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Violeta Kaubrienė: „Su Druskininkais susietas
visas mano gyvenimas“
Druskininkiečiai
ir miesto svečiai
vertino kurortą

4 psl.

Druskininkietės
savo pomėgiais
žavi aplinkinius

7 psl.

Už tradicinio sanatorinio gydymo puoselėjimą ir naujų sveikatinimo paslaugų plėtrą, aktyvų dalyvavimą kurorto kultūriniame gyvenime bei ilgametį kultūros mecenavimą 2014 m. V.
Kaubrienė pripažinta Druskininkų garbės piliete/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Gydytoja, UAB „Draugystės
sanatorija“ direktorė, Druskininkų garbės pilietė Violeta
Kaubrienė jau įmynė gilų pėdsaką Druskininkų istorijoje.
Jos iniciatyva įgyvendinus ES
lėšomis finansuotus projektus, neatpažįstamai pagražėjo
„Draugystės sanatorijos“ pastatai ir aplinka, ji aktyviai dalyvauja visuomeniniame Druskininkų gyvenime, kuria planus
dar labiau prisidėti prie Druskininkų gražinimo. Drauge su
vyru Algirdu užaugino sūnų
Gediminą ir dukrą Jurgą, didžiuojasi visu penketu anūkų.
Vasario pabaigoje moteris atšventė gražų jubiliejų, o Tarptautinės Moters dienos išvakarėse su „Mano Druskininkais“
dalijosi mintimis apie gyvenimą, susietą su Druskininkais,
savo veiklą ir ateities planus.
Kalbamės Kovo 8-osios išvakarėse. Ar jums svarbi ši švente, kuo ypatinga?
Nežiūrint įvairiausių vertinimų, man ši šventė graži. Ir tokia buvo ir praėjusiame šimtmetyje, ir šiame. Tai – moteriškumo

šventė. Kad ir darbovietėje, kai
vyrai visoms moterims įteikia gėlės žiedą, priverčia pasitempti
ir pagalvoti – vis tik tu esi moteris. Motinos diena yra visai kitokia šventė, labiau šeimos, vaikų,
valstybės diena. O Kovo 8-oji, atsižvelgiant į tai, kad ji jau taip senai yra švenčiama įvairiose šalyse, yra moterų iškovota šventė.
Džiugu, kad ji artėja kartu su pavasariu.
Jūs esate optimistė, aktyvi, energinga, tikslo siekianti ir,
svarbiausia, jį pasiekianti moteris. Kur Jūs semiatės jėgų ir idėjų, kurias vėliau įgyvendinate?
Energiją ir idėjas tikriausiai paveldėjau iš tėvų. Iš jų paveldėjau
visas žmogui būtiniausias savybes: moralę, dorovę. Meilę kalbos kultūrai įskiepijo mamytė, kuri
buvo lituanistė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Iš tėvelio, kuris buvo inžinierius statybininkas,
paveldėjau hobį – statybą, architektūrą ir dizainą.
Džiaugiuosi, kad dabartinis
mano darbas yra tarsi gyvenimo
būdas, kartu ir hobis. O medicina – sritis, kuri man rūpi nuo pat
vaikystės. Mama mane tam ruošė nuo pirmos klasės. Visi žino-

jo, ir aš žinojau, kad, kai užaugsiu, būsiu medikė. Buvo ugdomi
tokie būdo bruožai, kaip pagalba,
užuojauta žmogui.
Per tuos gražiausius savo gyvenimo metus, kai aš gydžiau ligonius „Nemuno“ sanatorijoje ir
„Dainavoje“, kardiologijos skyriuje, man būdavo didžiausia palaima matyti žmonių dėkingumą jų
akių išraiškoje, rankos pabučiavime ar net pasakyme, kad užpirks už mane mišias... Tas idealizmas, ta dvasinė žmonių aura
labai „vežė“. Aš ir dabar manau,
kad geriausia profesija – Mediko.
Ir dar labai norėčiau grįžti, jeigu
leis man jėgos, į tą savo praktikinį darbą – tai yra pats man arčiausias užsiėmimas širdžiai.
Prisiminus laikus, kai teko pradėti vadovaujamą darbą ir atstatyti labai „nugyventą“ sanatoriją, nebuvo lengva. „Draugystėje“
buvo stiprus mokslo bazės centras, o materialioji bazė, pastatai
apleisti, taigi buvo tik vienas klausimas – išlikti ir eiti privatizavimo
keliu arba uždaryti. Ir tada reikėjo
daug energijos, jėgų ir palaikymo,
buvusio vadovo palaiminimo. Kai
jis Nepriklausomybės pradžioje
iškeliavo Anapilin, patyręs daug
streso, kad rinkos užsidarė, stai-

ga visa sanatorija ištuštėjo, kolektyvas sukvietė visuotinį susirinkimą ir paprašė mane tęsti darbą.
Apie tai tuomet nebuvau nei svajojusi, nei galvojusi. Bet taip susiklostė aplinkybės, kad teko stoti,
kovoti už kolektyvą, dirbti ir atstatyti sanatoriją. Tai darėme savo
jėgomis. Daug tų rekonstrukcijų
buvo, kol visi tie pastatai atgimė.
Ir miegoti negalėjome, turėjome
suktis visais įmanomais būdais.
Kadangi veikla patiko, o ir nemažai apie ją išmaniau, dabar atrodo, kad nebuvo taip ir sunku...
Jūs nuveikėte daug Druskininkams reikšmingų darbų. O
ką Jums suteikė Druskininkai,
su kuriais susietas Jūsų gyvenimas?
Visa mano darbinė veikla vystėsi čia. Paskaičiavau, kad jau 42-eji
metai mes su vyru Algirdu esame
Druskininkuose. Įsimylėjau šį miestą, dar būdama studentė, kai į Latežerį atvažiuodavome dalyvauti
medikų stovyklose. Į Druskininkus
iš Latežerio važiuodavome pramogauti, filmų pasižiūrėti. Ir man tokie gražūs Druskininkai buvo, kad
mes, ilgai negalvoję, pasirinkome paskyrimą į šį kurortą.

5 psl.

Gyvybę išgelbėjo
Druskininkų
medikai

11 psl.

Viečiūnų
bendruomenės
centre – paroda
„100 nyčių Lietuvai“

16 psl.
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Mielieji,
Nuoširdžiai sveikiname Jus Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. 1990-ųjų kovo 11-ąją Lietuva ryžtingai pasuko demokratijos keliu, suteikdama mums galimybę džiaugtis sava kalba ir istorija, puoselėti tautos kultūrą ir tradicijas.
Nepamirškime, kad Lietuva yra mūsų namai, kuriuos reikia saugoti ir branginti. Augdami, mok ydamiesi, kurdami ir dirbdami puoselėkime valstybę. Susitelkę
ir vieningi stiprinkime savo šalį ir stenkimės jos labui.
Didžiuojamės, kad esame laisvi laisvos šalies piliečiai. Linkime šį jausmą išsaugoti savo širdyse ir kaip vertingiausią dovaną perduoti ateinančioms kartoms.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Pradedamas įgyvendinti savivaldybės apšvietimo
infrastruktūros modernizavimo projektas
Praėjusią savaitę Druskininkų
savivaldybės vadovai bei specialistai susitiko aptarti savivaldybės
apšvietimo infrastruktūros modernizavimo darbų.
Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas apšvietimo tinklų modernizavimui ir plėtrai. Šiai sričiai kasmet skiriama lėšų, tačiau šiais
metais pradedamas įgyvendinti apšvietimo modernizavimo projektas apims visą Druskininkų savivaldybės teritoriją. Įgyvendinant
projektą, planuojama esamus
energetiškai neefektyvius natrio
ir gyvsidabrio šviestuvus pakeisti
energiją taupančiais LED šviestuvais, kurių įrengimas Druskininkų
savivaldybei leistų sutaupyti elektros energijos. Mažėtų išlaidos ir
šviestuvų remonto darbams. Vienas didžiausių šio projekto privalumų yra tas, kad apšvietimo infrastruktūros atnaujinimui nereikės
skirti jokio papildomo finansavimo – šviestuvai bus atnaujinami
ne tik iš sutaupytų lėšų, mažinant
sunaudojamos elektros energijos
kiekį, bet ir verslo atstovų lėšomis.
Reikėtų įvertinti ne tik ekonominę, bet ir aplinkosauginę naudą.
Įrengus LED apšvietimą, Druskininkų savivaldybė prisidėtų, ma-

Druskininkų savivaldybės vadovai bei specialistai aptarė savivaldybės apšvietimo infrastruktūros modernizavimo darbus/Gintarės Varnelienės nuotrauka

žinant energetinių resursų eikvojimą. LED lemputės tarnauja 5-10
kartų ilgiau už įprastas, tad jas
reikės rečiau keisti.
Bene svarbiausia apšvietimo infrastruktūros modernizavimo priežasčių yra neabejotina nauda druskininkiečiams ir miesto svečiams.
Atnaujinti bei naujai įrengti šviestuvai pagerina eismo bei saugumo
mieste situaciją. Tinkamai apšviesti
keliai, sankryžos bei pėsčiųjų perėjos padeda išvengti nelaimingų atsitikimų kelyje, o naujais pakeisti apšvietimo stulpai ne tik suteikia
daugiau saugumo, bet ir prisideda,

kuriant gražesnį ir jaukesnį kurortą.
„Pakeitę dabartinius gatvių apšvietimui naudojamus šviestuvus elektros energiją taupančiais
LED šviestuvais, ne tik sutaupysime lėšų, ir pagražinsime kurortą, bet ir prisidėsime prie energinių resursų eikvojimo mažinimo.
Reikėtų nepamiršti ir apšvietimo
svarbos eismo saugumui. Praeitais metais įrengę pėsčiųjų perėjų apšvietimą, sulaukėme puikių
vairuotojų ir pėsčiųjų atsiliepimų“,
– kalbėjo susitikime dalyvavęs
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas.

Druskininkiečiai rašė Nacionalinį diktantą
Praėjusį penktadienį gimtosios
kalbos puoselėtojai rinkosi į „Atgimimo“ mokyklą, kurioje rašė Nacionalinį diktantą. Nacionalinis
diktantas – vienintelis suaugusiųjų raštingumą skatinantis konkursas, šalyje organizuotas jau 11-ąjį
kartą. Pagrindinis konkurso organizatorių tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai.
Šiais metais Druskininkuose savo
lietuvių kalbos žinias panoro išmėginti 22 druskininkiečiai.
Tarp rašiusiųjų diktantą – ir šio
konkurso nuolatinė dalyvė, finalininkė, tarp raštingiausių konkurso
dalyvių patenkanti Švietimo centro matematikos mokytoja Aldona
Babarskaitė. Savo gimtosios kalbos žinias nusprendė išmėginti
ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos
direktorės pavaduotojas, Druskininkų savivaldybės tarybos narys Algis Bolys, į konkursą atvykęs kartu su kolegomis.

Gimtosios kalbos žinias nusprendė išmėginti ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotojas, Druskininkų savivaldybės tarybos narys A. Bolys (viduryje), į konkursą
atvykęs kartu su kolegomis/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Nacionalinį diktantą rašė 92
„Ryto“ gimnazijos mokiniai.
Konkurso dalyvių darbai siunčiami į Vilnių vertinimui. Konkurso dalyviai varžosi raštingiausio

moksleivio, raštingiausio suaugusiojo bei raštingiausio užsienio
lietuvio kategorijose.
Planuojama, kad konkurso finalas vyks balandžio mėnesį.

Ant „Snow Arenos“ stogo
planuojama įrengti saulės
baterijas

Susitikimo metu aptarti saulės energijos baterijų įrengimo ant „Snow Arenos“ stogo darbai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybės vadovai bei specialistai, susitikę su „Snow Arena“
operatoriaus „Stamita“ direktoriumi Andriumi Stasiukynu, „Snow
Arenos“ direktoriumi Justinu Mikelioniu ir saulės baterijas siūlančios įsirengti įmonės atstovu,
aptarė saulės energijos baterijų
įrengimo ant „Snow Arenos“ stogo darbus.
Nuosavybės teise Druskininkų savivaldybei priklausančios
„Snow Arenos“ vadovai nusprendė taupyti elektros energiją, tausoti aplinką, ant pastato stogo
įrengiant saulės baterijas. Jų įrengimui Druskininkų savivaldybės
taryba pritarė dar 2015 metų sausio pabaigoje.
Susitikimo metu pristatytas planuojamas įgyvendinti projektas,
kuriam ruošiantis buvo įvertintas „Snow Arenoje“ suvartojamas
elektros energijos kiekis, atlikti
ekonominiai skaičiavimai ir taip surastas efektyvus sprendimas. Įvertinus stogo nuožulnumą, saulės
baterijos ant „Snow Arenos“ stogo
bus montuojamos unikaliu būdu
– jos į patį stogą nesirems, o bus
montuojamos ant tvirtinimo elementų. Remiantis atliktais skaičia-

vimais, vasarą kai kuriomis paros
valandomis energijos saulės baterijos pagamins tiek, kiek jos reikės
žiemos pramogų komplekso reikmėms. Planuojama, kad saulės
baterijų įrengimo darbai bus vykdomi etapais. Pagal dabartinį darbų grafiką projektas turėtų būti įgyvendintas šiais metais.
Saulės šviesos energija yra vienas iš plačiausiai naudojamų atsinaujinančių energijos šaltinių, o
sparčiai besivystanti technologija
leidžia saulės baterijas pritaikyti
pačiose įvairiausiose srityse. Vis
daugiau žmonių pereina prie alternatyvių elektros gamybos šaltinių naudojimo, atsisakydami iškastinių energijos šaltinių, tuo
įrodydami, kad galima pasikliauti
alternatyvia ir švaria energija.
„Nuolat ieškome būdų, kaip sutaupyti elektros energijos ne tik
dėl finansinių priežasčių, bet ir todėl, kad norime tausoti aplinką.
Džiaugiamės, kad „Snow arena“
vadovai taip pat nusprendė tausoti aplinką ir elektros energijos gamybai pasirinko alternatyvų elektros gamybos šaltinį“, – kalbėjo
susitikime dalyvavęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas.

Paskelbta vietinių užimtumo
iniciatyvų atranką naujoms
darbo vietoms steigti 2018 metais
Informuojame, kad Lietuvos
darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbė vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų atranką
naujoms darbo vietoms steigti
2018 metais. Įgyvendinant VUI
projektus steigiamos darbo vietos, atitinkančios vietos darbo
rinkos poreikius ir padedančios
spręsti tikslinių teritorijų nedarbo problemas, įdarbinant teritorinėje darbo biržoje registruotus, darbo ieškančius asmenis.
Paraiškos dalyvauti VUI projektų atrankoje priimamos iki 2018
m. kovo 30 d. 15.45 val. Alytaus
teritorinės darbo biržos skyriuose, kurių aptarnaujamoje teritorijoje projekto teikėjas planuoja
vykdyti veiklą, Druskininkuose –
adresu: Vilniaus al. 30, Druskininkai, 307 kab.
Kviečiame Druskininkų savivaldybės darbdavius, planuojančius
2018 metais steigti naujas darbo vietas, pasinaudoti valstybės

teikiama finansine parama, įgyvendinat VUI projektus. Su šios
priemonės įgyvendinimo tvarka
galima susipažinti Alytaus teritorinės darbo biržos internetinėje
svetainėje adresu: https://www.
ldb.lt/TDB/Alytus/Paslaugos/Puslapiai/Vietines_uzimtumo_iniciatyvos.aspx
Projektų rengėjams organizuojami mokymai „Vietinių užimtumo
iniciatyvų projektai ir jų paraiškų
rengimas. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas
Alytaus apskrityje 2017 metais“.
Seminaras Druskininkuose vyks
2018 m. kovo 12 d. 10 val. Klientų
aptarnavimo departamento Druskininkų skyriuje, Vilniaus al. 30,
Druskininkai, 308 kab. (išankstinė
registracija el. p.: Laima.Vilkanciene@ldb.lt).
Informaciją VUI projektų rengimo klausimais Druskininkuose teikia Laima Vilkancienė, tel.:
(8313) 55 999, el. p: Laima.Vilkanciene@ldb.lt.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

3

Savaitraščio Nr. 145

2018 m. kovo 8 d.

Mielos moterys,

Su pirmaisiais pavasario spinduliais atkeliauja Kovo 8-oji –
džiaugsmo, optimizmo ir grožio diena, kai pagarba ir išskirtinis dėmesys Jums susilieja į vientisą sveikinimų jūrą.
Nuoširdžiai sveikiname Jus Tarptautinės moters dienos
proga ir linkime visada būti mylimomis ir mylinčiomis, niekuomet neprarasti savo žavesio, visad spinduliuoti šiluma ir
gerumu. Tegul šalia visuomet bus žmogus, suteiksiantis sparnus Jūsų svajonėms!
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius

Prailgintas dienos užimtumo centro neįgaliesiems
„Druskininkų Viltis“ darbo laikas
Nuo kovo 1 dienos neįgaliųjų
dienos užimtumo centras „Druskininkų Viltis“ dirba ilgiau. Atsižvelgiant į bendruomenės pageidavimus, Druskininkų savivaldybė
skyrė finansavimą, ir dienos užimtumo centras nuo šiol dirba nuo
7.45 iki 17.45 val. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Druskininkų Viltis“ jau 26 metus
vienija intelekto negalios žmones
Druskininkų savivaldybėje. Vykdant savivaldybės ir valstybės lėšomis finansuojamus projektus
„Galimybė artimiesiems pailsėti“
ir „Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje“, neįgaliems vaikams ir jaunuoliams suteikiama galimybė pakeisti namų
aplinką, ugdyti ir lavinti savarankiškumą, socialinius bei meninius
įgūdžius, lankant dienos užimtumo centrą, kurio tikslas – neįgaliojo užimtumas.
O kaip prabėga neįgaliojo diena užimtumo centre? Rytas centre prasideda nuo draugiško pasisveikinimo ir apsikabinimo, kuris
suteikia daug teigiamų emocijų
bei puikios energijos visai dienai.
Prie kavos ar arbatos puodelio
pasipasakojama, ką veikė namie,
kas įdomaus nutiko. Vėliau ateina eilė kūrybiniam procesui, kuris žmogų atpalaiduoja, padeda
pajusti dvasios pilnatvę, labiau
pasitikėti savo jėgomis. Kuriami rankdarbiai ir įvairūs darbeliai,
panaudojant buitines bei gamtines medžiagas, galima piešti,

Centre neįgaliems vaikams ir jaunuoliams suteikiama galimybė pakeisti namų aplinką,
ugdyti ir lavinti savarankiškumą, socialinius bei meninius įgūdžius/Dienos centro archyvo nuotrauka

nerti, megzti, pinti, kurti aplikacijas, lipdyti. Pasitelkus įvairią vaizdinę medžiagą ir priemones, lavinamas savarankiškumas, buitiniai
bei higienos įgūdžiai.
Dažnai pastatas kvepia nuostabiausiais, nosį kutenančiais kvapais, nes centre organizuojamos
maisto gamybos pamokėlės: kepami pyragai, sausainiai, kiti gardumynai.
O štai ir pietų metas, kurio centre labai laukiama. Jaukioje virtuvėlėje skubama pasišildyti iš
namų atsineštą maistą. Kaip smagu visiems, prie vieno stalo valgant mamų gamintą maistą, dar ir
paplepėti, pajuokauti. Na, po pietų kiekvienas renkasi mėgstamą

veiklą: varto knygas, žurnalus, fotoalbumus, žiūri televizorių, klausosi muzikos, diskutuoja ar tiesiog ilsisi ant minkštos sofutės.
Centre švenčiami neįgaliųjų
gimtadieniai, organizuojami teminiai, proginiai ir kiti renginiai,
išvykos, einama pasivaikščioti,
sportuojama, rengiamos darbų
parodos. Veikia ir meninių gebėjimų lavinimo būrelis, kuriame neįgalieji mokosi šokio meno bei vaidybos.
Dienos užimtumo centro neįgaliesiems „Druskininkų Viltis“ kolektyvas kviečia naudotis teikiamomis paslaugomis. Centrą
rasite: Veisiejų g. 17, Druskininkuose, tel.: (8 313) 51844.

Kviečiame teikti paraiškas dėl kūrybinių dirbtuvių nuomos

Druskininkų savivaldybė įgyvendina projektą „Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas“ pagal 2014–2020
m. ES fondų investicijų veiksmų
programos įgyvendinimo priemonę 07.1.1.-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų
vystymas. II“.
Projekto vertė: 801 950,28 Eur,
finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas – 283
504 Eur , Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos – 493 431, 28
Eur, Valstybės biudžeto lėšos –
25 015 Eur, įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. lapkritis- 2018 m.
rugsėjis. Vykdant šį projektą, bus
rekonstruotas M. K. Čiurlionio g.

27 esantis pastatas ir pritaikytas
kultūros bei edukacinei veiklai.
Rekonstrukcijos metu bus įrengtos patalpos kūrybinėms dirbtuvėms, kuriose vaizduojamojo ir
taikomojo meno kūrėjai bei dailiųjų amatų meistrai turės galimybę
dirbti, rengti pažintines edukacines programas, eksponuoti parodas. Amatų centras padės plėtoti
su menu susijusius verslus, skatins kurti naujas darbo vietas šioje
srityje. Tikimasi, kad druskininkiečiams ir miesto svečiams Amatų
centras taps puikia kūrybiško laisvalaikio užimtumo erdve, kurioje kiekvienas galės susipažinti su
kurorte kuriančiais menininkais,
pažinti skirtingus vaizduojamo-

jo ir taikomojo meno bei dailiųjų
amatų raiškos būdus, priemones,
technikas ir technologijas, o taip
pat išbandyti save kūryboje.
Kviečiame vaizduojamojo ir taikomojo meno kūrėjus bei dailiųjų
amatų meistrus teikti paraiškas dėl
kūrybinių dirbtuvių nuomos Amatų centre. Paraiškos formą galima rasti savivaldybės svetainėje:
www.druskininkai.lt (rubrika „Kultūra“/„Dokumentai“). Užpildytą paraišką su priedais siųsti el. p.: kultura@druskinininkai.lt arba paštu
adresu: Vilniaus alėja 18, Druskininkai iki balandžio 6 d. Kontaktinis asmuo pasiteirauti – Druskininkų savivaldybės administracijos
vyr. specialistė turizmui ir kultūrai
I. Griniūtė, tel.: (8 313) 53975, el.
p.: kultura@druskininkai.lt

Su LR Sveikatos ministro patarėju
A. Daunoravičiumi aptarti
visuomenės sveikatos klausimai

Sveikatos ministro patarėjas A. Daunoravičius apsilankė ir Druskininkų sportininkų rengimo centre/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkų
savivaldybėje lankėsi ir su Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoju Linu Urmanavičiumi,
mero patarėja Irena Lynikiene bei
Asmens ir visuomenės sveikatos
skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja Evelina Raulušaitiene susitiko LR Sveikatos ministro Aurelijaus Verygos patarėjas Audrius
Daunoravičius. Susitikimo metu
aptartos visuomenės sveikatos
srities aktualijos, prevencinis darbas ugdymo įstaigose, skatinat
vaikų fizinį aktyvumą ir sveikos
mitybos įpročius. Pasidžiaugta,
kad Druskininkuose fizinio lavinimo galimybės yra labai plačios:
mokiniai mokosi slidinėti, plaukti,
žaisti golfą, futbolą, organizuojami dviračių žygiai, šiaurietiško ėjimo žygiai.
Atkreiptas dėmesys į probleminį
klausimą dėl galimybės padidinti
visuomenės sveikatos specialistų

etatų skaičių. Šiuo metu reikalavimai labai dideli, todėl visuomenės
sveikatos specialistai, norėdami
dirbti visu etatu, turi dirbti dvejose
ar net daugiau darboviečių. „Dėl
tokios situacijos nukenčia darbo
kokybė, nes specialistas stengiasi visur spėti, atlikti būtiniausius
darbus, tuo tarpu beveik nelieka laiko prevenciniam darbui, kuris yra ypatingai svarbus. Manome, kad specialistas turėtų dirbti
mokykloje visu etatu, visą darbo
dieną. Tikimės, kad ministerija atkreips dėmesį į šią, visoms savivaldybėms aktualią problemą“, –
sakė L. Urmanavičius.
Susitikimo metu kalbėta apie
neformalųjį vaikų švietimą, sporto
ir sveikos gyvensenos renginius.
Po susitikimo savivaldybėje A.
Daunoravičius apsilankė Druskininkų sportininkų rengimo ir Jaunimo užimtumo centruose ir Visuomenės sveikatos biure.

Ieškomi laikinieji vaikų globotojai
Savivaldybė kviečia bendruomenę suteikti pagalbą be tėvų
globos likusiems vaikams ir ieško socialinių globotojų, kurie galėtų laikinai globoti vaikus savo
namuose. Esant krizinei situacijai šeimoje ir Vaiko teisų apsaugos institucijai paėmus vaiką iš
šeimos, šis laikinai būtų atiduodamas globoti ne į vaikų namus,
o į namų aplinką, tai yra, socialiniam globotojui. Globotojas savo
namuose globos vaiką, kol vaiko biologinė šeima vėl bus pasirengusi užtikrinti geriausius vaiko
interesus ir saugią aplinką. Socialiniu globotoju gali būti vienas
gyvenantis asmuo ir sutuoktiniai.
Globėjas bus parenkamas, atsižvelgiant į jo asmenines savybes,
sveikatos būklę, sugebėjimą būti
globėju, santykius su vaiku, vaiko
interesus. Globotoju gali būti asmuo nuo 21 metų iki 65 metų. Jis
turi turėti savo būstą. Globotojas
taps ir vaiko atstovu pagal įstatymą. Socialinis globotojas turės išklausyti Globėjų mokymus, gauti
išvadą ir bus įdarbintas Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre, kas mėnesį gaus
darbo užmokestį ir atliks socialinio darbuojo funkcijas. Atsiradus
be tėvų globos likusiam vaikui,
socialinis globotojas atliks globotojo funkcijas. Kriziniu atveju globa galės trukti nuo 3 parų iki 3
mėnesių, laikinos globos atveju –
iki 12 mėnesių, nuolatinės globos
– iki kol vaikui sukaks 18 metų ar
pasibaigs nuolatinė globa. Vaiką

Geriausia vaikams augti šeimoje, apgaubtiems dėmesio, rūpesčio ir meilės/Roberto Kisieliaus nuotrauka

grąžinus šeimai, globotojas toliau
tęs darbą Centre ir lauks kito vaiko.
Vaiko globos laikotarpiu globotojai gaus darbo užmokestį, taip
pat vaiko globos (rūpybos) išmoką ir globos tikslinį priedą (304
Eur), „vaiko pinigus“ (30 Eur), pagalbos pinigus (114 Eur už 1 vaiką, 190 Eur už 2 vaikus, 304 Eur
už 3 ir daugiau vaikų bei papildomai 38 Eur už vaiką iki 3 metų).
Taip pat galės būti skiriama ir
vienkartinė materialinė parama
nupirkti vaikui reikalingų reikmenų ar daiktų. Vienu metu globotojas galės globoti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius šeimoje su
savais vaikas neturės būti daugiau nei 5 vaikai. Skaičius galės
būti didesnis išimtiniais atvejais,
kai neišskiriami broliai ir seserys.
Visi susidomėję gali kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vedėją 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!

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Druskininkiečiai ir miesto svečiai vertino kurortą
Praėjusiais metais, vykdant
projektą „Paslaugų teikimo ir
asmenų aptarnavimo kokybės
gerinimas Druskininkų savivaldybėje“, buvo organizuota druskininkiečių bei miesto svečių apklausa. Apklausa
buvo atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos rekomendacija „Dėl viešųjų
paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymo
metodikos“, o finansuota pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas savivaldybėse“. Anketose vietiniai gyventojai galėjo įvertinti viešąsias paslaugas, atspindinčias
gyvenimo kokybės rodiklius,
o kurorto lankytojai anketose
galėjo išsakyti savo nuomonę apie kurortą, čia siūlomas
paslaugas, jų kokybę.
„Mums visada labai svarbi ne
tik kurorto svečių, bet ir vietinių
gyventojų nuomonė apie Druskininkų kurortą ir kaimiškas teritorijas, jų infrastruktūrą, viešųjų
paslaugų kokybę. Būtent todėl

R. Malinauskas: „Ypatingai džiugina, kad vietiniai
gyventojai įvertino savivaldybės administracijos
darbą, pastangas ir pasiekimus formuojant patrauklų kurorto įvaizdį.“
kasmet vykdome įvairios apimties gyventojų apklausas. Taip
pat prašome jų išsakyti savo
vertinimus ir idėjas dėl reikšmingų kurorto infrastruktūros
klausimų. Šį kartą, gavus lėšų
iš struktūrinių fondų, buvo atlikta platesnės apimties svečių apklausa ir išsami analizė. Anke-

Vykdant projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje“, buvo organizuota druskininkiečių bei miesto svečių apklausa/Gintarės Varnelienės nuotrauka

toje vietiniai gyventojai gerai
įvertino saugumą kurorte, viešojo transporto teikiamas paslaugas, tvarkos ir švaros palaikymą, puikiai įvertino geriamojo
vandens kokybę ir bendrą Druskininkų estetinį vaizdą. Ypatingai džiugina, kad vietiniai gyventojai įvertino Savivaldybės
administracijos darbą, pastangas ir pasiekimus, formuojant
patrauklų kurorto įvaizdį. Žinoma yra ir ne tokių džiugių naujienų – apklausos metu itin prastai
įvertinta autobusų stotis bei jos
aplinka. Žinome šią problemą,
ne kartą esame apie ją kalbėję

su autobusų stoties savininkais,
tačiau tai – privatus objektas,
ir jį prižiūrėti turi savininkai“, –
sakė Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas.
Pildydami anketą, druskininkiečiai išsakė savo nuomonę apie kelių būklę, viešąjį transportą, švarą
ir tvarką gatvėse, nedarbo mažinimo priemones, geriamo vandens kokybę, sveikatos apsaugą,
gamtosaugą, nusikalstamumo sutramdymą, švietimą, laisvalaikio
organizavimą ir daugybę svarbių
dalykų. Gyventojai pareiškė savo
nuomonę ir apie gyvenimo kokybės gerinimą mieste ir seniūnijo-

se, išsakė savo pastabas, teikė
pasiūlymus. Dalyvaudami apklausoje, druskininkiečiai prastai įvertino ne tik autobusų stotį. Kritikos
sulaukė galimybė laiku patekti pas
gydytojus specialistus, verslo indėlis, sprendžiant nedarbo problemą. Pagyrų gyventojai negailėjo
gėlynams bei žaliųjų erdvių priežiūrai, bendrojo ugdymo mokyklų
tinklui, miesto puošybai. Turistai,
pildydami anketą, pareiškė savo
nuomonę apie Druskininkų kurortą, čia teikiamas paslaugas, jų kokybę, dalijosi pasiūlymais ir pastebėjimais bei patarimais. Dauguma
anketą pildžiusių miesto svečių
planuoja dar ne kartą aplankyti kurortą ir rekomenduoti tai padaryti
savo pažįstamiems.
„Mums labai svarbu, kad visi –
ir vietiniai gyventojai, ir kurorto
svečiai – Druskininkuose jaustųsi gerai, todėl dėkoju visiems,
suradusiems laiko atsakyti į anketoje užduodamus klausimus.
Dėkoju už pastabas, patarimus,
pasiūlymus. Juos išanalizavę,
dar labiau stengsimės daryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad
Druskininkai būtų patraukli vieta ir poilsiauti, ir gyventi“, – sakė
Druskininkų savivaldybės meras
R. Malinauskas.
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją

„Visų žvaigždžių diena“ tapo krepšinio ir muzikos švente
Druskininkuose
Didžiausias Lietuvos moterų krepšinio metų renginys
praėjusį sekmadienį surengtas sausakimšoje Druskininkų sporto centro salėje. „Visų
žvaigždžių“ šventė ir Lietuvos
moterų krepšinio lygos (LMKL)
finalinės varžybos tarp komandų – Kauno r. „Hoptrans-Sirenos“ bei Marijampolės „Sūduva“ – Druskininkuose subūrė
ne tik geriausias pirmenybių
krepšininkes, bet ir žymias,
Lietuvai nusipelniusias asmenybes.
„Salė buvo pilnutėlė – tai rodo
didelį ir kurorto svečių, ir druskininkiečių susidomėjimą moterų
krepšiniu. Trijų valandų trukmės
renginys tiesiogiai transliuotas
per LRT. Krepšinio varžybos buvo
labai įdomios – žiūrovai pamatė gražų žaidimą, įtemptą, atkaklią sportinę kovą, o taip pat patyrė malonių įspūdžių, stebėdami
aukšto lygio atlikėjų bei meno grupių pasirodymus“, – pavykusiu
renginiu džiaugėsi Sporto centro direktorius Vilmantas Matkevičius.
Krepšinio
šventėje
dalyvavo olimpinis čempionas Virgilijus Alekna, Eurovizijos konkurse
Vienoje Lietuvai atstovavęs Vaidas Baumila, režisierius ir dainininkas Vidas Bareikis, vienas iš
geriausių Lietuvos futbolininkų,
UEFA taurės laimėtojas Deividas
Šemberas, buvęs krepšininkas,
Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas ir treneris
Tomas Pačėsas, Europos ir Eurolygos čempionas Giedrius Gustas
bei politikas, diplomatas Vygaudas Ušackas. Renginio dalyvius
šventiškai nuteikė koncertinis Ingos Valinskienės pasirodymas
bei Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos šokėjos, televizijos projekto „Lietuvos talentai“ finalo da-

Nugalėtojas pasveikino LMK taurės finalo globėja – olimpinė čempionė, LTOK prezidentė D. Gudzinevičiūtė ir Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas/Organizatorių archyvo nuotrauka

lyviai. Žiūrovai turėjo galimybę
dalyvauti sportiniuose konkursuose, laimėti prizų, nusifotografuoti
su renginio svečiais.
Sporto centre susirungė dvi stipriausios LMKL komandos, siekusios pirmojo šio LMKL sezono
trofėjaus – Lietuvos moterų krepšinio taurės. Komandų sudėtyse
– 8 Lietuvos rinktinių žaidėjos bei
dviejų Lietuvos nacionalinių rinktinių vyr. treneriai Mantas Šernius ir
Tadas Stankevičius. M. Šerniaus
vadovaujama ekipa LMK taurės

finale po atkaklios kovos nugalėjo pastaruosius dvejus metus šią
taurę į viršų kėlusią Marijampolės „Sūduvą“ (71:67). Nugalėtojas pasveikino ir apdovanojimus
įteikė LMK taurės finalo globėja
– olimpinė čempionė, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas. Po finalinių varžybų surengtame tritaškių
konkurse Marijampolės „Sūduvos“ atstovė Greta Tamašauskaitė tapo taikliausia LMKL tritaški-

ninke. Krepšininkę apdovanojo
Druskininkų įmonės „Sidabrinė
Kamėja“ vadovas Elvyras Cikanavičius, LKL prezidentas Remigijus
Milašius ir įmonės „Aon“ Alytaus
skyriaus vadovas Gintaras Ciganas.
„Trijulių“ konkurse nugalėtoju tapo Marijampolės „Sūduvos“ krepšininkų trejetas: Giedrius Gustas, Stephanie Gardner
ir Rosita Rusovičiūtė. Druskininkų miesto komanda su legendinės Vilniaus „Statybos“ žaidėju,

Sporto centro vadovu V. Matkevičiumi ir dviem šio centro auklėtiniais – Domantu Glavinsku ir
Benu Čepuliu – užėmė antrą vietą. Trečiąja vieta pasidalijo „Šiaulių-Universiteto“ ir „Hoptrans-Sirenos“ trejetų komandos.
Visi nugalėtojai, Lietuvos taurės
čempionės ir geriausios LMKL
krepšininkės po renginio atgavo
jėgas „Eglės“ sanatorijoje.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Violeta Kaubrienė: „Su Druskininkais susietas visas mano gyvenimas“
atkelta iš 1 psl.

Mano vyras Algirdas turėjo galimybę likti ir Kauno klinikų kardiologijos skyriuje, bet pasirinkome Druskininkus.
Atvažiavę čia labai džiaugėmės.
Tais laikais Druskininkuose buvo
daugybė poilsiautojų, daug dėmesio buvo skiriama profilaktiniam gydymui. Taigi čia prabėgo
jaunystė, gimė vaikai.
Druskininkai man visais laikais
buvo labai mielas miestas. Žinoma, sunkiausi metai buvo, tik atkūrus Nepriklausomybę, kaip tai
neatrodytų paradoksalu – viskas,
regis, griuvo. Ir tuometė Savivaldybė, aišku, ne taip dirbo. Trūko
aktyvumo, visi buvo tarsi nuleidę
sparnus. Tada kitų sanatorijų vadovai iš manęs juokėsi, sakydami: „Violeta, kaip tu nebijai ir eini
privatizavimo keliu?“. Raginau ir
juos eiti tuo keliu. Sakiau, kad esu
„nebaidytas zuikis“: ir neturiu kito
pasirinkimo.
Laimė, keitėsi miesto vadovai,
tuomet jau žinojome savo tvirtą
kelią, tarsi atsispyrėme iš to dugno, ir prasidėjo kilimas. Atsirado daugiau optimizmo. Prisimenu,
kad pirmas statybinis kranas buvo
„Violetos“ viešbučio statybvietėje.
O Druskininkai metai po metų
vis gražėjo, gyvenimas čia aktyvėjo ir kurortas tapo toks, koks
yra dabar. Iš tikrųjų smagu, kad
jautėme visapusį Savivaldybės
palaikymą, įgyvendinant projektus. Labai padėjo Druskininkų savivaldybės vadovai, kai tekdavo
spręsti iškilusias problemas, pavyzdžiui, dėl statybos leidimų.
Džiugina Druskininkų infrastruktūros gražėjimas, čia veikiantys
unikalūs objektai: centras AQUA,
K. Dineikos sveikatingumo parkas, „Snow Arena“. Gražėja ir kaimiškos teritorijos, plečiamos kurortinės paslaugos. Visi tą mato,
džiaugiasi: ir mūsų pacientai, ir
svečiai, ir draugai. Tik patys kartais nesuprantame, kaip vis dar
yra to nematančių žmonių.
Ir tada pradedi galvoti, kad mes
negalime būti egoistai, žiūrėti tiktai savo pozicijos. Mes negalime spręsti visų strateginių miesto
vystymo reikalų per savo prizmę,
per klausimą, „kas man iš to bus?“
Kiekvienas yra tas, ko vertas. Štai
mano vyro tėvelis, 104-erių metų
Dominykas Kaubrys sako: „Jeigu
nepradėsi, tai tikrai nepadarysi.
Bet jeigu pradėsi, tai greičiausiai
ir padarysi.“ Tai jeigu kiekvienas
taip žiūrėtų, imtųsi iniciatyvos,
manau, nuskriaustų žmonių ir pesimistų Druskininkuose nebūtų.
Jeigu turėtų optimizmo, entuziazmo, geranoriškumo, vis tiek visi
surastų savo nišą.
Regis, Jūsų žinote, kaip sukurti gražią ir harmoningą erdvę kūno ir sielos terapijai.
Kalbame apie visą Jūsų sukurtą „Draugystės sanatorijos“
kompleksą.
Nesukome lengviausiu SPA
paslaugų keliu. Be tikros medicinos mes nesijautėme laimingi. Kartais gaila žiūrėti, kai mažos ligoninės, įkūrę reabilitacijos
centriukus, tarsi nuskriaudžia
žmones, nesuteikdami jiems galimybės atgauti sveikatą kurortuose esančiose sanatorijose. Sako,
kad ten yra specialistų, bet, mano
manymu, tiesiog nėra tinkamos
bazės.
Pas mus taip pat dirba aukščiausios kategorijos kardiologai, Neurologijos skyriaus vedėjas atvyko

nime niekas nepasikeitė. Tik vis
pasidžiaugiu gražia inauguracijos švente. Apdovanojimas ir regalijos morališkai mane labai labai palaiko. Kaip ir „Ratnyčėlės“
skulptūra, įteikta už verslo pasiekimus ir puošianti mano kabinetą. Kartais prieš svečius nekukliai pasididžiuoju, nes „Garbės
pilietis“ – labai garbingas titulas.
Jis labai įpareigoja. Kartais pastebiu, kad mieste žmonės dažniau
sveikinasi, pati daugiau šypsausi
žmonėms. Stengiuosi būti garbinga pilietė.

Jau 42-ejus metus V. ir A. Kaubriai savo gyvenimą yra susieję su Druskininkais/Asmeninio archyvo nuotrauka

iš geriausių klinikų. Yra trečio lygio konsultantų, gydome trečiojo
lygio ligonius, po operacijų atvykusius iš Kauno ir Vilniaus Santaros klinikų, Greitosios pagalbos ligoninės. Mes tobulėjam.
Patys esame gydytojai, tai mūsų
praktika ir pagrindinė veikla, todėl
negalėjome atsisakyti gydymo. Ir
labai džiaugiamės, kad mums pavyko patiems pirmiesiems Druskininkuose pavyko išsikovoti tą licenciją reabilitaciniam gydymui.
Tai mums leido išgyventi sunkiausius laikus – atvykdavo ne tik komerciniai klientai iš Lenkijos, bet ir
tie žmonės, kuriems reikėjo sveikatos grąžinamojo ir sanatoriniokurortinio ir reabilitacinio gydymo.
O idėjų pasisemdavau, važinėdama po pasaulį, po kurortus,
kai mes, sanatorijų vadovai, lankėme Šveicarijos, Prancūzijos,
Vokietijos, Skandinavijos reabilitacijos įstaigas, matėme, kad visur yra ne tik reabilitacijos, bet ir
sveikatingumo centrai.
Kai nuvažiavusi į pirmą užsienio
kelionę – Tunisą ir pabuvau ten
SPA komplekse, išmėginau procedūras, grįžusi jau žinojau, kad
„Draugystės“ sanatorijoje rūsyje
esančios katilinės patalpose bus
SPA centras.
Jis, tiesa, labai mažas, kamerinio pobūdžio, bet klientų mes ir
dabar neprarandame. Manau, labai čia svarbus žmogiškas faktorius, individualus bendravimas
turi savo teigiamą pusę. Be to,
siūlome apie 30 įvairių grožio procedūrų kompleksų. SPA centras
yra ir „Violetos“ viešbutyje. Labai
gerai yra derinti gydymą ir SPA
procedūras. Įveikęs ligas, žmo-

gus nori ir pagražėti, todėl jam
reikia ir grožio procedūrų.
Jūsų klientai lietuviai ar užsieniečiai?
Man labai džiugu, kad komercinių klientų kategorijoje pirmauja
lietuviai – 21 procentas. Antroje
vietoje svečiai iš Izraelio, trečioje
– Rusijos ir Lenkijos piliečiai. Aišku, yra svečių iš Baltijos valstybių,
kitų šalių.
Nuo pat pirmųjų dienų štai jau
25-eri metai išlikęs gražus bendravimas su partneriais iš Lenkijos, Varšuvos „Ultra Maria“ firmos“, kurie atveždavo komercinių
klientų, kai buvo sunkūs laikai. Tik
iš jų buvo galima sukaupti lėšų tolimesnėms investicijoms.
Kitais metais mūsų bendrovei bus 25-eri metai. Pirmus kelis metus, kai pradėjo važiuoti komerciniai lenkų klientai, mes
dividendus šiokius tokius išsimokėjome, o paskui dvidešimt metų
jokių dividendų akcininkams nemokame, visas lėšas investuojame į bazės plėtimą. Dėl to kartais
gaunu pylos nuo akcininkų, bet
sakiau jiems – jeigu neinvestuosime dabar, nieko neturėsime.
Prioritetus skiriame medicininei
veiklai, įrangos įsigijimui. Įsirengėme puikų mineralinio vandens
gręžinį, vandenį naudojame vonioms „Sūrutis“. Jo druskų koncentracija didesnė net už „Grožio“ šaltinio. Dabar įgyvendiname
ir šilumos trasų, kurioms apie 40
metų, rekonstrukcijos projektą –
baisu, kad žiemą neištykštų koks
termofikacinis vanduo į žemės
paviršių. Tuomet turėsime galimybę „Sūručio“ vandenį pašildyti

V. Kaubrienė džiaugiasi darbščiu ir profesionaliu „Draugystės sanatorijos“ kolektyvu/Asmeninio archyvo nuotrauka

ir naudoti didžiausios mineralizacijos Lietuvoje – maždaug pusės
Negyvosios jūros druskos koncentracijos – vonioms. Planuojame praplėsti gydomųjų paslaugų
vonių skyrių prie „Kolonados“, kurių reikia mūsų reabilitaciniams ligoniams. Planų yra didelių.
Ar pati pasinaudojate savo
sanatorijoje
suteikiamomis
paslaugomis?
Taip pasinaudoju, bet nedažnai.
Kaip kartais būnu su svečiais, jie
manęs klausia, o kada Jūs čia
dabar buvot? Sakau, prieš pusę
metų... Kokius du kartus per metus nueinu pasigrąžinti, reikėtų,
aišku, dažniau. Per Kovo 8-ąją
reikės taip ir padaryti.
Versle sukasi beveik visa
Jūsų šeima. Kodėl Jums tai
svarbu?
Džiaugiuosi šia diena. Aišku,
ateina laikas, kai reikės perduoti
estafetę jaunesniems. Visa šeima
dirbame, kaip komanda, kiekvienas savo srityje. Aš medicinos
sritį kuruoju, šiek tiek apie ūkį išmanau.
Šeimoje yra pasekėjų, pasiryžusių pratęsti pradėtą veiklą – sūnus Gediminas, marti Ilona ir jų
dukra Getrūda, kuri metu mokosi Kauno technologijos universiteto gimnazijoje. Tikiuosi ją įkalbinti
tęsti mūsų medicininę veiklą. Tai
teikia optimizmo, neleidžia dabar
nurimti ir sustoti. O idėjų yra labai
daug, ir jeigu galima būtų finansiškai jas įvykdyti, realizuotumėme greičiau.
Dukra Jurga nukeliavo į Vilnių, ji
– menininkė, dėstytoja fortepijono
klasėje B. Dvariono muzikos mokykloje. Ir jos dukra, mano anūkė
Rugilė Marija muzikantė. Tiesa,
norėčiau iš Vilniaus pasikviesti
dukros sūnus – Povilą ir Bernardą. Sakau, užaugsit, būsit daktarai ir į Druskininkus atvažiuosit...
Būtų graži perspektyva.
Daug savo gyvenimiškos ir profesinės patirties galėtumėme
savo anūkams Gertrūdai, Ričardui, Rugilei Marijai, Povilui ir Bernardui perteikti.
Už nuopelnus Druskininkams
Jūs esate pripažinta Druskininkų garbės piliete. Ar Jums tai
didelis įpareigojimas?
Įpareigojimą jaučiu. Šiaip gyve-

Jūs su vyru Algirdu daugybę metų esate ir kultūros bei
meno mecenatai. Kodėl Jums
to reikia, ką jaučiate darydami
tą darbą?
Menas širdyje giliai įsišaknijęs.
Čia tikriausiai irgi iš mamos – ji
buvo meno mylėtoja: tapė siuvinėjo, labai gražiai dainavo. Sakydavo, kad menas privalo būti gražus, turi puošti. Ne visoks menas
jai patiko, ir man ne visoks patinka. Menas labai praturtina žmonių dvasinį pasaulį, pakylėja iš to
kasdienybės pasaulio į kažką kilnesnio, gražesnio. Ar filmas, ar literatūra – gyveni kažkuo gražiu, ir
tai padeda atsipalaiduoti nuo tos
paprastos buities.
Mūsų sanatorijoje yra daug
meno dirbinių ir paveikslų. Matau – žmonės eina, žiūri, gėrisi, jų
mintys kažkaip praskaidrėja. Taip
susiklostė, kad M. K. Čiurlionio
plenerai po mūsų stogu persikėlė. Jie yra tarptautiniai, atvyksta
labai daug įdomių, garbingų žmonių, su jais pabendraudami, praturtiname savo dvasinį pasaulį.
Plečiasi plenerų ratas, geografija. Planuojamas pasaulinio masto
pleneras, taigi ne tik mums, bet ir
visiems Druskininkams bus labai
didelė šventė.
Kas Jums teikia dvasios atgaivos?
Kelionės, kuriomis tiesiog „sergu“. Išvažiuoji savaitei, o energijos
ir įspūdžių pasikrauni pusmečiui.
Stengiuosi išvykti bent du kartus per metus. Džiaugiuosi, kad
ir keliaujant pastaraisiais metais
su vyru, kuris turi sveikatos problemų, nepatiriame diskomforto –
visa infrastruktūra pritaikyta žmonėms su negalia. Labai patogu ir
paprasta – nuskrendi, pailsi.
Dar mano širdžiai yra mielas
skaitymas. Aš dabar esu „prasmegusi“ Kristinos Sabaliauskaitės keturiuose romanuose. Jau
ketvirtą nusipirkau. Šiose knygose aš tiesiog gyvenu. Labai
mėgstu daug skaityti, ir tas skaitymas man atima daug laisvalaikio bei miego valandų.
Na, iš tikrųjų man ir darbas patinka, suteikia jėgų.
Apie ką dažniausiai pasvajojate?
„Draugystės sanatorijos“ erdvėse vis dar yra apleistų pastatų, todėl norisi pabaigti tvarkyti šitą teritoriją. Man taip pat labai svarbi
ir miesto ateitis, kaip čia klostysis
viskas. Ir ateities projektai, tarkime, Kultūros ir kongresų rūmų.
Asmeninė svajonė – kad vyras
greičiau pasveiktų ir galėtume judriau gyventi. Didžiausia mano
viso gyvenimo svajonė buvo, kad
kartu su Algirdu vaikščiotume,
susikibę už rankų jūros pakrantėmis. Deja, šiuo metu to daryti
negalime.
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Beveik pusę amžiaus drauge: Antanas ir Danutė Andrijauskai.
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Kovo 8-osios proga – „Stiliaus klasės“
dovana druskininkietei
Projekto „Stiliaus klasė“ sumanytoja, įvaizdžio dizainerė
Viktorija Koročina džiaugiasi
įgyvendinusi savo iniciatyvą ir
padovanojusi vienai iš druskininkiečių tinkamai formuojamo
įvaizdžio pamokas.
„Šio projekto tikslas – gilinti savo
ir Lietuvos moterų žinias, siekiant
taisyklingo, harmoningo įvaizdžio. Tokios žinios yra svarbios,
nes įvaizdis lemia ne vien tai,
kaip mus priima aplinkiniai, bet
ir tai, kaip save vertiname patys.
Jeigu atrodome gerai, – labiau
pasitikime savimi, susilaukiame
didesnio pripažinimo, darome
aplinkiniams malonų įspūdį. Labai džiaugiuosi, kad įvaizdžio dizainerės profesija įkvepia keistis
ir tobulėti ne tik mane pačią, bet
ir daugelį kitų moterų“, – įsitikinu-

Akcijoje dalyvavusios druskininkietės S. Gaižauskienės įvaizdžio pokyčiai/Roberto Kisieliaus ir asmeninio archyvo nuotraukos

Su gražia sukaktimi sveikiname Mamą, močiutę, ilgametę matematikos mok ytoją, nepailstančią mezgėją Danutę Andrijauskienę!
Kokia laimė, kad mes turime Tave. Tokią, apie kurią svajoja kiekvienas vaikas: mylinčią, rūpestingą, visada laukiančią sugrįžtant.
Nors mes gyvename toli, bet Tu visada šalia: mūsų pokalbiuose, mintyse, širdyse. Kad ir kokia būtų sunki ar liūdna diena, pokalbiai su
Tavimi papuošia veidą šypsena. Tu paskambini, ir nušvinta saulė. Tu
dalini savo dėmesį visiems: mokiniams, draugams, šeimai.
Mama, per mažai pavasarinių Liškiavos lauko gėlių Tau padėkoti.
Kaip gerai, kad Tu esi. Su gimtadieniu, Mama!
Dukra Kristina ir sūnus Darius su šeima

Įvaizdžio dizainerė Viktorija Koročina parduotuvėje FAME Simonai Gaižauskienei padėjo išsirinkti jai labiausiai derančius drabužius/Roberto Kisieliaus nuotrauka

si projekto „Stiliaus klasė“ iniciatorė.
Su Tarptautine moters diena susieti įvaizdžio pokyčių akciją dizainerė sumanė todėl, kad jai
Kovo 8-oji asocijuojasi ne tik su
beprasidedančiu pavasariu, bet ir
su moters grožiu: „Juk ir moteris
pavasarį tarsi pradeda žydėti iš
naujo. Todėl ši diena man pasirodė puiki proga padovanoti pokyčių vienai iš Druskininkų moterų.
Akcijos dalyvė išrinkta, man paskelbus atranką Facebook paskyroje Druskininkų turgelis“.
Akcijoje dalyvavusi druskininkietė Simona Gaižauskienė (27

Simona: „Nesitikėjau, kad galiu taip gražiai atrodyti... pasijutau
ledi. Viktorijos patarimai man bus naudingi ateityje“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

m.) patikino, kad „Stiliaus klasės“
projektas jai buvo didelis iššūkis, o likę įspūdžiai – neišdildomi:
„Nesitikėjau, kad galiu taip gražiai
atrodyti... Pastaruosius pusantrų
metų auginu sūnelį, visą savo laiką skiriu jam, šeimai. Jaučiausi
gal kiek ir užsisėdėjusi namuose.
Todėl norėjosi atitrūkti nuo rutinos, pasinaudoti galimybe ir sužinoti, kokių įvaizdžio pokyčių man
siūlytų profesionalai. Viktorija padėjo suprasti, kokios spalvos man
dera, paaiškino, kokio modelio
drabužius vilkėdama atrodau gražiausiai, parodė, kad tinkamai pasirinkta rankinė ar avalynė gali

tapti stilingu akcentu. Taip pat ji
patarė, kodėl ir kokių drabužių ar
aksesuarų man nevertėtų rinktis,
papasakojo apie šiuo metu vyraujančias mados tendencijas, išaiškino daugybę įvairių kitų smulkmenų. Patarimus įsiminiau, jie
man bus naudingi ateityje, tokius
dalykus svarbu žinoti kiekvienai
moteriai. Taip pat esu labai dėkinga makiažo meistrei Gretai Kalėdaitei (GretaKa makeup) ir plaukų
stilistei Evelinai Jovaišaitei už surengtą moteriškumo šventę, kurioje pasijutau ledi.“
Užsakymo Nr.: MDR-145-001

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

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

Išnuomojamos komercinės
paskirties 33,85 kv. m
patalpos
M. K. Čiurlionio g. 85.

Tel. 8 699 43002
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Druskininkietės savo pomėgiais žavi aplinkinius
Moteris – kaip darbšti bitutė, visur reikia suspėti, daug kuo pasirūpinti. Ir ne bet kaip, o nuoširdžiai, švelniai, atidžiai. Tačiau
norisi, kad ne tik aplinkiniams, bet ir sau laiko liktų: veiklai, kuri
yra miela širdžiai, atgaiva sielai, stiprina gyvenimo džiaugsmą,
ilsina. Apie savo pomėgius papasakojo druskininkietės.
Rima Buchienė
„Esu anglų kalbos mokytoja „Saulės“ pagrindinėje
mokykloje. Piešti pamėgau jau vaikystėje, ir tik daug
vėliau, studijų metais, vėl buvau kuriam laikui prisiminusi šį savo pomėgį. Sukūrusi šeimą, pomėgiams
daug laiko neturėjau. Prieš dešimtį metų draugė papasakojo, kad Druskininkuose, dailės mokykloje yra
klasė suaugusiems ir puiki mokytoja Onutė Zakarienė. Pas ją ir mokiausi piešimo meno. Grupėje drauge su kitomis moterimis išbandėme įvairias technikas: akvarelę, tapybą ant šilko, akrilinius ir aliejinius
dažus, net piešimą ant stiklo, karpinius. Bet, ką bebandyčiau, vis tiek grįžtu prie akvarelės ar karpinių.
Savo kūrybai, pomėgiams laiką skiriu tik tada, kai
ateina įkvėpimas. O jei jau pradedu kurti kokį darbą, tai norisi kuo greičiau jį pabaigti. Pasitaiko, kad
įkvėpimas ir kelis metus neaplanko. Tokių pertraukų metu kitų pomėgių atsiranda. Pavyzdžiui, joga. Žinoma, ir piešdama atsipalaiduoju,
tai taip pat tarsi meditacija. Malonu, kai mano sukurtas darbas patinka ne tik man pačiai, bet ir aplinkiniams.“
Marytė Kraunelienė
„Mano didžiausias pomėgis – vairuoti automobilį.
Teisę vairuoti įgijau dar 1972-aisiais, vairavimo stažas – jau 46 metai. Nors man jau 77-eri, nežadu atsisakyti vairavimo. Jei kokia bėda ar liga užpuola, sėdu
prie vairo ir visas negandas pamirštu. Žiemą nevažinėju – laukiu pavasario. Tada apdraudžiu savo „audinę“, ir – pirmyn. Aplankau Ratnyčią, Pilvingį, Kapčiamiestį, Kasčiūnus... Reikalų visokių yra: atšilus,
reikės ir artimųjų kapus lankyti, prižiūrėti, vasarą nuvažiuoju į mišką mėlyniauti ar grybauti. Į atlaidus nuvykstu... Dar prisimenu tuos laikus, kai Druskininkuose vairuojančių moterų buvo nedaug, gal buvau viena
iš pirmųjų? Menu, mano gimtajame kaime anuomet labai stebėdavosi, kad moteris vairuoja. Kaimynė klausinėdavo: „Jei mokinies vairuoti, tai gal taksiste dirbsi?..“ Taksiste nedirbau, tačiau gyvenime teko dirbti daug kitų darbų, ir audėja kilimų fabrike, ir lifto prižiūrėtoja, ir pardavėja kaimo krautuvėlėje. Mokytis vairuoti teko dėl gyvenimiškų aplinkybių:
gyvenant kaime, auginant tris vaikus, nelengva buvo pasiekti Druskininkus, kur tada dirbau. Vairavimo mokslai prasidėjo, mokantis vairuoti sunkvežimį. Būdavo, pareinu namo,
tai rankų nepakeliu, taip sunkiai tas sunkvežimio vairas sukaliojosi... Bet teorines vairavimo žinias įsiminti nebuvo sunku, išmokau gerai, „kaip poterius“. Esu keturių anūkų močiutė ir dviejų proanūkių – vienuolikmečio Luko ir trejų metukų Urtės – promočiutė. Vienas mano anūkas vis pajuokaudavo, kad „mūs močiutė jei ko ir nemoka, tai gal
tik suvirinimo darbų“. Stengiuosi neprarasti humoro, nors gyvenimas manęs nelepino.
Esu našlė, patyriau sūnaus netektį... Tačiau negandų tamsą man prašviesina dar ir kitas
mano pomėgis – giesmės. Druskininkų bažnyčioje giedu. Malonu, kai po mišių žmonės
padėkoja už gražų giedojimą ir maldas. Patinka ir virtuvėje sukiotis, valgį gaminti, esu sugalvojusi receptą, pagal kurį dažnai kepu ir „Sveikuolių pyragą“. Vaišinga esu, mano pyragas daug kam patinka. O kiek esu priaudusi visokių rankdarbių, išsiuvinėjusi pagalvėlių! Jau gal net ir parodai užtektų...“
Rasa Šoliūnienė
„Esu vadybininkė, tačiau visą gyvenimą traukė menas. Nuo mažens labai mėgau piešti, kopijuodavau,
perpiešdavau atvirukus, o vėliau – ir įvairias man patikusias nuotraukas. Kai susilaukiau dukters, atsirado kitokie mano kūrybinės saviraiškos būdai: ūgtelėjusi Laurutė vis prašydavo nupirkti kuo daugiau
drabužių jos lėlytėms. Laisvo laiko turėjau, tad nusprendžiau lėlėms rūbelius pasiūti pati. Iš senų rūbų
ir visokių atraižų prisiuvau daug drabužėlių lėlėms.
Dukra buvo laiminga, ir ypač todėl, kad visas būrys
draugių ateidavo pažaisti su jos lėlėmis.
Mane traukia nauji kūrybiniai iššūkiai, norisi sukurti,
išmėginti ką nors nauja. Internete pamačiusi kokį nors
meno kūrinį, sukurtą, pagamintą man nauja technika,
būtinai „užsidegu“ padaryti ką nors tokiu būdu pati. Išbandžiau daug įvairių technikų: karpinius, frivolite (nėrimas adata), sutažą (papuošalų gamyba iš virvučių su karoliukais ar akmenukais), lėkščių dekoravimą, vėlimą iš vilnos, vąšeliu nertus papuošalus iš karoliukų, iš įvairių senų, nebenaudojamų rankinių ar medžiagų
atraižų esu pasisiuvusi ne vieną rankinę, dekupažą (medinių lentelių, butelių ir vazų, dėžučių, baldų). Susidomėjimas prasidėjo, kai viena draugė pamokė mane dekupažo technikos. Supratau, kad tai labai universalus menas, nes dekupažo technika dekoruoti galima
viską: medį, popierių, metalą, baldus. Fantazija kuria vis naujus ir naujus vaizdinius... Tačiau pastaruoju metu man įdomiausia kurti dirbinius iš odos. Dažniausiai informaciją apie
visas technikas, kaip kas gaminama, randu bibliotekose arba internete. Pasirodo, visai nesudėtinga! Esu sukūrusi papuošalų iš odos, užrašinių, rėmelių, vazų... Visus savo kurtus
gaminius dažniausiai padovanoju draugams, giminėms ar šiaip man mieliems žmonėms.
Džiaugiuosi, kai jie nešioja mano sukurtus papuošalus ar puošia patalpas mano sukurtais
darbeliais. Man pačiai labiau patinka procesas, o ne rezultatas. Daugybę papuošalų sukūriau dukrai – ji labai mėgsta jais puoštis. Kartais draugai paprašo padaryti jiems ką nors
„pagal užsakymą“. Padarau, bet to nemėgstu, nes kai tau kas nors pasako konkrečiai, ko
nori, dingsta polėkis... Dažnai naujas dirbinys gimsta netikėtai: pamatau kokią nors įdomią
detalę, ir netrukus iš jos „išauga“ visas kūrinys. Mieliausio gaminio turbūt neturiu. Į visus
juos įdedu daug darbo ir meilės. Kūryba man – atgaiva nuo problemų ir buitinių dalykų. Idėjų turiu daug, trūksta tik laiko. Ir dar turiu svajonę – išmokti tapyti.“

Algina Markauskienė
„Esu filologė, studijas baigiau Vilniaus universitete. Nuo pat vaikystės esu kuriančių, dainuojančių
žmonių aplinkoje. Choras „Druskininkai“, vadovaujamas Ingos Vagnoriūtės, jau tapo mano gyvenimo
dalimi. Puikus kolektyvas ir šauni vadovė. Manau,
kad skirdama laiko kūrybiniam savo vystymuisi,
moteris tampa ramesnė, moteriškesnė.
Man choras „Druskininkai“ – pozityvi energija,
harmonijos siekiamybė, nauji kūrybiniai ir savęs
pažinimo atradimai. Juk dainuodami drauge, koncentruojamės ne tik į save, bet ir įdėmiai klausomės kitų: mokomės girdėti vieni kitus, kartu kurti.
Per trejus bendro kūrybinio darbo metus jau išsiugdžiau gebėjimą jausti, pavyzdžiui, kad ir tai, ties kuria dainos, kūrinio fraze balsų grupės kaimynė dainuodama ketina įkvėpti oro. Ir žinau, kad tuo pat
metu negalima atsikvėpti man, nes, nutrūkus bendrai choristų kvėpavimo grandinei, sunyks kūrinio grožis. Kiti choristai, žinau, irgi jaučia mane. Mokomės nesislėpti už kito nugaros ir galvoti ne vien apie save. Pažeidus šią nuostatą, iš karto suyra kūrinio bei paties dainavimo harmonija.
Ne tik aš, bet ir kiti choristai kartais mintyse atsiprašome savo artimųjų už šeimoje
drauge nepažiūrėtus vakarinius filmus, nepagamintas vakarienes ar prieš miegą nakčiai
nepabučiuotus vaikučius, – tais vakarais skyrėme laiką choro repeticijoms. Dainavimas
chore – ne tik balso lavinimas, bet ir tarpusavio tolerancijos ugdymas, nepakartojamas
vienybės jausmas, ir, žinoma, nuostabios dainos. Apie kai kurias pasakiško grožio dainas būčiau nė nesužinojusi, jeigu jos nebūtų įtrauktos į mūsų choro repertuarą.
Kai per mūsų choro koncertą klausytojams per kūną nubėga šiurpuliukai arba kai jų
akyse suspindi ašaros – suprantu, kad einame teisingu keliu. Gera dovanoti žmonėms
ne tik savo laiką, bet ir dalintis mums duotomis Dievo dovanomis.“
Laimutė Radinienė
„Pagal profesiją esu automatikos-telemechanikos
inžinierė. Kol dirbau, maniau, kad, išėjus į pensiją,
laiko bus begalės. Pasirodo, dabar, kai jau esu senjorė, yra visai kitaip: esu taip užsiėmusi įvairia veikla, kad net sūnus juokiasi, jog mamos namie pagauti negali.
Džiaugiuosi, kad dabar galiu sau leisti užsiimti pomėgiais, kuriuos anksčiau tekdavo atidėti. Ką veikiu? Mezgu, siuvu, kepu tortus, žaviuosi kelionėmis; mėgstu knygas, poeziją. Bet labiausiai – šokti.
Kai 1964-aisiais įstojau į Kauno politechnikos institutą (KPI), tapau KPI nusipelniusio dainų ir šokių liaudies ansamblio „Nemunas“ šokėja.
Tame ansamblyje ir susipažinome su Juozapu, tada dar tik būsimuoju mano vyru. „Nemune“ šokome nuo pirmo iki penkto kurso. Šokis mums abiems buvo malonumas ir atgaiva tarp įtemptų studijų, seminarų ir sesijų.
Vėliau man dar dvejus teko šokti ir Žemės ūkio projektavimo instituto liaudies šokių
ansamblyje „Rasa“. 2009-aisiais atvykus gyventi į Druskininkus, į senjorų veiklos ir renginių verpetą įtraukė Druskininkų „Bočių“ vadovė Zita Jančiauskienė, Jonas Valskys,
vadovaujantis Druskininkų Trečiojo amžiaus universitetui. Dalyvaudama „Bočių“ veikloje, ansamblyje vėl pradėjau šokti tautinius, o grupėje – linijinius šokius. Mano dabar jau
šviesios atminties vyras tada aktyviai dalyvaudavo renginiuose: jis domėjosi fotografija
ir pats mėgo fotografuoti, todėl mielai fiksuodavo mūsų viešus pasirodymus, padėjo sukaupti gražų prisiminimų archyvą...
Kai prieš pusantrų metų netekau vyro, likau viena, tiesiog neberadau vietos namuose… Prisiminiau, kad jaunystėje labai norėjau išbandyti pramoginius šokius. Tad dabar
šoku ir Povilo Lapinsko vadovaujamame kolektyve „Dosado“. Nors ir esu vyriausia iš
visų šokėjų, stengiuosi nenusileisti jaunesnėms moterims. Man šokiai duoda tiek geros
energijos ir noro gyventi, kad net savo metų nejaučiu. Norėčiau patarti visiems senjorams neužsidaryti namuose, bendrauti, atrasti savo pomėgius ir galimybes, nes Druskininkuose tikrai yra visos sąlygos gyventi aktyviai, sveikai, linksmai ir negalvoti apie bėgančius metus.
Janina Klimienė
„Esu baigusi tuometį Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą, kineziterapeute dirbau 42 metus. Jau
treji metai esu senjorė. Ir anksčiau pomėgiams skirdavau visą savo laisvalaikį. Nors ir nedaug jo turėjau, kai auginau vaikus, bet mezgimui ir siuvinėjimui
laiko visada rasdavau. Kiek save pamenu, nuo mažens mėgau rankdarbius: nerti vąšeliu, megzti. Vėliau susidomėjau dekupažu, man labai patinka kurti įvairias, ypač gėlių kompozicijas. Labai patinka ir
siūti. Pasisiuvau du tautinio kostiumo komplektus.
Pačios pasisiūtu tautiniu kostiumu pasipuošiu per
įvairias šventes, taip pat ir savo gimtadienio proga.
Dar labai patinka kurti įvairius kalėdinius bei velykinius suvenyrus. Rankdarbiais visada puošiu namus
įvairiomis progomis ar per šventes, o savo sukurtus
sveikinimus išdalinu giminaičiams, draugams, pažįstamiems. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę savo patirtimi dalintis ir su bendramintėmis, draugėmis. Vadovauju „Bočių kraitės“ klubo moterims, prieš įvairias šventes tenka smagiai padirbėti: siuvame maišelius su dekupažo
elementais. Man labai patinka kažką originalaus, savito sukurti, nemėgstu kopijuoti. Prisijungusi prie Zitos Jančiauskienės vadovaujamo „Bočių“ kolektyvo, turėjau galimybę
suruošti ir po keletą kalėdinių bei velykinių savo darbų parodų. Daugelį metų priklausau
ir Druskininkų miesto gėlininkų draugijai, dalyvauju įvairiose šios draugijos organizuojamose parodose. Drauge su vyru Viktoru gyvename Ratnyčioje, turime nemažą sklypą,
todėl jau nuo ankstyvo pavasario norisi dirbti savo sode, puoselėti gėlynus, pavyzdingai tvarkyti aplinką. Esame dalyvavę daugelyje konkursų Lietuvoje, pavyzdžiui, „Gražiausio daržo“, „Išpuoselėtos sodybos“ ir kituose. Mudu džiugina, kad esame ir žurnalo
„Mūsų sodai“ 2003-2004 metais organizuoto Lietuvos liaudiškiausios sodybos konkurso laureatai.“
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Tarpukario diena Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje

„Ryto“ gimnazijoje renginio dieną buvo juntama neįprasta nuotaika – atrodė, kad visi nusikėlė tiesiai į tarpukarį/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Rusnė Kuliešiūtė,
2a klasės mokinė
Vasario keturioliktąją „Ryto“
gimnazijoje nuo pat ankstyvų valandų jautėme neįprastą
nuotaiką – atrodė, kad nusikėlėme tiesiai į tarpukarį! Pasitempusios panelės, virtusios
ano laikotarpio damomis ir po-

niomis, aukštakulniais kaukšėdamos gimnazijos koridoriais žavingai šypsojosi savo
raudonomis lūpomis. Džentelmenai taisėsi katiliukus ir niūniavo mokykloje skambėjusias
Danieliaus Dolskio bei Antano
Šabaniausko dainas...
Pavydžių žvilgsnių gimnazijos antrokams tikrai netrūko: pa-

gyrų aprangai negailėjo nei vyresni mokiniai, nei pirmokėliai,
nekantraujantys sulaukti savo
eilės kitais metais! O mokytojos prisipažino net negalėjusios
vesti pamokų: kaip užduosi daryti pratimus tokiems pasipuošusiems tarpukario ponams?
Gražų renginį vainikavo retro
fotosesija ir šmaikštus dešim-

tokų projektų, susietų su tarpukariu, pristatymas, kuriame
maloniai sutiko dalyvauti net žinomas tautodailininkas Antanas Česnulis, tą dieną viešėjęs gimnazijoje. Nenuostabu:
tarpukaris tądien nurungė net ir
jaunimo taip mėgstamą Valentino dieną.
Nors suorganizuoti tarpukario

dieną mokiniams ir gerbiamiems
mokyklos istorikams prireikė nemažai pastangų, renginys suteikė daug gražių emocijų. Ir, tikiu,
kiekvienam, apranga (ir širdimi!)
grįžus į šį laikmetį vakare buvo
net gaila drabužius, rodos, net
kiek atsiduodančius naftalinu,
gražiai sulanksčius padėti atgal
į spintą.

Ar kada galėjote pagalvoti, kad
programuoti gali ir šešiametis ?
Snieguolė Tamulevičienė,
„Atgimimo“ mokyklos fizikos vyr.
mokytoja
Robotai vis labiau skverbiasi į mūsų gyvenimą. Su jais
susiduriame kiekvieną dieną, net patys apie tai nesusimąstydami: buityje, paslaugų
sferoje, medicinoje. Šiuolaikiniai vaikai greičiau, nei dažnas suaugęs, įgunda naudotis
moderniais prietaisais: planšetėmis, išmaniaisiais telefonais, kompiuteriais. Mokiniai
su malonumu patys konstruoja „Lego“ robotus, juo labiau,
kad programuoti gali net šešiametis!
„Atgimimo “ mokykloje jau antrus metus veikia robotikos būrelis, kurį lanko 6-12 metų mokiniai.
Būrelyje aiškinama apie jutiklius, motorus, jų jungimo būdus, konstrukcijas, sukurtų mechanizmų valdymo programas.
Mokiniai, konstruodami ir programuodami, pritaiko turimas
mokslo žinias, robotikos pamokose skatinama pažinti ir suprasti savo aplinką, įvairius jos reiškinius. Dirbdami grupėse, jie ugdo
komandinio darbo įgūdžius. Mokinukams kurti ir mąstyti padeda
WEDO ir EV3 robotukai.
Norėdamos geriau susipažinti su technologijų inovacijomis ir
parsivežti naujų idėjų, kovo 3 d.
mokytojos Jolita Miliauskienė,
Eleonora Čepulienė ir Snieguolė Tamulevičienė vyko į didžiausią robotikos renginį „Robotiada
2018“. Ten surengtos robotų kovos, vaikai ir tėvai galėjo dalyvauti
interaktyviose dirbtuvėse, stebėti
didžiausią robotų parodą, išbandyti virtualios realybės žaidimus.
Daugybė vaikų turėjo galimybę

Norėdamos geriau susipažinti su technologijų inovacijomis ir parsivežti naujų idėjų, mokytojos J. Miliauskienė, S. Tamulevičienė ir E. Čepulienė vyko į didžiausią robotikos renginį „Robotiada 2018“/Asmeninio archyvo nuotrauka

įgyvendinti svajonę ir pasigaminti bei užprogramuoti pirmąjį savo
robotą. Kiekvienas lankytojas
pats galėjo tapti išmaniu signataru – naudodami robotinę ranką,
tiksliai atkurti „Signato“ šriftą.
Šiuo renginiu siekiama atkreip-

ti dėmesį į techninę kūrybą, jos
svarbą vaikų ugdymosi procese.
Svarbiausia, jog technologijos
nebūtų tik žaidimas, o skatintų
vaikus kurti ir mąstyti, nes ateityje jos gali tapti vaikų pragyvenimo šaltiniu.

Akių ligų kabinete optika „Pelėda“
(Čiurlionio g. 38, Druskininkai)
kovo 13-14 dienomis ligonius
konsultuos gydytoja-oftalmologė
Daina Šatienė iš Vilniaus. Registracija
telefonu: 8-313-51203
Kovo 9 d. Druskininkų parapijos namuose V. Kudirkos g. 41
vyks anoniminių lošėjų AL „DRUSKININKAI“ atviras
susirinkimas. Pradžia 19 val. Nuo 20 val. vyks uždaras AL
„DRUSKININKAI“ susirinkimas. Tel. 8 675 73875
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Gerojo lašelio diena

Renginio dieną progimnazijos bendruomenės nariai buvo apsirengę žaliai arba savo aprangoje turėjo žalios spalvos akcentų, segėjo
emblemas su žaliuoju lašeliu/Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotrauka

Jurgita Grušauskienė,
psichologė asistentė
Kovo 5 d. Viečiūnų progimnazijoje organizuota akcija „Gerojo lašelio diena“, kurios metu
buvo surinkti 278 eurai. Progimnazijos bendruomenės suaukoti pinigai bus skirti Vaikų onkohematologijos centro
Santaros klinikose laisvalaikio
zonos įrengimui.
Progimnazijos Mokinių tarybos
nariai, apsvarstę Lietuvos moksleivių sąjungos ir Lietuvos vaikų
vėžio asociacijos „Paguoda“ siūlomą idėją, ragino visą progimnazijos bendruomenę šią idėją palaikyti ir progimnazijoje organizuoti

Krovininio autotranspor to profesinė
są junga „Solidarumas“ 2018 m. kovo
16 d. 11 val. Druskininkuose, Veisie jų g. 17, organizuoja nemokamą konferenciją- diskusiją tema „Krovininio
autotranspor to darbuotojų problemos ir jų sprendimo būdai“.
Konsultuos profesionalūs teisininkai, taip pat Valstybinės Darbo Inspekcijos pareigūnai! Rūpimus klausimus galima siųsti ir el. paštu: jolanta.miliauske@
gmail.com
Į visus klausimus bus atsakyta konferencijos metu.
Norinčius daly vauti prašome iš anksto registruotis
tel.: +370 628 02192
Vietų skaičius ribotas!

akciją „Gerojo lašelio diena“. Mokinių tarybos nariams pasirodė, kad
tai – tinkamiausias būdas parodyti meilę, supratimą, užuojautą, palaikymą ir pagalbą jų bendraamžiams, sergantiems vėžiu.
Akcijos iniciatorių – asociacijos
„Paguoda“ – logotipas yra mažas
žmogeliukas žaliame lašelyje, todėl renginio dieną progimnazijos
bendruomenės nariai buvo apsirengę žaliai arba savo aprangoje
turėjo žalios spalvos akcentų, segėjo emblemas su žaliuoju lašeliu.
Mokinių tarybos mokiniai suvaidino trumpą inscenizaciją, tuomet
pakvietė klases sunešti aukas,
kreipdamiesi žodžiais: „Čia, visai
čia pat, gyvena vaikai, kurie sun-

kiai serga. Čia, visai čia pat, jie gyvena, o mes jų nepastebime...
Nepastebime, nes jie tiesiog labai retai būna šalia mūsų. Sunki
ir klastinga liga šviesias jų vaikystės dienas uždaro į ligoninės palatas. Į ligoninės palatas ir ilgus ir
šaltus ligoninės koridorius. Kaip
turėtų būti baisu, kai negali susitikti, žaisti ir bendrauti su draugais. Bet mes juk galime jiems padėti... Padėti ne tik žodžiais, bet ir
darbais. Po lašą, po mažytį lašą
savo širdelės šilumos pasidalinkime su jais, sergančiais vėžiu.
Tegul ligoninės erdvės, kuriose
mūsų bendraamžiams tenka praleisti daug laiko, tampa šviesios,
šiltos ir jaukios“.

Kovo 9 -10 d. Druskininkų spor to centro salėje vyks
X VI Tarptautinis jaunojo šaulio Giedriaus Matulio nio atminimo rankinio turnyras, kuriame daly vaus
Alytaus, Kauno, Vilniaus, Ukrainos, Garliavos ir Druskininkų komandos.
Turnyro t varkaraštis: 2018 - 03 - 09 d. (penktadienį):
11 val. Kaunas – Druskininkai; 12.10 val. Alytus – Vilnius; 13.20 val. Druskininkai - Garliava; 14.20 val. Turnyro atidar ymas; 14.50 val. Vilnius – Ukraina; 16 val.
Garliava – Kaunas; 17.10 val. Ukraina – Alytus. 2018 03 -11 d. (šeštadienį) finalai: 10 val. Rungtynės dėl 5 - 6
vietų; 11.20 val. Rungtynės dėl 3 - 4 vietų; 12.40 val.
Rungtynės dėl 1-2 vietų; 14 val. Turnyro uždar ymas.
Remontuojame namus, butus, fasadus, stogus,
atliekame visą vidaus apdailą
Tel. 8 679 70312
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Druskininkų bibliotekoje – pirmoji mago A. Gaičiūno tapybos paroda
Druskininkų
savivaldybės
viešojoje bibliotekoje garsus magas Arvydas Gaičiūnas pristatė savo debiutinę
paveikslų parodą, kuri veiks
iki kovo 26 dienos. Vasario 27
dieną į parodos atidarymą atėję A. Gaičiūno bičiuliai, šeimos nariai, artimieji ir kiti jo
veiklai bei talentui neabejingi
druskininkiečiai autorių pasitiko aplodismentais. Kaip patikino menininką pristačiusi
bibliotekos direktorė Laima
Žėkienė, džiugu, kad būtent
Druskininkuose, viešojoje bibliotekoje įvyko pirmoji pažintis su A. Gaičiūno paveikslais, surengta pirmoji vieša
paroda. Beveik kiekviename
A. Gaičiūno paveiksle yra visus darbus vienijantis magiškasis kortos leitmotyvas.
Abstraktų ekspresionizmą tapyboje mėgstančio A. Gaičiūno paveikslų paroda, kaip pastebėjo lankytojai, iš tiesų
dvelkia magija.
Po vieno mistinio savo sapno,
kuriame iš dangaus į spalvotą
dažų ežerą krenta kortos, savo
tapyboje A. Gaičiūnas pradėjo naudoti ir šį magišką atributą. Kortos turi užkoduotus simbolius. Neatsitiktinai malkoje – 52
kortos: tiek metuose savaičių,
keturi kortų simboliai (širdys, būgnai, kryžiai, vynai) simbolizuoja
metų laikus.
Kaip renginyje sakė menotyrininkas, dailininkas Adelbertas
Nedzelskis, jei reikėtų vienu žo-

Kaip renginyje sakė menotyrininkas A. Nedzelskis, jei reikėtų vienu žodžiu, koncentruotai apibūdinti A. Gaičiūno parodą, tas žodis būtų:
„įdomu“/Ramunės Žilienės nuotrauka

džiu, koncentruotai apibūdinti šią
parodą, tas žodis būtų: „įdomu“:
„Matome ir džiaugiamės, kaip
kryptingai žmogus eina savo pasirinktu keliu ir yra pasiekęs labai
aukštų rezultatų. Ir staiga – ėmė
ir pasuko visai į kitą pusę... Kodėl? Man labai patiko, kad savo
interneto portale jis žaidžia labai atviromis kortomis: pristato

ne tik savo darbus, bet ir didžiulį būrį, visą puokštę savo kumyrų – dailininkų, kurie jam patinka.
Todėl galime pamatyti, suprasti jo kūrybinio domėjimosi diapazoną, ratą. Ši paroda yra tarsi savotiškas autoriaus dialogas,
draugiškas pokalbis su jo mėgiamais menininkais. Matosi ir labai geras autoriaus žinojimas,

supratimas apie tai, kas yra koliažas, asambliažas, abstrakcija, ekspresionizmas... Puiku!“
Taip parodos autorių pasveikinęs
A. Nedzelskis pastebėjo, kad A.
Gaičiūnas pažeria mums didžiulį
pluoštą įdomių, savitų darbų.
A. Gaičiūno teigimu, noras tapyti jį visą gyvenimą lydėjo dar
nuo vaikystės: „Pradėjau tapy-

ti, nes sapnuose dažnai regėdavau vaizdinius. Visą gyvenimą,
kai pastebiu įdomų veidą, gražų
gamtos vaizdą ar aplanko magiški sapnai, mane lydi noras tapyti.“ Dažnai magas tapo spontaniškai, intuityviai pasirinkdamas
dažus, tapybos metodiką, neturėdamas idėjų – jos užplūstančios proceso metu. Tapybos procesas magą užburia tuo, kad jis
jaučia ypatingą hipnotinę, sąmonės būseną ir atsiduoda pasąmonės kūrybai: „Menas – tai
iliuzija, kuri padeda atitrūkti nuo
realybės, bet tuo pačiu ir ją geriau suvokti. Mes visi žinome,
kad menas nėra tiesa. Menas –
tai melas, padedantis suvokti tiesą, ar bent jau tiesą, kurią mums
duota suprasti, o menininkas privalo žinoti, kaip įtikinti kitus savo
melo tikrumu“, – šiuos garsaus
ispanų tapytojo Pablo Picasso žodžius cituoja A. Gaičiūnas.
Savo kūriniuose A. Gaičiūnas
bando užfiksuoti judėjimą, tarsi
sustabdyti laiką ir mieliau vaizduoja emocijas nei objektus.
Vienas iš magijos teatro „DiArchy“ įkūrėjų A. Gaičiūnas daugiau nei 25 metai dirba profesionaliu magu.
Savo magija ir triukais su seserimi Diana Gaičiūnaite-Dirme jis
užbūrė tūkstančius žiūrovų beveik 40 pasaulio šalių, ir pasiekė kelis magiškus pasaulio rekordus.
Druskininkų viešosios
bibliotekos informacija

Druskininkiečių sėkmės Folkloro kolektyvų apžiūroje
Živilė Malaškevičiūtė,
„Ryto“ gimnazijos 3b klasės
mokinė
Sekmadienio rytą, kai visa
šalis minėjo švento Kazimiero dieną, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklon skubėjo būrys žmonių, nešinų tautiniais
rūbais. Tądien surengta Lietuvos šimtmečio dainų šventės
„Vardan tos“ Folkloro dienos
„Didžių žmonių žemė“ Druskininkų savivaldybės kolektyvų
apžiūra. Kolektyvus vertino
itin garbi komisija: Lietuvos
nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja
Vida Šatkauskienė ir vyriausioji specialistė, LRT televizijos laidos „Gero ūpo!“ vedėja
Loreta Sungailienė. Kolektyvų gausa Druskininkai neišsiskyrė, bet buvo originalūs,
nes, anot Loretos Sungailienės, labai pasistengė ir puikiai pasirodė.
O darbo, ruošdamiesi ypatingai Dainų šventei, kolektyvai įdėjo tikrai daug! Pirmasis pasirodė Druskininkų kultūros centro
folkloro ansamblis „Stadalėlė“,

Sportas
Kovo 2-4 dienomis, Snow Arena racing Team/Druskininkų SC
komanda dalyvavo kalnų slidinėjimo varžybose Siguldoje,
Latvijoje surengtame antrajame Baltijos šalių taurės etape ir
Siguldos taurės varžybose kalnų slidinėjimo trasose.
Varžybose jėgas išmėgino per
180 įvairaus amžiaus vaikų ir suaugusių sportininkų iš 5 valstybių
– Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Rusijos.
Pirmąją dieną sportininkai varžėsi Slalomo milžino trasose, an-

Visi 4 Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos“ Folkloro dienos „Didžių žmonių žemė“ Druskininkų savivaldybės kolektyvų apžiūroje dalyvavę kolektyvai liepos 3 dieną važiuos į Vilnių, nes įrodė, kad Druskininkai tikrai yra „Didžių žmonių žemė“/Druskininkų kultūros centro archyvo nuotrauka

parengęs programą „Kų girdėj
Čiurlionis“. Smagu buvo matyti
moteris, besidalinančias prisiminimais apie ypatingą dzūkų dainų
grožį, kuriuo žavėjosi jaunas Kastukas (taip meiliai vadintas bū-

simasis mūsų genijus). Viečiūnų
laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Žemynėlė“ papasakojo ir apdainavo Vieciūnų marčias ir jų
nelengvą dalią, bet moterų gyvybingumas, nepaisant garbaus

amžiaus, žiūrovams suteikė daug
malonių emocijų. Abiems minėtiems kolektyvams vadovauja
Lina Balčiūnienė. Armonikininkai
Romas Dudzinskas ir Kazimieras
Žilionis, pagroję polkas ir valsus,

trąją – Super slalomo ir paralelinio slalome rungtyse.
Nors daugiausia apdovanojimų
iškovojo Latvijos kalnų slidininkai, tuščiomis negrįžo ir lietuviai,
ne kartą kopę ant garbės pakylos
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų grupių varžybose.
Tarp lietuvių puikiai pasirodė
ir jaunieji druskininkiečiai, kurie
varžėsi įvairiose vaikų grupėse.
Snow Arena Racing Team/ Druskininkų sporto centro komandos
7 jaunieji kalnų slidininkai varžėsi
skirtingose amžiaus grupėse.
Labiausiai nudžiugino Liepa
Karlonaitė, kuri slalomo milžino trasoje užėmė 11-ąją. Antrą-

ją varžybų dieną kvalifikacinėse
varžybose ji iškovojo 3-ąją, o paraleliniame slalome – 4-ają vietas. Tai geriausias Lietuvių vaikų
pasirodymas paralelinio slalomo
rungtyje.
Džiaugiamės ir visos komandos
vaikų pasirodymais savo amžiaus
grupėse!
Slalomo milžino varžybose mergaičių iki 16 m. grupėje Monika
Mortūnaitė užėmė 11 vietą. Berniukų iki 12 m. grupėje Nojus Užkuraitis buvo 14-as, berniukų iki
14 m. grupėje Medas Dobelinskas laimėjo 15 vietą.
Paralelinio slalomo varžybose
mergaičių iki 12 m. grupėje Liepa

Karlonaitė iškovojo 4 vietą, merginų iki 16 m. grupėje Deivina Vailionytė buvo 13-a. Berniukų iki 14
m. grupėje Tautvydas Pluščiauskas laimėjo16 vietą, Medas Dobelinskas –18-ą.
Tomis pačiomis dienomis surengtos ir gilią tradiciją turinčios Siguldos taurės varžybos, kuriose gerų
rezultatų pasiekė Snow Arena racing Team/Druskininkų SC komandos jaunieji kalnų slidininkai:
Slalomo milžino varžybose mergaičių iki 16 m. grupėje Deivina
Vailionytė iškovojo 3-ią, o Monika Mortūnaitė –4 vietas, Berniukų
iki 12 m. grupėje Nojus Užkuraitis pelnė 4 vietą, Nojus Liškaus-

įrodė, kad gali groti dar daugiau
ir linksminti žiūrovus, kurie klausydami nenustygo savo vietose
ir smagiai sukosi, šokdami. Gausiausias kolektyvas – Leipalingio
laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Serbenta“, vadovaujamas
Aleksandros Petravičienės, – parengė programą „Ką mena jotvingių žemė“. Apžiūrą užbaigė Druskininkų „Ryto“ gimnazijos folkloro
ansamblis „Racilukai“, vadovaujamas Linos Dudulienės. Jų programa skirta ypatingam žmogui
– dainininkei Agotei Žuraulienei,
54 metus gyvenusiai Druskininkuose. Prisimindami šią šviesią
asmenybę, iš kurios daug dainų
užrašę, „Racilukai“ savo programą pavadino šviesios atminties
Agotės žodžiais „Man daina – tai
džiaugsmas“.
Vertinimo komisija negailėjo pagyrų kolektyvams. Ir Vida Šatkauskienė, ir Loreta Sungailienė buvo sujaudintos iki ašarų. Ne
veltui kovo 4 diena yra Lietuvos
globėjo šv. Kazimiero: visi 4 pasirodę kolektyvai pajautė jo globą
– liepos 3 dieną važiuos į Vilnių,
nes įrodė, kad Druskininkai tikrai
yra „Didžių žmonių žemė“.
kas buvo 8-as. Berniukų iki 14 m.
grupėje Medas Dobelinskas 2 iškovojo vietą, klubo „Snow Bees“
atstovas Augustas Vanagaitis laimėjo 3 vietą, o Tautvydas Pluščiauskas buvo 4-as.
Paralelinio slalomo varžybose
merginų iki 16 m. grupėje Deivina
Vailionytė iškovojo 2 vietą. Berniukų iki 12 m. grupėje Nojus Užkuraitis iškovojo 3 vietą. Berniukų
iki 14 m. grupėje Medas Dobelinskas iškovojo 1-ąją, Tautvydas Pluščiauskas 2-ąją, o klubo
„Snow Bees“ slidininkas Augustas Vanagaitis – 4-ąją vietą.
Džiaugiamės jaunųjų druskininnukelta į 11 psl.
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Gyvybę išgelbėjo Druskininkų medikai

Užuojautos
... be galo baisu žmogų
tartum saulę danguj prarast.
(Just. Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame Reginą Pakeltienę
dėl mylimo brolio mirties.
„Saulės“ mokyklos 5 a
klasės mokiniai ir tėveliai
Skaudžią netekties valandą dėl mylimo tėvelio mirties,
nuoširdžiai užjaučiame direktorių Saulių Žilionį
ir jo artimuosius.
Žemės ūkio kooperatyvo
„Agroaves group“ ir
UAB „Jondara“ kolektyvai
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Galiną Liandzberg ir jos artimuosius.

Gydytojos J. Ignorienės vadovaujama komanda puikiai įvykdė savo pareigą, defibriliaciją atliko laiku, pirmosiomis minutėmis po patirto širdies smūgio, todėl ji buvo veiksminga/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Greita gydytojo reakcija ir
profesionalus visos komandos darbas žmogaus gyvybę
gali išgelbėti ne tik didžiosiose
klinikose, bet ir mažame provincijos miestelyje. Tuo buvo
galima įsitikinti, kai praėjusią
savaitę Leipalingio ambulatorijos mediką tiesiog darbo metu
ištiko klinikinė mirtis, ir būtent
šalia buvusių kolegų profesionalumas, laiku panaudotas
defibriliatorius padėjo žmogui išgelbėti gyvybę. Kol atvyko greitosios medicinos pagalbos ekipažas, – iš Druskininkų
į Leipalingį tenka vykti 15 – 20
minučių – Leipalingio ambulatorijoje dirbę medikai padarė viską, kad pagalba širdies
sustojimą patyrusiam kolegai
būtų suteikta tinkamai: atliko
pradinį gaivinimą – defibriliavo, darė išorinį širdies masažą
bei dirbtinį kvėpavimą. Atvažiavę greitosios pagalbos medikai taip pat dirbo labai profesionaliai – neskubėjo ligonio
transportuoti, o pirmiausia
įvertino situaciją: kadangi vėl
prireikė atstatyti širdies ritmą,
tai padarė, ir tik stabilizavę būklę, nuvežė pacientą į Druskininkų ligoninės intensyvios
terapijos skyrių, kuriame per
vadinamąją „auksinę valandą“
buvo atliktas širdies kraujotakos atstatymas medikamentais
– trombolizė. Po to ligonis pagal Rytų Lietuvos kardiologijos
programą reanimobiliu pervež-

tas į Santaros klinikas, kuriose
jam atlikta operacija.
„Didžiuojamės savo darbuotojais, kurie nepasimetė ir padarė
viską, kad pagalba būtų suteikta
laiku ir profesionaliai. Žmogus jų
dėka tarsi gimė iš naujo, – sakė
Druskininkų pirminės sveikatos
priežiūros centro direktorius Benjaminas Čepas ir jo pavaduotoja
Eglė Matienė. – Leipalingyje pagalbą infarktą patyrusiam kolegai
labai profesionaliai suteikė gydytoja Janina Ignorienė ir ten buvę
specialistai, taip pat ir atvykę greitosios medicinos pagalbos medikai: Genutė ir Jonas Kalpokai.“
Kiekvieną kartą, gaivindamas
žmogų, gydytojas patiria stresą. Juk įprastai jiems nereikia to
daryti taip dažnai, kaip, tarkime,
greitosios medicinos pagalbos
medikams. O Leipalingio ambulatorijos gydytoja J. Ignorienė nepasimetė, ir kartu su jos vadovaujama komanda puikiai įvykdė savo
pareigą, defibriliaciją atliko laiku,
pirmosiomis minutėmis po patirto
širdies smūgio, todėl ji buvo veiksminga. „Juk šiems medikams, ko
gero, buvo galbūt pirmas atvejis,
kai atgaivinti žmogų teko patiems,
jie, nors ir neturi tos kasdienės reanimavimo patirties, tai padarė
labai gerai. Labai smagu, kad ir
mūsų greitosios pagalbos komandą už profesionalumą pagyrė ligoninės intensyvios terapijos skyriaus vedėja“, – sakė E. Matienė
Druskininkų PSPC direktorius
Benjaminas Čepas pasakojo, kad,

Sportas

3-ąją. Mergaičių iki 12 m. grupėje
nepralenkiama buvo Liepa Karlonaitė, iškovojusi 1-ąją vietą. Mergaičių iki 16 m. grupėje Deivina
Vailionytė laimėjo 1-ąją, Monika
Mortūnaitė – 2-ąją, Urtė Rudzytė
– 3-ąją vietas.
Berniukų iki 10 m. grupėje Arūnas Šmigelskas laimėjo 3-ąją
vietą, berniukų iki 12 m. grupėje Nojus Užkuraitis – 2-ąją vietą.
Berniukų iki 14 m. grupėje Augustas Vanagaitis („Snow Bees“) iškovojo 1-ąją, Medas Dobelinskas
– 2 vietas. Berniukų iki 16 m. grupėje Motiejus Žūkas pelnė 3-ąją
vietą.
Džiaugiamės jaunųjų Druskininkiečių rezultatais ir linkime
sėkmės ateinančiose varžybose. Kovo 11-17 dienomis Suomijoje vyks trečiasis Baltijos šalių
etapas, o kovo 25 d. Druskininkų
„Snow Arenoje“ – finalinis Lietuvos taurės etapas.

atkelta iš 10 psl.

kiečių rezultatais ir linkime sėkmės ateinančiose varžybose.
Kovo 6 dieną Snow Arena racing Team/Druskininkų SC komanda dalyvavo Vilniuje, Liepkalnyje, surengtose Lietuvos
kalnų slidinėjimo 4-ojo etapo
varžybose. Kartu organizuotos ir Vilniaus miesto vaikų pirmenybės bei kalnų slidinėjimo
klubo „Snow bees“ suaugusiųjų taurės varžybos. Buvo kovojama slalomo rungtyje.
Varžybose puikiai sekėsi jauniesiems druskininkiečiams, kurie
tapo įvairių amžiaus grupių nugalėtojais ir prizininkais:
Varžybose puikiai sekėsi jauniesiems druskininkiečiams, kurie
tapo įvairių amžiaus grupių nugalėtojais ir prizininkais:
Mergaičių iki 10 m. grupėje Neringa Stepanauskaitė iškovojo 1-ąją, Milena Juodeškaitė –

Druskininkų sporto centro ir
SK „Snow Bees“ informacija

siekiant užtikrinti kuo efektyvesnę
neatidėliotiną medicinos pagalbą,
vos jam pradėjus vadovauti įstaigai, buvo nupirkti automatiniai išoriniai defibriliatoriai (AED). Šie
prietaisai šiuo metu labai populiarėja, jie privalo būti visose didesnėse žmonių susibūrimo vietose:
oro uostuose, prekybos centruose ir panašiai. Lietuvoje net sudarinėjamas AED esančių viešose vietose žemėlapis. Šiuo metu
keturi AED yra Druskininkų Pirminės sveikatos priežiūros centre, Kalviškių mikrorajone esančiame šeimos gydytojo kabinete,
Leipalingio bei Viečiūnų ambulatorijose. Galime pasidžiaugti, kad
Druskininkų greitosios medicinos
pagalbos automobiliai taip pat
yra aprūpinti geriausia gaivinimui
skirta aparatūra.
„Net provincijoje gali būti suteikiama profesionali pagalba. Laiku
ir tinkamai suteikus pirmąją pagalbą, žmogaus gyvybę išsaugoti
padėjo ir tai, kad Druskininkuose
yra kompetentingų specialistų Ligoninės intensyvios terapijos skyriuje. Labai gerai, kad toks skyrius
yra Druskininkuose, juk į kurortą gydytis ir atstatyti sveikatą atvyksta žmonių ne tik iš Lietuvos,
bet ir iš viso pasaulio. Todėl jiems
svarbu būti tikriems, kad profesionalios kompetentingų specialistų
pagalbos sulauks šiame mieste“,
– sakė B. Čepas.
Druskininkų PSPC
informacija

DNSB „Ratnyčėlė“ gyventojai

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam vyrui,
nuoširdžiai užjaučiame Danutę Grigienę.
UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
Jūs likote tarsi kažko netekę,
O juk, tiesa, – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę,
ir atsitieskite skausme.
(Just. Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame Ričardą Grigą ir jo šeimą,
mirus Tėveliui Algiui Grigui.
„Europa Royale Druskininkai“
viešbučio kolektyvas
Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Laimą Liutkuvienę.
Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
DNSB „Tauras“ gyventojai

Mirus Birutei Marijonai Burbienei,
nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų ir dukrą.
DNSB „Gintaras“ gyventojai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus
Dėmesio! Renkama nauja grupė
kovo 14 d. 17 val. adresu:
Gardino g. 1, Druskininkai

Teirautis tel.: 8 315 78403,
8 652 77109, 8 685 00083
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Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Akis už akį 2.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Drakula. Pradžia.
00:35 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
03:30 Mūsų gyvūnai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Simpsonai“.
14:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Maištingosios amazonės“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA „Riešutėlių filmas“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS
„Beždžionių planetos sukilimas“.
23:15 „Lemtingas posūkis 5“.
01:05 „Batsiuvys“.
02:50 „Stokeriai“.
04:35 „Paskutinis iš vyrų“.
05:25 „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 Valanda su Rūta (k).
13:25 „Rožių karas“.
14:20 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Eilinis Džo.
Kerštas.
23:10 Raudonkepuraitė.
01:05 Smurto istorija (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“.
07.15 „Ant bangos“.
08.15 Gyvenimo būdas.
09.15 „Likimo melodija“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Marionečių šokiai“.
16.00 Reporteris.
16.50 PREMJERA. „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Delta“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Mylima mokytoja“.
04.30 „Rojus“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Bitininkas“.
06.30 „Geriausios nardymo vietos“.

06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Akloji zona“ (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.
21:00 Palikti po pamokų.
23:00 Baubas (k).
00:30 „Taikinys“.
01:20 Palikti po pamokų (k).

2018.03.10 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boružėlė.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Pasaulio dokumentika. Pandų
jaunikliai.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. Kovingiausios šeimos.
13:40 Mis Marpl 1. Paskelbta žmogžudystė.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 LRT 90-mečio gala koncertas
iš Kauno „Žalgirio“ arenos.
22:50 Su kirpėju Zohanu geriau nejuokauk.
00:40 Pasaulio dokumentika. Pandų
jaunikliai (k.).
01:35 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. Kovingiausios
šeimos (k.).
02:20 Dviračio žinios (k.).
02:50 Klausimėlis.lt (k.).
03:10 Teisė žinoti (k.).
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“.
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Keršytojų komanda“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Superekspertai“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Aplink Lietuvą“.
11:00 „Svajonių ūkis“.
11:30 „Išsirink sau ateitį“.
12:00 „Armijoje“.
13:55 „Orestas iš burtininkų giminės“.
15:55 „Ponia Dautfajė“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Narnijos kronikos.
Princas Kaspijanas „.
22:30 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Įstatymus gerbiantis pilietis“.
00:45 „Aiškiaregė“.
02:45 „Transo būsena“.
04:30 „Paskutinis iš vyrų“.
05:20 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Muča Luča“ (k).
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Kas išgelbės Gulą.
11:35 Svečiai palėpėje.
13:20 Dievo šarvai. Operacija
„Kondoras“.
15:30 Adamsų šeimynėlė.

17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Alvinas ir burundukai.
21:20 Marlis ir aš.
23:40 Vyras už pinigus 2. Žigolo Europoje.
01:15 Eilinis Džo. Kerštas (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
08.25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Archeologė Marija
Gimbutienė“.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Vincentas“.
12.30 „Vera“.
14.20 „Pasaulio turgūs. Atėnai“.
15.00 „MMA „King of the Cage“.
Lietuva - Ukraina“.
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“.
02.15 „Vera“.
03.45 „Geriausios nardymo vietos“.
04.10 „MMA „King of the Cage“. Lietuva - Ukraina“.
04.50 „Vincentas“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:00 „F. T. Budrioji akis“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 Sniegynų valdovai.
12:40 „Reali mistika“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Kas žudikas?“.
16:00 „Detektyvų istorijos“.
17:00 LKL čempionatas. Šiauliai –
Pieno žvaigždės. Tiesioginė transliacija
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 MANO HEROJUS Tuk tuk.
23:30 AŠTRUS KINAS Penktadienis, 13-oji.
01:15 „Taikinys“ (k).

2018.03.11 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
10:00 Transliacija iš LR Seimo. iškilmingas minėjimas, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai
ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo
metinėms, Seimo Kovo 11-osios Akto
salėje. Tiesioginė transliacija.
11:30 Dainuoju Lietuvą.
12:00 Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Trijų
Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje.
Tiesioginė transliacija.
12:30 Laisvės vėliavnešiai.
13:00 Šv. Mišios, skirtos Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros.
14:00 Duokim garo!
15:30 Premjera. Misija Sibiras‘17: iš
mokyklos suolo į ekspedicijos traukinį.
16:20 Siena: Tarp Rytų ir Vakarų.
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 „Eurovizija 2018“. Nacionalinė
atranka. Finalas. Tiesioginė transliacija iš Kauno Žalgirio arenos.
24:00 Drakula. Pradžia (k.).
01:35 Misija Sibiras‘17: iš mokyklos
suolo į ekspedicijos traukinį (k.).

02:20 Nenugalimas (k.).
03:20 Savaitė (k.)
04:15 LRT 90-mečio gala koncertas
iš Kauno „Žalgirio“ arenos (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30
„Nenugalimasis
žmogus - voras“.
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 „Undinė“.
13:35 „Knygų vagilė“.
16:10 „Keturkojis hercogas“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Lietuvos garbė 2018“. Apdovanojimų ceremonija. Tiesioginė
transliacija.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Vanduo drambliams“.
00:30 „Greisė“.
02:20 „Marta Marsė Mei Marlena“.
04:10 „Paskutinis iš vyrų“.
05:00 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Muča Luča“ (k).
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Tinginių miestelis“.
09:30 KINO PUSRYČIAI Didysis
Tomo ir Džerio nuotykis.
10:40 Ragai ir kanopos.
12:20 Prezidento duktė.
14:25 Sugrįžęs iš praeities.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:00 10 000 metų prieš Kristų.
00:05 Pekino ekspresas.
02:05 Marlis ir aš (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „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.
Tamsioji sielos pusė“.
11.45 PREMJERA. „Pabėgėlė“.
14.00 „Pasaulis iš viršaus“.
15.15 „Pasaulio turgūs. Akas“.
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“.
Lietuva - Ukraina“.
00.00 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
02.00 „24/7“.
02.40 „Juodosios katės“.
04.10 „Pasaulis iš viršaus“.
05.00 „24/7“.
05.40 „MMA „King of the Cage“.
Lietuva - Ukraina“ (1).
06:30 Baltijos galiūnų čempionato finalas. Radviliškis
(k). 2017 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas. Kaunas. 2017 m.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 Šalčio karalystė. Gyvūnų jaunikliai.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:10 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:40 Sveikinimai.
16:00 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Dzūkija Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 Medalionas.
21:20 „Juodasis sąrašas“.
22:20 „Gyvi numirėliai“.
23:15 Tuk tuk (k).
00:55 Penktadienis, 13-oji (k).

2018.03.12 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Akis už akį 2.
11:40 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:20 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
23:15 Svetimšalė 1.
00:15 Istorijos detektyvai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.)
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“.
05:00 Seserys (k.).
05:45 „Televitrina“.
06:00 „Išsirink sau ateitį“ (k.)
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
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
„Didelės akys“.
00:40 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:35 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:20 „Kerštas“.
03:10 „APB“.
04:05 „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 KK2 penktadienis (k).
13:20 „Rožių karas“.
14:20 „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 Sumautos atostogos Meksikoje.
00:25 „Judantis objektas“.
01:15 10 000 metų prieš Kristų (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Mano Europos Parlamentas.
07.15 Muzikiniai sveikinimai.
08.15 „24/7“.
09.15 „Likimo melodija“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Marionečių šokiai“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
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22.30 Reporteris.
23.20 Gyvenimo būdas.
00.20 „Šiandien kimba“.
01.20 „Pasaulis iš viršaus“.
01.50 „Gurovo bylos. Savivalė“.
02.35 „Geriausios nardymo vietos“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Mylima mokytoja“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Bitininkas“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Akloji zona“ (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 Visi už vieną.
21:00 Pagrobtas gyvenimas.
23:10 Medalionas (k).
00:55 „Gyvi numirėliai“ (k).
01:40 „Juodasis sąrašas“ (k).

2018.03.13 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Akis už akį 3 (k.).
12:00 Transliacija iš LR Seimo. Seimo nario Mindaugo Basčio mandato
panaikinimo
svarstymas. Tiesioginiai.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio teisuoliai.
22:20 Istorijos detektyvai.
23:10 Svetimšalė 1.
00:15 Karinės paslaptys (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Simpsonai“.
14:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Maištingosios amazonės“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:25 „TV3 orai“.
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
„Paliktieji“.
00:45 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:35 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:30 „Kerštas“.
03:15 „APB“.
04:10 „Tėvynė“.
05:05 „Paskutinis iš vyrų“.
05:25 „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 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 Ekranai.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Samdomas karys.
00:25 „Judantis objektas“.
01:15 Sumautos atostogos Meksikoje (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Vantos lapas“.
07.15 „Muzikinės kovos“.
09.15 „Likimo melodija“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Marionečių šokiai“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Raudonoji karalienė“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.20 Mano Europos Parlamentas.
23.50 Nuoga tiesa.
01.50 „Gurovo bylos. Savivalė“.
02.35 „Geriausios nardymo vietos“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Mylima mokytoja“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Bitininkas“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Akloji zona“ (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 Visi už vieną.
21:00 Gyvasis skydas.
22:50 Pagrobtas gyvenimas (k).
00:50 „Taikinys“.
01:35 Sniegynų valdovai (k).

2018.03.14 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Akis už akį 3.
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Klausimėlis.lt.
23:20 Svetimšalė 1.
00:15 Istorijos detektyvai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio teisuoliai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Simpsonai“.
14:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „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
„12 galimybių“.
00:50 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:40 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:30 „Kerštas“.
03:20 „APB“.
04:10 „Tėvynė“.
05:10 „Paskutinis iš vyrų“.
05:35 „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“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Paveldėtoja“.
20:30 Gyvūnų policija.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Sakalo akis.
00:50 „Judantis objektas“.
01:40 Samdomas karys (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „4 kampai“.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 „Likimo melodija“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Marionečių šokiai“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Raudonoji karalienė“.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.20 Patriotai.
00.20 „24/7“.
01.20 „Pasaulis iš viršaus“.
01.50 „Gurovo bylos. Savivalė“.
02.35 „Geriausios nardymo vietos“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Mylima mokytoja“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Bitininkas“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Akloji zona“ (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 Visi už vieną.
21:00 Prieglobstis.
23:05 Gyvasis skydas (k).
00:50 „Strėlė“.
01:35 Šalčio karalystė. Gyvūnų jaunikliai (k).

2018.03.15 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Akis už akį 3.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Laukinė upė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Simpsonai“.
14:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „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
„12 galimybių 2. Perkrauta“.
00:20 „Kalėjimo bėgliai“.
01:20 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
02:10 „Kerštas“.
03:00 „APB“.
03:50 „Tėvynė“.
04:55 „Paskutinis iš vyrų“.
05:15 „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 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. PREMJERA Garbės reikalas.
00:35 „Judantis objektas“.
01:25 Sakalo akis (k).
03:20 Alchemija VIII. Viskas iš naujo.
03:50 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Skinsiu raudoną
rožę“.
07.15 „Šiandien kimba“.
08.15 Patriotai.
09.15 „Likimo melodija“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Namas su lelijomis“.
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Spąstai Pelenei“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Raudonoji karalienė“.
21.30 Gyvenimo būdas.
22.30 Reporteris.
23.20 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Tamsioji sielos pusė“
01.20 „Pasaulis iš viršaus“.
01.50 „Gurovo bylos. Savivalė“.
02.35 „Geriausios nardymo vietos“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Mylima mokytoja“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Bitininkas“.
06:40 „F. T. Budrioji akis“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Akloji zona“ (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 Sunkūs laikai.
22:55 Prieglobstis (k).
00:55 „Strėlė“.
01:40 Savaitės kriminalai (k).
02:05 „Reali mistika“ (k).
02:55 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).
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UAB „MAK VEŽ A“

Įmonės kodas 161621777
PVM mokėtojo kodas LT616217716

informuoja, kad dingę užpildyti specialieji apskaitos dokumentai PVM sąskaitų faktūrų blankai serijos MAK numeriai: 2811398 (2 blankų vienetai) laikomi
negaliojančiais.
Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško elektrikų. Dėl informacijos
kreiptis telefonu:
8 - 313 - 51405
Brangiai perku mišką (gali
turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis,
areštuotas). Sut varkau dokumentus. Tel. 8 6 4 4 55355

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

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590
Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

UAB „Romnesa“

siūlo darbą barmenui (-ei) ir padavėjui (-ei).

CV siųsti: info@romnesa.lt

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo
vairuotojams-ekspeditoriams (reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transporto ir logistikos vadybininkams (-ėms). Kontaktinis tel.: +370 687 93693
Reikalinga patikima ir organizuota kambarinė, prižiūrėti
apartamentus Druskininkuose, pirmaeilėms pareigoms,
visai darbo dienai, nuolatiniam darbui. Privalumai: darbo
patirtis ir rusų kalbos mokėjimas. Tel. 8 636 95938

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

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

Išnuomojamos komercinės
patalpos Vilniaus al. 34.
Plotas – 56 kv. m, kaina –
700 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 699 43002

Ekstrasenso paslaugos
Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas.

Tel. 8 608 33221

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
Vidaus apdaila,
fasadai, stogai.
Tel.: 8 645 21917,
8 631 76783
Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Tel. 8 682 10953
Ypatingų statinių
techninė priežiūra
ir nekilnojamo turto
paveldo statinių darbų vadovo paslaugos.
Tel. 8 659 63450

REIKALINGI ELEKTROMONTUOTOJAI IR SILPNŲ
SROVIŲ SPECIALISTAI. Tel. 8 313 52749

Garažų bendrijos „Vairas“ narių dėmesiui!
Kovo 21 d. 17.30 „Atgimimo“ mokyklos salėje šaukiamas narių
susirinkimas.
Dienotvarkė:
1. Bendrijos pirmininko ataskaita už 2017 m.
2. Bendrijos patikrinimo akto svarstymas.
3. Pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas 2018 m.
4. Bendrijos pirmininko rinkimai.
Neįvykus susirinkimui, balandžio 5 d. 17 val. bendrijos namelyje kviečiami įgaliotiniai.
Valdyba

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

Siūlome darbą tarptautinių reisų
vairuotojams-ekspeditoriams
(CE kategorija, 95 kodas). Tel. 8 616 30901
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų
puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“,
„Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur),
„Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5
Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“,
„Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 kambario 34 kv. m butas renovuotame name Leipalingyje su
atskiru įėjimu ir dalim baldų.
Tel. 8 610 39365
1 kambario 35,79 kv. m butas Gardino g. 36, 5 aukšte iš 5. Reikia remonto, bendrabutinio tipo namas,
veikia savininkų bendrija. Kaina –
11900 Eur. Tel. 8 687 37575
1 kambario 38 kv. m nestandartinis butas Eglės g. su atskiru
įėjimu. Tel. 8 610 39365
1-2 kambarių butai naujos statybos
7 aukštų name Gardino g. 56G
(prie tvenkinio). Tel. 8 687 37575
2 kambarių 35 kv. m butas renovuotame name Gardino g., 2
aukšte su baldais ir buitine technika. Kaina – 15500 Eur.
Tel. 8 680 58311
2 kambarių 39 kv. m butas. Baravykų g, šalia miško. Iki miesto
centro – 10 min. pėsčiomis. Kaina
– 19 000 Eur. Tel. 8 686 42499
13 a namų valdos sklypas Naujasodės kaime. Šalia asfaltuotas
kelias, atvesta elektra. Kaina –
11000 Eur. Tel. 8 650 41379
Garažas Druskininkų miesto centre, Ligoninės g. 8, pušyne prie
Jaunimo užimtumo centro.
Tel. 8 671 45555
Gyvenamas namas su ūkiniais
pastatais 8,4 a sklype Leipalingyje.
Kaina – 16000 Eur. Tel. 8 616 48116
Gyvenamas namas su ūkiniais
pastatais 18 a sklype. Kaina –
28500 Eur. Tel. 8 626 66461
1 kambarys (18 kv. m) Viečiūnuose, Verpėjų g. 2, yra baldų. Kaina
– 5 200 Eur. Tel. 8 624 46947
2,55 ha žemės ūkio paskirties
sklypas Vilkininkų kaime (4 km
nuo Leipalingio), 150 m iki 2 ežeriukų. kaina – 15500 Eur.
Tel. 8 617 62483

Tvarkingas garažas prie „Eglės“
sanatorijos. Kaina – 2700 Eur.
Tel. 8 601 93497

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Toyota Corola“, TA, draudimas,
automatinė pavarų dėžė.
Tel. 8 682 98506
4 žieminės padangos R15
195/70C, 2 žieminės padangos
R15 195/65. Tel. 8 620 35089
„VW Transporter“ dalimis.
Tel. 8 636 27602
Parduodu „Renault Megane Scenic“ 2002 m., 1,6 L benzinas už
1580 Eur į arba keičiu „Citroen
Berlingo“ arba „Renault Kangoo“.
Tel. 8 623 23430

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035
Perku miškus visoje Lietuvoje ir
žemės sklypus Leipalingio apylinkėse. Tel. 8 613 56708

Gyvuliai, mėsa

Naudota elektrinė viryklė.
Tel. 8 628 02417
Mažai naudota mikrobanginė
krosnelė. Kaina – 15 Eur.
Tel. 8 696 87068
Nauja masažinė dušo kabina.
Kaina – 250 Eur. Tel. 8 615
19183

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Druskininkų sporto centro kolektyvui už supratimą, rūpestį ir sudarytas sąlygas pasiruošti Baltijos uždarų patalpų
šaudymo iš lanko (IFAA) čempionatui BIAC Siguldoje (Latvijoje) ir Europos uždarų patalpų šaudymo iš lanko (IFAA) čempionatui EIAC Budapešte (Vengrijoje).
Stasys Svetlauskas, klubo „Žaliasis lankas“ lankininkas, Europos
šaudymo iš lanko uždarų patalpų čempionato EIAC 2018 dalyvis

Naujos medinės (klevo ir uosio)
taburetės. Tel. 8 618 20125
Funkcinė lova. Kaina – 120 Eur.
Tel. 8 676 33844
Automatinė skalbimo mašina
„Bosh“ už 90 Eur; automatinė
skalbimo mašina „Whirpool“ už
70 Eur. Tel. 8 650 87433
Nebrangiai šiuolaikiška sekcija,
pietų stalas, miegamojo baldai,
dviratis „Scoutmodena“.
Tel. 8 694 22085
Kineskopiniai televizoriai (37, 51,
72 cm įstrižainė), TV priedėliai po
20-30 Eur. Tel. 8 686 43600

Renginiai
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti renginiai
Kovo 9 d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams „Mes mylim gintaro tėvynę“ (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Kovo 9 d. 18 val. Golfo turnyras, proto mūšis, šventinis koncertas (Viečiūnų bendruomenės centras, Jaunystės g. 17)
Kovo 11 d. 15 val. šventinis renginys „Esame laisvi apkabinti, mylėti, gerbti ir saugoti!“. Dalyvaus Druskininkų savivaldybės jaunimo meno kolektyvai, atlikėjai, klubai
ir studijos. Druskininkų jaunimo užimtumo centro kūrėjų trumpametražio filmo „100
jaunysčių“ premjera (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Kovo 11 dieną:
12.00 val. Šv. Mišios Leipalingio Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje
12.40 val. Vėliavos pakėlimas ir himno giedojimas prie Nepriklausomybės paminklo
13.30 val. Šaškių – šachmatų turnyro nugalėtojų apdovanojimas, šventinis koncertas
„Tau, šimtmečio Lietuva!“. Dalyvaus meno mėgėjų kolektyvai. Programą „Išausta tapatybė. Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“ pristatys Leipalingio progimnazijos vaikų folkloro ansamblis „Gurinukai“ (Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 5)

2 lovos-tachtos. Kaina – 300 Eur.
Tel. 8 616 74663

Kovo 15 d. 14 val. Trečiojo amžiaus universitetas kviečia į paskaitą „K. Dineika ir
Druskininkai“, skirtą K. Dineikos 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Lektorius –
Gediminas Grigelis (Druskininkų Švietimo centre, M. K. Čiurlionio g. 76 )

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

Parodos
Fotografijų paroda iš Karolio Dineikos šeimos archyvų ir spaudinių paroda „Karolis
Dineika – kūno ir dvasios kultūros puoselėtojas“, skirtos 120-osioms Karolio Dineikos gimimo metinėms (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Pačiūžas (reguliuojamo, 35-38
dydžio); funkcinę lovą (automatinis valdymas). Tel. 8 687 73835
Siuvimo mašiną, muzikos centrą,
sportinį dviratį (70 Eur); patalpų
šildytuvą. Tel. 8 630 36440
Dvigulė miegamojo lova, „Viasat“
antena, šuns būda, lauko tualetas, ketaus krosnis.
Tel. 8 656 38881

Paroda „Prakalbink portretą lietuviškai“ iš Druskininkų miesto muziejaus dailės rinkinio, skirta Lietuvių kalbos dienoms (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Profesorės Aušros Lisauskienės paroda „Baltiški ženklai: keturi laikai“ (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Iki kovo 31 d. veiks paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, „100 nyčių Lietuvai“ (Viečiūnų bendruomenės centras, Jaunystės g. 17, Viečiūnai)
Magijos meistro Arvydo Gaičiūno kūrybos darbų paroda (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Elmos Šturmaitės paroda „100 atspalvių Lietuvai“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Leipalingio progimnazijos mokytojos G. Bubulienės mokinių piešinių paroda „Sveikiname Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokytojos A. Kalėdienės mokinių tapybos darbų paroda „Paslaptingas minčių pasaulis“
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Mėsinė kiaulė. Tel. 8 601 22865
Avis po 70 Eur, kvietrugį ir avižas: 50 kg-5 Eur.
Tel. 8 622 83325

Parduodami įvairūs daiktai
Pianiną RONISCH (350 Eur).
Tel. 8 624 46947
Verpimo ratelį, dvejus kailinius,
vilnones pirštines, naujus atvirukus. Tel. 8 630 87652

Nuoma
Išnuomojamos komercinės paskirties 70 kv. m patalpos.
Tel. 8 652 39016
Išsinuomočiau butą ilgesniam
laikui. Tel. 8 615 96105
Išnuomojamos 63 kv. m patalpos
po remonto, tinka automobilių
remontui, ardymui ir 300 kv. m patalpos 2 aukšte. Tel. 8 612 12197

Išnuomojamos 100 kv. m patalpos Viečiūnuose (patalpos
aukštis – 4 m), tinka automobilių
remontui. Tel. 8 612 12197
Išnuomojamas arba parduodamas 2 kambarių butas miesto
centre, Taikos g. Kaina – 1
mėn./200 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 616 74663

Perka
Traktorių „Belorus 82“. Mokėsiu
iki 2000 Eur. Tel. 8 622 83325
Žemės ūkio paskirties žemę netoli Druskininkų. Tel. 8 676 33844

Ieško darbo
Vyras ieško apsaugininko, kiemsargio arba autobuso vairuotojo
darbo. Tel. 8 623 23430

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

Kiti
Reikalinga lietuvių kalbos ir matematikos korepetitorė padėti pasiruošti egzaminams.
Tel. 8 673 54994

Turguje rasti raktai.
Tel. 8 694 27711
Reikalingas meistras, galintis
pervilkti Žalgirio baldų komplektą.
Gobeleną turiu. Tel. 8 687 11568
Reikalinga moteris, galinti nepilną darbo dieną prižiūrėti senolę.
Tel. 8 677 82737
Informuojame, kad 2018 m. kovo
21 d. 9.00 val. bus atliekami A.
Smaliukui, V. Smaliukui, I. Oliškevičienei, E. Malsel nuosavybės teise
priklausančio žemės sklypo (kad.
Nr. 3865/0005:767), esančio Švendubrės k. Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: B. Tupčiauskienės ir J. Smaliukienės (kad. Nr.
3865/0005:58), G. Žlobickienės
(kad. Nr. 3865/0005:523) turto paveldėtojus ir J. Mikšienę (kad. Nr.
3865/0005:392).
Darbus atlieka UAB „AGINRO“,
Liepų g. 14-4, Druskininkai. Tel. Nr.
868505537.

Liejame gręžtinius
pamatus.

Tel. 8 682 00300
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Kaip Užgavėnių blynai virto maudynėmis Viečiūnų bendruomenės
ir picomis
centre – paroda „100 nyčių
Lietuvai“

Parodos atidarymo dieną buvo galima pabendrauti ir su penkiomis audėjomis, kurios
eksponuoja jų pačių išaustas lovatieses/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA persirengėliai, Užgavėnių šventėje drauge su raganomis, velniais, žaviomis čigonėmis, miestiečiais ir miesto svečiais viję žiemą ir į savo „išpirkos bliūdą“ surinkę pinigėlių, juos nusprendė paskirti kilniam tikslui/Rimutės
Viniarskaitės nuotrauka

Jeigu norisi daryti gerus darbus gali įkvėpti net ir ... Užgavėnių
blynai.
Šiemetės
Užgavėnių šventės metu Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA kiemelyje netrūko įspūdingų personažų,
ypatingai gardžių blynų, įvairių vaišių ir karštos arbatos.
Norintieji jų paragauti, buvo
kviečiami pirmiausia savo
nuodėmes išpirkti –„išpirkos
bliūdas“ sulaukė ne tik nuoširdžių šypsenų ir pažadų būti
geriems, bet ir monetų bei popierinių pinigėlių.
Po šventės kiemelio persirengėliai nusprendė visus žmonių į „išpirkos bliūdą“ atiduotus pinigėlius
paskirti kilniam tikslui. Ilgai galvoti nereikėjo – vasaris buvo skelbiamas sveikatingumo mėnesiu, skatinančiu propaguoti sveiką
gyvenimo būdą, skleisti sveikatos priežiūros ir stiprinimo žinias,
skatinti neįgaliųjų integraciją bei
kviesti miesto bendruomenę aktyviai praleisti laisvalaikį. Taigi Užgavėnių šventėje drauge su raganomis, velniais, žaviomis čigonėmis,
miestiečiais ir miesto svečiais viję
žiemą ir savo kiemelyje į „išpirkos
bliūdą“ pinigėlių surinkę centro
AQUA darbuotojai sumanė Druskininkuose veikiančių dienos centrų aktyvius narius pakviesti į Vandens parką pramogauti, o už per
Užgavėnių šventę surinktas lėšas
pasiūlyti jiems paskanauti įvairaus
skonio picų.
Vasario 27-osios popietę Vandens parko hole susirinkę dienos
centrų nariai jau smagiai klegėjo
ir nekantravo eiti maudytis.
Pirmieji į Vandens parką, pasipuošę vienodomis raudonomis
aprangomis, atvyko Druskininkų
Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos vaikų dienos centro „Džiugučiai“ vaikai ir juos lydintys asmenys. Jie džiaugėsi, kad po
pamokų gali pasimėgauti vandens pramogomis. Paklausti, kelintą kartą lankosi parke, atsakė,
kad jiems čia jau yra tekę pramogauti. Savo sūnų Karolį atlydėjęs
tėtis Rolandas teigė, kad už puikius trimestro rezultatus buvo sū-

Druskininkuose veikiančių dienos centrų aktyviausieji nariai buvo pakviesti į Vandens
parką pramogauti, o už per Užgavėnių šventę surinktas lėšas pasiūlyti jiems paskanauti
įvairaus skonio picų/Roberto Kisieliaus nuotrauka

nui nupirkęs abonementą, kaip
paskatinimą dar geriau mokytis.
Nustebino kitas „Džiugučių“ narys, Adrijus, kuris teigė, kad nuo
rugsėjo lankosi ne tik Vandens
parke, bet ir sportuoja sporto
klube. Besiklausant jų, susidarė
įspūdis, kad vaikai nuo mažų dienų supranta sveikos gyvensenos
reikšmę. Aišku, kartais atleidžiant
tam tikras silpnybes. Pavyzdžiui,
pasimėgavimą picomis.
„Esame labai dėkingi pačiai šauniausiai komandai už malonų siurprizą ir nuostabų renginį. Visų vaikų vardu už rūpestį, dėmesį ir šiltą
bendravimą norime tarti nuoširdų
AČIŪ visiems šios akcijos organizatoriams. Vaikams tai buvo pati
geriausia dovana. Tegul sėkmė iš
mūsų dėkingumo jums surenčia
tvirtovę, kurioje gerumas ir palaima jus lydėtų“, – sakė „Džiugučių“
vadovė Edita Remeikienė.
Su Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro grupe į
parką tris dukrytes atvedusi Dijana sakė, kad ji ir viena iš mergaičių
parke apsilankė pirmą kartą, todėl
joms smalsu buvo viską išbandyti. Mamai antrino ir dukros, viena
per kitą sakydamos, kad labiausiai nori į čiuožyklas. Juos atlydėjusios Socialinių paslaugų centro
darbuotojos apgailestavo, kad ne
visi vaikučiai šiandien galėjo atvykti, nes, Lietuvoje siaučiant gri-

pui ir kitoms peršalimo ligoms, dalis vaikučių susirgo, o kitų tėveliai,
pabūgę šaltos dienos, vaikų nedrįso leisti į maudynes.
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Druskininkų vaikų dienos centro vaikus palydėjusi Nijolė Zdančiuvienė sakė,
kad jie labai norėjo atvykti į Vandens parką. Drauge su ja atvykusios mergaitės džiaugėsi galėdamos pasimaudyti, sakydamos, jo
„žiemą niekur kitur nepasimaudysi – ežerai ir upės užšalę“.
SIŽGB „Druskininkų viltis“ dienos centro nariai, belaukdami
vadovės Loretos Sadauskienės,
vienu balsu sakė AČIŪ už galimybę apsilankyti ir sušilti šaltą dieną. Keletas narių prisiminė
čia jau buvo kartą lankęsi – patiko plaukioti baseine bei pirtyje išsitrinti kūną druska. Paklausti, ar
nori leistis nusileidimo kalneliais,
sakė norintys pasimėgauti jūros
bangomis baseine, nes šiek tiek
bijantys viską iš karto išbandyti.
Jie sakė, kad yra labai aktyvūs,
todėl ir sulaukė vadovės kvietimo
popietę praleisti Vandens parke.
Vadovė Loreta patvirtino jų žodžius, nes dienos centrą lanko
net 90 asmenų, tačiau šie yra patys aktyviausi, kurie nuolat lanko
dienos centrą.
„Mano Druskininkai“
informacija

Penktadienio pavakarę Viečiūnų bendruomenės centre atidaryta paroda „100 nyčių Lietuvai“, kurioje eksponuojama
100 Dzūkijos regione tradiciniu
būdu išaustų lovatiesių (divonų). Kaip sakė parodos iniciatorė, Druskininkų kultūros centro etnografė Lina Balčiūnienė,
ekspozicija, kurioje galima apžiūrėti 29 audėjų išaustas lovatieses, yra skirta Lietuvos valstybės 100-mečiui. Tai unikali
ekspozicija, nes Lietuvoje dar
niekas nėra eksponavęs 100 lovatiesių vienoje vietoje.
Ekspozicijoje galima pamatyti
įvairiais raštais, skirtinga audimo
technika išaustų lovatiesių, stebinančių ornamentų, spalvų įvairove. Parodoje eksponuojamos
ir daugiau kaip prieš šimtą metų
austos, ir pastaraisiais metais išaustos lovatiesės.
„Audinių ornamentika yra savita
kiekviename Lietuvos regione, tačiau Dzūkijos lovatiesės išsiskiria
ne tik spalvų įvairove, bet ir savitais raštų elementais bei jų išdėstymo dėsningumais, audėjų meniniais sugebėjimais ir nagingumu.
Be to, Dzūkijoje lovatiesių audimas išliko ilgiau, nei kituose Lietuvos regionuose. Todėl, minėdami Atkurtos Lietuvos šimtmetį,
surengėme dzūkiškų lovatiesių
parodą“, – pasakojo parodos iniciatorė, Druskininkų kultūros centro etnografė Lina Balčiūnienė.
Lovatiesių audimui buvo naudojami siūlai, pagaminti iš ūkyje
užaugintos žaliavos: linų, naminės avių vilnos, kanapių, rečiau –
medvilniniai, 20 amžiuje pradėtas
naudoti ir šilkas.
Parodoje galima pamatyti lovatiesių iš viso Dzūkijos regiono:
Alytaus, Varėnos, Lazdijų rajonų,

Druskininkų krašto, taip pat yra
po vieną lovatiesę, išaustą Šalčininkų ir Prienų rajonuose. Eksponuojamos ir istorinėse Dzūkijos
žemėse, Gardino apskrityje, Navasiolkų kaime, Stasės Karpienės išaustos lovatiesės.
Parodoje galima apžiūrėti 29
audėjų išaustas lovatiesės. Jas
parodai pateikė: Viečiūnų vaikų lopšelio-darželio „Linelis“ muziejus, Leonora Mockevičienė
(Leipalingis), Bronė Pangonienė (Viečiūnai), Lionė Žilionienė
(Leipalingis), Genė Banevičienė (Leipalingis), Alma Kaupinienė (Viečiūnai), Gabrielė Gudaitienė (Viečiūnai), Stasė Klimienė
(Druskininkai), Emilija Aurylienė (Druskininkai), Dalė Stravinskienė (Leipalingis), Genė Sabaliauskienė (Leipalingis), Laimutė
Mažeikienė (Leipalingis), Daiva
Stoncelienė (Viečiūnai), Angelė Krištopaitienė (Viečiūnai), Marija Liaukevičienė (Druskininkai)
ir Ona Gaidienė, gyvenanti Varėnos rajone, Kibyšiuose.
Parodos atidarymo dieną buvo
galima pabendrauti ir su penkiomis audėjomis, kurios eksponuoja jų pačių išaustas lovatieses,
tokių ekspozicijoje yra daugiausia. Vladze Petrulioniene, Jadvyga Kašalyniene, Monika Lukaševičiene ir Laima Griškevičiene iš
Viečiūnų bei Stase Kvaraciejiene
iš Druskininkų.
Parodos atidarymą pagyvino
etnografinių ansamblių „Stadalėlė“ ir „Žemynėlė“ dainininkės,
padainavę dainų apie audimą.
Unikalią ekspoziciją Viečiūnų
bendruomenės centre galima apžiūrėti iki kovo 31 dienos.
„Mano Druskininkai“
informacija

