, 
pratimų krūvis – didelis. Į I-osios 
pakopos mokymus paprastai su-
sirenka žmonės, kuriems Džong 
Juan Čigong sistema dar mažai 
pažįstama ar iš viso nauja. Tad 
kiekvieną mokinį individualiai ste-
bėti ir smulkiai viską išaiškinti – 
sudėtinga. O grupėje kartojame 
I-osios pakopos mokymų metu iš-
moktus pratimus, įtvirtiname įgū-
džius. Grupinių užsiėmimų metu 
galiu išsamiau ir nuodugniau pa-
pasakoti apie kiekvieną pratimą, 
prieiti ir pasikalbėti su kiekvienu 
žmogumi, pakoreguoti jo atlieka-
mą judesį, stovėseną, netgi mo-
kau naujų pratimų, kurie neįeina į 
I-osios pakopos mokymų progra-
mą. Užsiėmimai grupėse vyks-
ta, kaip planuota, 2 kartus per 
savaitę – pirmadieniais ir ketvir-
tadieniais, nuo 19 val. iki 21 val., 
viešbučio „Europa Royale Drus-
kininkai“ konferencijų centre, Vil-
niaus al. 7.

Savo įspūdžius sutiko papa-
sakoti druskininkiečiai, daly-
vavę įžanginėje paskaitoje bei 

Džong Juan Čigong I pakopos 
mokymuose:

Vida D.: „I-osios pakopos 
Džong Juan Čigong pratybose iš-
mokau sutelkti dėmesį, jį valdyti. 
O kaip žinia, kur dėmesys – ten 
energija. Parengiamųjų pratimų 
metu atpalaiduojamos įtampos 
kakle, pečiuose, rankose, lieme-
nyje, klubuose. Taip pavyko su-
kurti harmoningą kūno būseną. 
Susipažinome su kinų medicinos 
teorija apie organų, energijos ka-
nalų ryšį su gamtos stichijomis. 
Instruktorius Vytautas žinias per-
teikė suprantamai ir labai nuošir-
džiai. Po pratybų jausdavausi pa-
ilsėjusi ir energinga.“

Raselė N.: „Pirmos pakopos 
mokymuose išmokau daug pra-
timų, kurie pagerina fizinio kūno 
bei emocinę sveikatą. Esu dė-
kinga instruktoriui Vytautui, kuris 
nuoširdžiai supažindino su kinų 
čigong.“

Loreta L.: „Gavau išsamios in-
formacijos apie čigong praktiką, 
apie jos naudą fizinei ir psichinei 
žmogaus sveikatai. Pratimai at-
rodo nesudėtingi, bet pojūčiai sti-
prūs. Ši praktika yra tai, ko ieško-
jau. Lankysiu toliau.“

Užsakymo Nr. MDR-144-01

„Eglės“ sanatorijos koncertų 
salėje – cirko šou ,,Klounai ant 

Rožinio dramblio“!

Kovo 21 d. 18 val. Druskinin-
kų „Eglės“ sanatorijos koncer-
tų salėje – cirko šou ,,Klounai 
ant Rožinio dramblio“! (Info-
ruojame, kad pasirodymas 
perkeltas iš kovo 6 d. 18 val.)

Lazerių, šviesų, vaizdo projekci-
jų kupinoje programoje mes paro-
dysime jums, kad klounai būna ne 
tik išdykę, bet ir labai mieli… 

O kai kurie net jodinėja ant roži-
nių dramblių! 

Taip pat išvysite modernius 
akrobatų, ekvilibristų, žonglierių 
ir kitų cirko artistų pasirodymus, 
gaudysite muilo burbulus ir sma-
giai praleisite laiką su savo šeima!

Dėmesio! Visi vaikai gaus dova-
nų! O jei nupiešite klouną ir atne-
šite piešinį mums, gausit ypatin-

gą dovaną!
Vaikai iki 3 metų (su suaugu-

siųjų priežiūra), neužimant pa-
pildomos vietos, įleidžiami ne-
mokamai.

Programos trukmė – 1 val. 30 
min. Pertrauka (viena) – 15 min.

Renginio dieną bilieto kaina vi-
siems žiūrovams – 7 Eur.

Dėmesio! Išsikirpus šią skraju-
tę, išankstiniams bilietams, taiko-
ma 1 Eur nuolaida (išskyrus ren-
ginio dieną)!

Bilietai platinami Druskinin-
kų turizmo ir verslo informacijos 
centre. 

Informacija apie renginį tel. +370 
687 50555 ir www.cirkosou.lt


