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Druskininkai kviečia minėti Karolio Dineikos 
120-ąsias gimimo metines

Druskininkus išgarsino ir K. Dineikos taikytos gydymo bei sveikatinimo metodikos (1976 m. nuotr.)

Šiandien, Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečio konteks-
te, dažnai girdime žodžius: Lie-
tuvą kuriame kiekvienas. Karo-
lio Dineikos (1898-1980) veikla, 
jo profesinis palikimas ir indė-
lis į tautinę savimonę, Lietuvos 
sporto ir sveikatinimo siste-
mos kūrimą yra aiškus pavyz-
dys, kokį reikšmingą, neįkaino-
jamą pėdsaką vieno žmogaus 
gyvenimas gali palikti ateities 
kartoms. Pasigilinus į Lietuvos 
patrioto, pedagogo, krepšinio, 
pradininko, žymaus gydomo-
sios kūno kultūros specialisto, 
biografiją, – visą per 82-ejus 
metus jo nueitą gyvenimo ke-
lią, kupiną prasmingų darbų, 
įvairiapusės veiklos ir inicia-
tyvų, – apima pasididžiavimo 
jausmas, kad ši stipri, šviesi 
asmenybė yra būtent Lietuvos 
turtas. O druskininkiečiams ir 
garbė, ir pareiga puoselėti jo 
atminimą. Juk Druskininkuo-
se K. Dineika praleido didžią-
ją savo gyvenimo dalį, atkūrė ir 
išpuoselėjo tuometį Gydomo-
sios fizinės kultūros ir klimato 
terapijos parką, dabar, jo gar-
bei ir atminimui, pavadintą K. 
Dineikos sveikatingumo par-
ku. Druskininkuose, senosiose 
kapinėse, jis atgulė ir amžino-
jo poilsio.

Mokė asmeniniu pavyzdžiu
K. Dineikos 120-ąsias gimimo-

metines planuojama paminėti 
tam skirta konferencija, parodo-
mis, sporto varžybomis, gimnas-
tiada ir daugybe kitų renginių. Ke-
tinama K. Dineikos sveikatingumo 

parko prieigose pastatyti barelje-
fus, skirtus įamžinti parko kūrė-
jus K. Dineiką ir E. Levicką. Pasak 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojo Lino Urmanavičiaus, 
šiandien daug kalbama apie svei-
ką gyvenseną, mitybą, judėjimo 
naudą – būtent to savo asmeniniu 
pavyzdžiu visus mokė sveikos gy-
vensenos pradininkas Karolis Di-
neika: „Druskininkuose K. Dinei-
ka vystė sveikatingumo parką, 
ypač daug dėmesio skyrė gydo-
mosioms procedūroms, gydymas 
buvo paremtas gamtiniais fakto-
riais: oru, saule, vandeniu, taip pat      
mankšta. Kurortui ir dabar tai ak-
tualu. K. Dineikos knygomis apie 
gydomąją kūno kultūrą visoje Lie-
tuvoje ir šiandien remiasi gydyto-
jai, kineziterapeutai. Daug kas už-
miršo, kad K. Dineika yra Lietuvos 
krepšinio tėvas, pirmasis paskati-
nęs, mokęs lietuvius žaisti šį žai-
dimą, šiandien vadinamą antrą-
ja šalies religija. Tikiuosi, kad šis 
K. Dineikos indėlis bus įvertintas 
ir ateityje ras savo vietą Lietuvos 
sporto istorijoje.“

Vadintas stebukladariu
Prisiminimus apie Karolį Dinei-

ką papasakojo druskininkietis, 
gydytojas, psichologas-psicho-
terapeutas Zenonas Streikus: 
„Mūsų bičiulystė, prasidėjusi 
nuo 1977-ųjų, tęsėsi iki pat Ka-
rolio Dineikos mirties. Mus su-
pažindino gydytojas Algimantas 
Kačergius. Džiaugiuosi, kad bu-
vau vienas iš tų žmonių, kurie 
galėjo užeiti pas K. Dineiką į na-
mus ir bendrauti asmeniškai. Jo 
buitis buvo labai paprasta. Daug 

knygų. Šeima gyveno dabarti-
nėje Vytauto gatvėje, trijų kam-
barių bute, daugiaaukštyje prieš 
dabartinį prekybos centrą. Teko 
būti šalia ir tą naktį, kai K. Dinei-
ka pateko į reanimaciją dėl šir-
dies priepuolio... K. Dineika visą 
gyvenimą, net ir būdamas rea-
nimacijoje, išlaikė humoro jaus-
mą, žingeidumą. Jį laikau savo 
Mokytoju. Man tik skaudu, kad 
šiandien daugelis žavisi užsie-
nio specialistais. O juk dauge-
lį pradmenų, įžvalgų K. Dinei-
ka jau buvo mums pateikęs. Jis 
buvo tokia asmenybė, apie kurią 
tarybiniais metais buvo nevalia 
kalbėti. Nes jis, kaip aktyvus vi-
suomenininkas, didžiulį įdirbį tu-
rėjo jau ikikarinėje nepriklauso-
moje Lietuvoje. K. Dineika buvo 
eruditas. Bendravo su daugeliu 
iškilių žmonių, tarp jų ir su Kipru 
Petrausku; dainavo, grojo forte-
pijonu. Kiek žinau, nelabai suta-
rė su A. Smetona – jis asmeniš-
kai K. Dineiką nelabai mėgo. K. 
Dineika buvo asmenybė, kurios 
autoritetu ir profesinėmis žinio-
mis rėmėsi visa iškilioji tuome-
tės Tarybų Sąjungos profesūra. 
Jis, nors ir neturėjo jokių moks-
linių laipsnių ir net gydytojo spe-
cialybės, dažnai buvo įvardi-
jamas daktaru stebukladariu, 
profesoriumi. Jo sistema – gydo-
moji kūno kultūra, psichofizinė 
treniruotė, masažai iki šiol verti-
nami, ypač Rusijos mokslininkų. 
Patiko vieno profesoriaus pa-
sakymas: „Jei pamatau, kad K. 
Dineikos knyga kurio nors stu-
dento visai „nesuskaityta“, jau 
žinau, kad iš tokio studento spe-

cialisto nebus“. Po karo K. Dinei-
ka buvo vienas iš Kūno kultūros 
instituto steigėjų. Parašė labai 
įdomią disertaciją – kurios neap-
sigynė, nes prasidėjo persekioji-
mas. Tai buvo mokslinis darbas 
apie lietuvių liaudies judriuosius 
žaidimus. Disertacija taip ir liko 
neapginta; man teko ją skaityti. 
Daug idėjų dabar galėtume įgy-
vendinti mokyklose, ir, manau, 
taip ir bus ateityje. Dėl to, ką K. 
Dineika padarė Druskininkuose, 
esame žinomi būtent kaip svei-
katos miestas. Jo masažų, gy-
domosios kūno kultūros pratimų, 
psichofizinių treniruočių metodi-
ka nenusileidžia pasauliniam ly-
gmeniui, ir tikiu, kad Lietuvoje 
sulauks deramo atgimimo.“

Nurodyta net dėl nekrologo
K. Dineikos gyvenimu, jo in-

dėliu į Lietuvos sporto sistemos 
vystymąsi besidomintis Druski-
ninkų verslo ir informacijos cen-
tro direktorius Rimantas Palionis 
mano, kad K. Dineika, ir dėl savo 
veiklos nepriklausomai Lietuvai, ir 
kaip asmenybė, stovėjusi prie Lie-
tuvos sporto sistemos ištakų, ga-
lėtų būti Lietuvos 100-ečio žmo-
nių šimtuke: „Nors man pačiam 
nėra tekę bendrauti su K. Dineika, 
tačiau sentimentų yra. Kai mano 
mamos brolis, mano dėdė, Anta-
nas Radzevičius, išgyvenęs trem-
tį Sibire, po darbų kobalto kasy-
klose, grįžo į Lietuvą turėdamas 
sveikatos problemų, artimai su-
sibičiuliavo ir vėliau nuolat ben-
dravo su K. Dineika bei jo dukra 
Gyne. Staigmena buvo, kai Gynė 
prieš keletą metų man papasako-
jo, kad prisimena dėdės šeimą. 
Mūsų šeimos aplinkoje buvo daug 
kalbama apie K. Dineiką, jo ini-
ciatyvas, veiklą. Manau, šeimos 
aplinka, ir ypač mano dėdė, arti-
mai bendravęs su K. Dineika, žy-
miąja dalimi nulėmė pasirinkimą 
studijuoti kineziterapijos moks-
lus – 1985-aisiais baigiau kine-
ziterapijos studijas Kūno kultū-
ros institute, esu pirmosios laidos 
absolventas. Juolab, kad aktyviai 
sportavau. Tuomečiame institute 
K. Dineikos metodikos buvo nuo-
lat minimos, jam jautė pagarbą 
daugelis dėstytojų, tačiau jis buvo 
tarsi „nematomas“ autoritetas: juk 
buvo tokie laikai. Sovietmečiu pa-
vardė „Dineika“ buvo tariama lyg 
su potekste, lyg kažko baiminan-
tis: ir šiandien aišku, kodėl. Juk 
atitinkamu laikotarpiu buvo sten-
giamasi tam tikrą jo veiklą slėp-
ti, kiek žinau, jam teko turėti rei-
kalų ir su tuomečiu „saugumu“. 
Yra žinoma, kad ir per laidotuves 
buvęs nurodymas „užgesinti kal-
bas“, neleista parengti net išsa-
maus nekrologo. Viename, Jono 
Baranausko straipsnyje apie K. 
Dineiką „Jį vadino stebukladariu“, 
teko skaityti, kad nebuvo paskelb-
ta nei nekrologo, 
nei užuojautų... 5 psl.
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Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Verslininkai kviečiami prisijungti, 
kuriant paslaugų katalogą būsimiems 

jaunavedžiams

Druskininkai kasmet sulaukia 
vis daugiau jaunavedžių iš vi-
sos Lietuvos. Praėjusiais me-
tais Druskininkuose susituokė 
net 203 poros. Didžioji dalis jau-
navedžių (109 iš 203) santuo-
kas registravo Druskininkų mies-
to muziejuje, tačiau vis dažniau 
jaunieji išreiškia pageidavimus 
tuoktis kitose Druskininkų erdvė-
se – K. Dineikos sveikatingumo 
parke, prie Grožio šaltinio ar kito-
je jų pasirinktoje vietoje. Į Drus-
kininkus registruoti santuokas 
praėjusiais metais atvyko jauna-
vedžių iš Vilniaus, Kauno, Aly-
taus, Klaipėdos, Šakių, Varė-
nos, Lazdijų ir kitų miestų. Pasak 
Druskininkų savivaldybės Teisės 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjo pavaduotojos Ramutės 
Juonienės, susituokti Druskinin-
kuose nusprendę jaunavedžiai 
nuolat teiraujasi rekomendaci-
jų apie įvairias paslaugas. „Būsi-
miems jaunavedžiams būtų daug 
lengviau pasirinkti jiems reikalin-
gas paslaugas, jeigu galėtų jas 
rasti viename kataloge. Juk pla-
nuojančių savo gražiausią gy-

venimo šventę Druskininkuose 
kasmet daugėja“, – sakė R. Juo-
nienė. Katalogas, kuriame būtų 
išsami informacija apie Druski-
ninkus ir čia teikiamas paslau-
gas, būsimiems jaunavedžiams 
palengvintų pasiruošimą vestu-
vėms, o vietos verslininkams – 
tai puiki galimybė pareklamuoti 
savo paslaugas.

Planuojama, kad katalogą su-
darys patarimų skiltis, rekomen-
dacijos, kuriose erdvėse galima 
įregistruoti santuoką bei išsamus 
paslaugų katalogas, kuriame bus 
galima rasti vestuvių planavimo, 
floristikos, dekoro, juvelyrikos, fo-
tografavimo ir filmavimo, automo-
bilių nuomos, pobūvių salių nuo-
mos, apgyvendinimo, maitinimo, 
vestuvinių tortų kepimo, grožio, 
muzikantų ir renginio vedėjų bei 
daugybę kitų paslaugų.

Kviečiame verslininkus, norin-
čius prisijungti, kuriant specialų 
paslaugų leidinį būsimiems  jau-
navedžiams, kreiptis į Turizmo ir 
verslo informacijos centrą tel.: 
(8313) 60803, el. p: marketing@
druskininkai.lt

Didžioji dalis jaunavedžių (109 iš 203) santuokas registravo Druskininkų miesto muzie-
juje /SanDro – Photo & Video nuotrauka

Savivaldybės administracija pri-
mena, kad dėl nemokamo maiti-
nimo mokykloje galima kreiptis 
visus mokslo metus. Mokinių ne-
mokamas maitinimas skiriamas, 
atsižvelgiant į šeimos pajamas 
– pajamos vienam šeimos na-
riui per mėnesį neturi viršyti 183 
eurų (1,5 VRP).

Taip pat nuo 2018 m. sausio 1 
d. į pajamas, nustatant teisę į ne-
mokamą maitinimą, neįskaitoma 
dalis (15-35 procentų) darbo už-
mokesčio pajamų ir išmoka vai-
kui bei padidintas valstybės re-
miamų pajamų dydis nuo 102 iki 
122 eurų. Įvertinus minėtus pakei-
timus, daugiau vaikų iš nepasitu-
rinčių šeimų gali gauti nemokamą 
maitinimą mokykloje.

Atsižvelgiant į šeimos buities ir 
gyvenimo sąlygas, susidariusią 
sudėtingą situaciją šeimoje, kai 
pajamos vienam šeimos nariui 
per mėnesį viršija 1,5 VRP, mo-
kinių nemokamas maitinimas gali 
būti skiriamas išimties atvejais, 
kai vaiką augina asmenys su ne-
galia, auginamas vaikas su nega-
lia, dėl sunkios ligos, nelaimingo 

atsitikimo, netekus maitintojo ir ki-
tais atvejais.

Prašymus-paraiškas galima 
teikti Socialinės paramos sky-
riuje, seniūnijose ir elektroniniu 
būdu Socialinės paramos šeimai 
informacinėje sistemoje (www.
spis.lt).

Išsamesnė informacija teikia-
ma Socialinės paramos skyriuje 
tel.: (8 313) 52 543, el. p.: para-
ma@druskininkai.lt; Leipalingio 
seniūnijoje, tel.: (8 313) 43 369 ir 
Viečiūnų seniūnijoje, tel.: (8 313) 
47 918.

Dėl mokinių nemokamo maitinimo 
galima kreiptis visus mokslo metus

Nuo 2018 m. sausio 1 d. daugiau vaikų 
iš nepasiturinčių šeimų gali gauti nemo-
kamą maitinimą mokykloje/Dianos Sinke-
vičiūtės nuotrauka 

Druskininkų savivaldybė krei-
pėsi į LR Sveikatos apsaugos 
ministeriją dėl galimybės tobu-
linti pagalbos teikimą vaikams, 
kurie turi autizmo spektro, rai-
dos sutrikimų, yra hiperakty-
vūs ar turi kitų specialiųjų po-
reikių. „Vaikų, turinčių autizmo 
spektro sutrikimą skaičius ša-
lyje nuolat auga. O vaikų, kurie 
turi kitokių specialiųjų porei-
kių, galime suskaičiuoti tūks-
tančiais“, – sakė Druskininkų 
savivaldybės Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Ligita Ba-
ranauskienė. LR Sveikatos ap-
saugos ministerija atsiliepė į 
Savivaldybės kreipimąsi ir pra-
ėjusią savaitę LR švietimo ir 
mokslo ministerijoje vyko tar-
pinstitucinis pasitarimas dėl 
pagalbos teikimo specialiųjų 
poreikių turintiems vaikams.

Susitikime dalyvavo Druskininkų 
savivaldybės administracijos so-
cialinės paramos, sveikatos, vai-
ko teisių ir švietimo sričių atstovai, 
LR švietimo ir mokslo, LR  sveika-
tos apsaugos, LR socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijų, Lietu-
vos savivaldybių asociacijos bei 
Specialiosios pedagogikos ir psi-
chologijos centro specialistai.

Susitikime buvo aptarta Druski-
ninkų savivaldybės geroji patirtis, 
Specialiosios pedagogikos ir psi-

chologijos centro specialistai pri-
statė keleto kitų įstaigų patirtį ir 
bendradarbiavimo galimybes ku-
riant intensyvią, ilgalaikę pagal-
bos sistemą įvairiausių autizmo 
spektro sutrikimų bei specialiųjų 
poreikių turintiems vaikams.

Susitikime Savivaldybės specia-
listai siūlė ministerijoms naciona-
liniu lygmeniu apibrėžti institucijų 
kompetencijas, finansavimo ga-
limybes bei priimti bendras reko-
mendacijas ar taisykles dėl soci-
alinių paslaugų, sveikatos, vaiko 
teisių, ugdymo paslaugų teikimo.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduo-
toja Violeta Grigorienė džiaugėsi, 
kad institucijos aktyviai įsitrau-
kė į iškeltos problemos analiza-
vimą. „Dar kartą įsitikinome, kad 

žmonių problemos iš tiesų rūpi. 
Susitikimas mus paskatino ieš-
koti būdų, kaip galime patobulė-
ti teikdami paslaugas specialių-
jų poreikių turintiems mažiesiems 
druskininkiečiams“, – sakė V. Gri-
gorienė ir pažymėjo, kad ypa-
tingas dėmesys bus skiriamas 
ugdymo procesui, nes būtent pra-
dėjus ankstyvąjį ugdymą yra pas-
tebimos įvairios vaikų problemos.

„Norime, kad mūsų specialistai 
gebėtų operatyviai atpažinti spe-
cialiųjų poreikių turinčius vaikus 
ir gebėtų jiems efektyviai padėti. 
Todėl artimiausiu metu ketiname 
organizuoti konferenciją, kurio-
je mums naudinga gerąja patirti-
mi pasidalintų kitos savivaldybės, 
savo sričių profesionalai“, – sakė 
V. Grigorienė.

„Dar kartą įsitikinome, kad 
žmonių problemos iš tiesų 
rūpi. Susitikimas mus paska-
tino ieškoti būdų, kaip gali-
me patobulėti, teikdami pas-
laugas specialiųjų poreikių 
turintiems mažiesiems drus-
kininkiečiams“, – sakė V. Gri-
gorienė ir pažymėjo, kad ypa-
tingas dėmesys bus skiriamas 
ugdymo procesui, nes būtent 
pradėjus ankstyvąjį ugdymą 
yra pastebimos įvairios vaikų 
problemos.

Švietimo ir mokslo ministerija atsiliepė į 
Druskininkų savivaldybės iškeltą pasiūlymą 

tobulinti pagalbos specialiųjų poreikių 
turintiems vaikams teikimą nacionaliniu mastu

Druskininkai ir toliau išlieka populiariausias 
Lietuvos kurortas

Druskininkai ir toliau išlieka po-
puliariausias Lietuvos kurortas – 
pernai kurorte apsilankė ir bent 
vieną naktį praleido 330 tūkst. ofi-
cialių turistų, antra tiek į Druski-
ninkus pramogauti buvo atvykę 
be nakvynės. Labiausiai džiugi-
na tai, kad dauguma turistų Drus-
kininkuose lankosi pakartotinai. 
Lietuvos turizmo departamento 
duomenys rodo, kad turistų srau-
tai kurorte stabiliai auga jau be-
veik dešimtmetį – nuo 2009-ųjų. 
Pasak Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojo Lino Urmana-
vičiaus, turistus į kurortą traukia 
kokybiškos, visoms amžiaus gru-
pėms skirtos paslaugos, įdomūs 
renginiai bei laisvalaikiui pritaiky-
ta infrastruktūra: „Kasmet sten-
giamės atsinaujinti, pasiūlyti kaž-
ką įdomaus. Kurorto rinkliavos 
lėšas investuojame į infrastruk-
tūros tobulinimą ir rinkodarą. Ant 
laurų užmigti neketiname – kartu 
su Turizmo ir verslo informacijos 
centro specialistais bei verslinin-
kais toliau dirbsime, siekdami dar 
geresnių Druskininkų žinomumo 
ir lankomumo rezultatų.“ 

Dauguma 2017 metais Drus-
kininkuose apsilankiusių turistų 
– lietuviai. Pernai jie sudarė 65 
proc. viso lankytojų srauto.

Lietuvos statistikos departa-
mento duomenys rodo, kad kuror-
tą atranda svečiai iš vis įvairesnių 
valstybių.

Pernai net 12,4 proc. padidė-
jo svečių iš Izraelio skaičius. At-
vykstančių rusų ir vokiečių srautai 
– didesni po 10,3 proc. Dažniau 
mieste lankėsi ir estai – užfiksuo-
tas 9,3 proc. augimas. Šiek tiek 
sumažėjo svečių iš Lenkijos, Bal-

tarusijos ir Latvijos.
2017 m. pabaigoje Druskinin-

kų savivaldybė, įgyvendindama 
projektą, atliko kurorto svečių ap-
klausą. Paaiškėjo, kad į Druski-
ninkus atvykstantys svečiai ku-
rorte paprastai pasilieka nuo 3 iki 
10 dienų. Statistika rodo, kad už-
sieniečiai kurorte vidutiniškai pra-
leidžia 6 dienas, lietuviai – vidu-
tiniškai 3 dienas. Maždaug kas 
penktas kurorto svečias čia lan-
kosi antrą ar trečią kartą.

„Tokia statistika rodo, kad su-
gebame savo klientams palik-
ti išskirtinį įspūdį, todėl jie noriai 
pas mus sugrįžta. Apklausa taip 
pat atskleidė, kad kurorto sve-
čiams labiausiai patinka tvarkinga 
ir švari aplinka, parkai ir žaliosios 
zonos, kokybiškas aptarnavimas 

ir draugiški žmonės“, – sakė Tu-
rizmo ir verslo informacijos cen-
tro direktorius Rimantas Palionis. 
Anot jo, populiariausiais traukos 
centrais išlieka Vandens parkas, 
žiemos pramogų kompleksas 
„Snow Arena“, Lynų kelias, turis-
tai atvyksta dėl kokybiškų SPA ir 
sveikatinimo paslaugų.

Apie Druskininkus svečiai daž-
niausiai sužino iš informacijos in-
ternete, draugų ar kolegų reko-
mendacijų. Didelė dalis kurortą 
atsimena dar nuo vaikystės.

Išsamią informaciją apie Drus-
kininkus, čia teikiamas paslau-
gas ir pramogas teikia Turizmo 
ir verslo informacijos centras 
(TVIC). Informaciją lengvai ga-
lima rasti internete: www.info.
druskininkai.lt

Apklausa parodė, kad kurorto svečiams labiausiai patinka tvarkinga ir švari aplinka, par-
kai ir žaliosios zonos, kokybiškas aptarnavimas ir draugiški žmonės/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka
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Aptarta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra 
Druskininkų savivaldybėje

Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybės vadovai ir admi-
nistracijos specialistai susi-
tikime su UAB „Druskininkų 
vandenys“ vadovu Vidu Jaki-
mavičiumi aptarė bendruome-
nei itin aktualų klausimą dėl 
vandentiekio ir nuotekų tinklų 
plėtros galimybių Druskininkų 
mieste bei seniūnijose.

Pasak V. Jakimavičiaus, plė-
trą įmonė vykdo, pasinaudoda-
ma Europos Sąjungos pinigais, 
nes savo lėšomis brangių projek-
tų įmonė nebūtų pajėgi įgyvendin-
ti. „Būna visko, kartais projektų fi-
nansavimas kuriam laikui sustoja, 
tačiau visomis išgalėmis stengia-
mės numatytus darbus įgyven-
dinti“, – sakė V. Jakimavičius. 

Susitikimo metu pristatyti jau 
nuveikti bei 2018-2019 metais 
suplanuoti vandentiekio ir nuote-
kų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros 
darbai, diskutuota apie būtinybę, 
atliekant minėtus plėtros darbus, 
atsižvelgti į kelių asfaltavimo pla-
nus. Aptarti kiti svarbūs viešųjų 

erdvių priežiūros klausimai, pa-
žymėta, kad būtina apžiūrėti ir at-
naujinti lietaus vandens nubėgi-
mo sistemą. 

Po susitikimo Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Mali-
nauskas pažymėjo, kad vandentie-

kio ir nuotekų tinklų plėtros darbai 
žmonėms yra labai svarbūs. „Per 
ateinančius dvejus metus numaty-
ta plėtra mieste, sodų bendrijose, 
seniūnijose – darbų iš tiesų nema-
žai. Tikimės, kad viskas vyks sklan-
džiai“, – sakė R. Malinauskas. 

2018 metais bus pradėtas vyk-
dyti pagaliau finansavimo su-
laukęs Druskininkų miesto III 
vandenvietės vandens gerinimo 
įrenginių rekonstrukcijos pro-
jektas. Iš III vandenvietės ge-
riamasis vanduo tiekiamas vi-
sam Druskininkų miestui bei 
Neravų ir Viečiūnų gyvenvie-
tėms, todėl šio vandens koky-

bė yra ypač svarbi. Rekonstruk-
cijos metu bus įrengti modernūs 
filtrai bei kita įranga, kuri ilgą 
laiką užtikrins geriamojo van-
dens kokybę. Šio projekto vertė 
– 2,7 mln. Eur, pusė finansuoja-
ma iš ESSF. Be to, įgyvendinant 
Aplinkos apsaugos rėmimo pro-
gramą, 2018 metais prie nuote-
kų tinklų Druskininkų mieste nu-

matoma prijungti 30 individualių 
namų vartotojų, kurie šuo metu 
naudoja nuotekų surinkimo 
duobes. Atrenkant tokius varto-
tojus, pirmenybė bus teikiama 
socialinę paramą gaunantiems 
asmenims.

2018 metais UAB „Druskininkų 
vandenys“ numato įgyvendinti 
projektų už 5 229 668 EUR.

2018 metais UAB „Druskininkų vandenys“ planuoja įrengti naujus geriamojo vandens tiekimo ir nuote-
kų šalinimo tinklus: 

Druskininkuose Baltašiškės ir Pakalnės gatvėse. 
Neravų kaime sodų bendrijoje „Dainava“ nuo Dainavos 1-osios iki Dainavos 17-osios g.
Prie naujai nutiestų tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti 400 gyventojų. Taip pat, vykdant avarijų 

prevenciją, numatoma rekonstruoti 2,7 km nuotekų šalinimo bei 0,5 km geriamojo vandens tiekimo tinklų.
Bendrovė taip pat yra parengusi techninius projektus tiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus:
Neravų kaime: Lygumų, Vakaro, Ryto, Panemunės ir Sodžiaus gatvėse;
Gailiūnų kaime: Gailiūnų gatvėje.
Baigiamas rengti techninis projektas vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai:
Leipalingyje: Liepų , Kaštonų, Parko Miško, Mokyklos , Kapų, Naujojoje, Bilso gatvėse. 
Atsiradus finansavimo galimybėms, minėti projektai bus įgyvendinami.

V. Jakimavičius: „Visomis išgalėmis stengiamės numatytus darbus įgyvendinti.“/Dianos 
Sinkevičiūtės nuotrauka

Gyventojų dėmesiui: 
apie planuojamus remonto darbus 

daugiabučiuose namuose 
privaloma pranešti savivaldybei

Druskininkų savivaldybė infor-
muoja, kad, planuojant savo buto 
remonto darbus, būtina prieš 7 
kalendorines dienas iki darbų pra-
džios raštu kreiptis į Savivaldybę.

Savivaldybės administracijai tu-
rėsite pateikti pranešimą, kuriame 
reikės nurodyti: informaciją apie 
triukšmo šaltinių naudojimo vietą; 
planuojamą triukšmo lygį ir jo tru-
kmę per parą; triukšmo mažinimo 
priemones; galimas naudojamų 
medžiagų ar išmetamų į aplinką 
teršalų neigiamą poveikis aplinkai.

Daugiabučiuose namuose atlie-
kamų statybos darbų kontrolę ir 
priežiūrą vykdo Eugenijus Žemai-
tis – statybos darbų triukšmo kon-

trolierius. Kilus klausimams, su 
E. Žemaičiu galite susisiekti tel. : 
(8313) 40 104 arba el. p:  eugeni-
jus.zemaitis@druskininkai.lt

Darbo dienomis daugiabučiuose 
namuose statybos darbus galima 
atlikti nuo 8.00 val. iki 20.00 val. 
o šeštadieniais – nuo 9.00 val. iki 
20.00 val.

Sekmadieniais ir švenčių dieno-
mis statybos darbai yra draudžia-
mi. Nepateikus pranešimo, darbai 
negali būti pradėti.

Daugiau informacijos galite ras-
ti Druskininkų savivaldybės tinkla-
lapyje: www.druskininkai.lt skiltyje 
Veiklos sritys/Sveikata/Triukšmo 
kontrolė.

Druskininkų savivaldybėje 
nedarbo rodikliai – mažiausi 

Alytaus apskrityje
Naujausi Lietuvos darbo biržos 

duomenys rodo, kad nedarbo ro-
dikliai Druskininkų savivaldybėje 
ir toliau išlieka mažiausi Alytaus 
apskrityje. Šių metų kovo 1 d. 
duomenimis, registruotas nedar-
bas Druskininkų savivaldybėje 
yra 10,3 procento – 1,3 procenti-
niais punktais mažesnis nei Aly-
taus apskrityje. Lyginant su praė-
jusių metų tuo pačiu laikotarpiu, 
nedarbas Druskininkų savivaldy-
bėje sumažėjo 0,2 procentiniais 
punktais.

Alytaus teritorinės darbo biržos 
Klientų aptarnavimo departamen-
to Druskininkų skyriaus vedė-
jos Danutės Naujalienės teigimu, 
darbo rinka šiuo metu yra sulėtė-
jusi ir šalyje, ir Druskininkų savi-
valdybėje. Šiuo metu mažėja re-
gistruojamų laisvų darbų vietų, 
didėja besiregistruojančių darbo 
ieškančių asmenų skaičius.

„Šiais metais nedarbo augimui 
įtakos turi ir darbdaviams įves-
tos Sodros „grindys“. Nemaža da-
lis darbuotojų, dirbusių 0,5 ar 0,25 
etato, buvo atleisti. Daugiausia jų 
atliko valymo paslaugas. Kiti visu 
etatu dirbti negali dėl įvairių prie-
žasčių: prižiūri mažamečius ar 
neįgalius vaikus, senelius. Dar ki-
tiems visu etatu dirbti neleidžia 
jų pačių sveikata. Įvedus Sodros 
„grindis“, iš minėtų žmonių atima-
ma galimybė dirbti ir patiems už-
sidirbti pajamų“, – kalbėjo D. Nau-
jalienė.

Alytaus apskrityje didžiausias 
nedarbas išlieka Lazdijų rajo-
no savivaldybėje – 16,1 procen-
to. Alytaus rajono savivaldybėje 
registruotas nedarbas siekia 12 
procentų, Varėnos rajono savi-
valdybėje – 11,4 procento.  Aly-
taus miesto savivaldybėje – 10,3 
procentų.

Dėmesio! Šylant orams ledas darosi pavojingas
Šylant orams ledas vandens 

telkiniuose ima tirpti itin spar-
čiai. Esant pliusinei dienos tem-
peratūrai, ledo storis greitai ma-
žėja, ir šiuo metu ant jo lipti yra 
pavojinga. Prašome gyventojų 
įvertinti pavojų, lipant ant užšalu-
sių, bet jau netvirtų tvenkinių bei 
upių ir elgtis saugiai. Druskinin-
kų savivaldybės saugaus elgesio 
vandenyje ir ant ledo taisyklės 
numato, kad ant vandens telki-
nių draudžiama lipti, vaikščioti ir 
čiuožinėti, kai ledo storis mažes-
nis nei 7 cm, taip pat, kai ledas 
turi sniego priemaišų, nėra skai-
drus, atlydžio metu. Žmonių gru-
pei ant ledo draudžiama eiti, kai 
ledo storis mažesnis nei 12 cm. 
Druskininkuose žvejai ypač pa-
mėgo žvejoti Nemuno ir Ratny-
čėlės upės santakoje, tačiau čia 
įžvelgiami pirmieji ledo tirpimo 
požymiai, be to, sinoptikai pro-
gnozuoja oro atšilimą, ir ledas 
darosi labai pavojingas.

Kaip informuoja Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departa-
mentas, tvirtas ledas visada turi 
mėlyną arba žalią atspalvį, o ma-
tinės baltos spalvos arba geltono 
atspalvio ledas yra netvirtas. Tra-
pus, plonas ledas būna tose vie-
tose, kur jame įšąla medžių ša-
kos, lentos ir kiti daiktai, o taip pat 

arti krūmų, medžių, nendrių. Ne-
tvirtas ledas susidaro ir tose vie-
tose, kur įteka upeliukai, vanduo 
iš gamyklų, yra šaltiniai.

Prieš eidami ant ledo, apsidairy-
kite, ar arti nėra praminto takelio, 
paliktų pėdų. Jeigu yra, eikite jo-
mis, nes tai jau išbandytas kelias. 
Ypač atsargiems reikia būti prie 
kranto, nes čia ledas silpnesnis ir 
jame gali būti įtrūkimų. Ledas la-
bai pavojingas ir atodrėkių metu. 
Ant ledo ypač mėgsta žaisti vai-
kai, nepalikite jų be priežiūros.

Jei vis tik įlūžote, nepasiduoki-
te panikai ir nepraraskite savitvar-
dos. Ropškitės ant ledo į tą pusę 
iš kur atėjote, o ne plaukite pir-
myn. Nesikapanokite vandenyje ir 
visu kūno svoriu neužgulkite ledo 
krašto. Ant ledo užšliaužti reikia 
plačiai ištiesus rankas, kad padi-
dėtų atramos plotas. Pasistenki-
te kaip galima daugiau krūtine už-
gulti ledą, paskui atsargiai ant jo 
iškelti vieną koją, po to kitą. Už-
šliaužus ant ledo, negalima tuo-
jau pat stotis. Reikia nusiriden-
ti nuo eketės kuo toliau į tą pusę 
iš kur atėjote, nes ten ledas tvir-
tesnis. Tik išlipus ant kranto reikia 
bėgti, kad sušiltumėte ir kuo grei-
čiau pasiekti šiltą vietą.

Jeigu pamatėte skęstantį žmo-
gų, tuoj pat šaukite jam, kad sku-

bate į pagalbą. Gelbėjant reikia 
veikti greitai ir ryžtingai, nes žie-
mą vandenyje žmogus greitai 
sušąla, o permirkę rūbai neleidžia 
jam ilgai išsilaikyti vandens pa-
viršiuje. Artintis prie eketės reikia 
labai atsargiai, geriausia šliauž-
te, plačiai ištiesus rankas. Jei yra 
galimybė po savimi patieskite sli-
des ar lentą ir šliaužkite ant jos. 
Prišliaužti prie pat eketės krašto 
negalima, nes ledas įlūš, jeigu jūs 
mėginsite skęstančiajam paduo-
ti ranką ir jį ištraukti. Ledas išlai-
ko žmogų tik už 3 – 4 m nuo eke-
tės krašto, todėl skęstančiajam 
reikia ištiesti slidę, slidžių lazdą, 
lentą ar numesti virvę. Gelbėjimui 
galima panaudoti ir tvirtai suriš-
tus šalikus. Jeigu nelaimės vieto-
je yra keli gelbėtojai, jie gali paim-
ti vienas kitą už kojų ir atsigulę ant 
ledo sudaryti grandinę iki eketės.

Ištraukus žmogų ant ledo, rei-
kia su juo kuo toliau šliaužti nuo 
pavojingos vietos ir kaip galima 
greičiau skendusįjį pristatyti į šil-
tą vietą. Čia nukentėjusį ištrinti, 
pagirdyti karšta arbata, perreng-
ti sausais rūbais, suteikti pirmąją 
medicinos pagalbą.

Bet kuriuo atveju apie įvykį infor-
muokite bendrąjį pagalbos cen-
trą telefonu 112 ir klausykitės to-
limesnių nurodymų.

Druskininkuose žvejai pamėgo žvejoti Nemuno ir Ratnyčėlės upės santakoje, tačiau le-
das ten darosi labai pavojingas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Druskininkuose - Lietuvos 
gydytojų vadovų sąjungos 

XI suvažiavimas

Penktadienį Druskininkuo-
se sušauktas Lietuvos gydy-
tojų vadovų sąjungos XI su-
važiavimas, kuriame sveikatos 
priežiūros įstaigų vadovai, sa-
vivaldybių atstovai, sveikatos 
srities politikai diskutavo apie 
medicinos sektoriaus proble-
mas, sveikatos priežiūros iš-
šūkius ir perspektyvas. Suva-
žiavime dalyvavo LR Sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga, LR Seimo Sveikatos 
reikalų komiteto narys Antanas 
Vinkus.Druskininkų savivaldy-
bės meras, Lietuvos savivaldy-
bių asociacijos prezidentas Ri-
čardas Malinauskas, Lietuvos 
gydytojų vadovų sąjungos pre-
zidentas Kęstutis Štaras.

Druskininkų savivaldybės me-
ras R. Malinauskas, pasveiki-
nęs visus susirinkusiuosius, 
pabrėžė, kad kalbant apie svei-
katos priežiūros sritį, savivaldy-
bės vadovams pirmasis priorite-
tas yra bendruomenės interesai: 
„Žmogaus sveikata ir gyvybė yra 
svarbiausia ir prioritetinė verty-
bė. Todėl suprantama, kad įvai-
rios kalbos apie pokyčius sveika-
tos apsaugos sistemoje jaudina 
žmones ir įneša nerimo. Gyveni-
mas nestovi vietoje, visose srity-
se vyksta tam tikri pokyčiai. Aki-
vaizdu, kad sveikatos priežiūros 
sistema nuolatos susiduria su 
naujais iššūkiais: kyla žmonių 
pragyvenimo lygis, ilgėja gyve-
nimo trukmė, senėja  visuome-
nė, dėl kurios sveikatos priežiū-
ros paslaugų paklausa Lietuvoje, 
tikėtina, ir toliau didės. Vystomos 
technologijos, įrangos atsinauji-
nimas leidžia suteikti naujas gy-
dymo ar diagnostikos paslaugas. 
Pokyčiai visuomenėje neišven-
giami. Tačiau, kalbant apie vie-
ną ar kitą, galbūt visuomenės 
akimis, nepopuliarų sprendimą, 
sakau – galime jį priimti tik tokiu 
atveju, jeigu tai nepablogins svei-
katos priežiūros prieinamumo, 

kokybės ir taip socialinę atskir-
tį patiriantiems rajonų savival-
dybės gyventojams. Diskutuoti 
apie regionuose ligoninių sujun-
gimą verta tada, kai bus įvardin-
ti argumentai, bus pasakyta, ko-
dėl tai reikia daryti ir kokios bus 
to pasekmės. Prieš priimdami 
sprendimus, turime labai gerai 
pagalvoti. Įsivaizduokite druski-
ninkiečių šeimą, auginančią tris 
vaikus, ir vienas jų būtų pagul-
dytas į ligoninę Alytuje – kaip ir 
kam tėvams reikėtų namuose pa-
likti du vaikučius, kad aplankytų 
trečiąjį? Ir tai tik vienas iš pavyz-
džių. Todėl pirmiausia reikia iš-
siaiškinti, įvertinti,  analizuoti si-
tuaciją, svarstyti, diskutuoti. Juk, 
visų pirma, kalbame apie žmonių 
sveikatą.“

LR Sveikatos ministras A. Very-
ga kalbėjo, kad sveikatos priežiū-
ros sistema nuolat keičiasi, kad 
reikia mokytis iš užsienio prakti-
kos, palietė ES fondų lėšų panau-
dojimo temą. Ministras kalbėjo ir 
apie ligoninių tinklo peržiūrą bei 
pažymėjo, kad ligoninės turėtų 
bendradarbiauti tarpusavyje, sie-
kiant užtikrinti kokybiškų paslau-
gų teikimą: „Ir šiandien aš nepa-
sakysiu, kas ir kaip bus jungiama, 
nes skaičiavimai dar tik atlieka-
mi, dar tik vertinami atstumai, pa-
cientų srautai, kiti dalykai. Ir tik 
tuo atveju, jeigu šiais metais mes 
peržiūrėsime ligoninių tinklą, jei-
gu sugebėsime dėl jo susitarti, tik 
tuo atveju kitąmet turėsime tinka-
mą žmogiškų išteklių planavimą“. 

Suvažiavime diskutuota, kaip 
būtų galima mažinti eiles poliklini-
kose, svarstyta, kaip mažinti po-
pierizmą tam, kad gydytojai galė-
tų skirti daugiau laiko pacientams, 
kalbėta apie elektroninių receptų 
sistemą, aptartas atlyginimų didi-
nimo medikams klausimas, disku-
tuota kitais aktualiais klausimais.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Druskininkuose sušauktame Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos XI suvažiavime svei-
katos priežiūros įstaigų vadovai, savivaldybių atstovai, sveikatos srities politikai diskutavo 
apie medicinos sektoriaus problemas, sveikatos priežiūros iššūkius ir perspektyvas/Ro-
berto Kisieliaus nuotrauka

Opozicijai nepadėjo 

Štai ir dar viena bloga žinia 
vietos opozicijai. Šįkart iš Lie-
tuvos administracinio teismo, 
kuris neginčijama nutartimi iš-
aiškino, kad Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos nariai ne-
privalo balsuoti už opozicijos 
siūlomus kandidatus, kurie 
jiems nėra priimtini. Jų parinki-
mas, teikimas ir galutinis tvir-
tinimas Savivaldybės taryboje, 
deleguojant atstovus į komite-
tus, yra politinio susitarimo da-
lykas. Politinio susitarimo! Var-
gu bau, ar tokio žodžių junginio 
tikrąją reikšmę suvokia gerbia-
mi opozicijos nariai? Bet, ko 
gero, vis dėlto reikėtų susitarti. 
Tai nurodo Lietuvos Respubli-
kos teisės aktai. Nutartis aiški. 
Ir neginčijama. 

Nuo ko viskas prasidėjo? O pra-
sidėjo viskas nuo to, kad vietiniai 
opozicijos veikėjai pasiprašė Sei-
mo narių Jurgio Razmos ir tuomet 
dar Seime dirbusio, vėliau į korup-
cijos skandalą įsivėlusio ir Seimą 
palikusio Eligijaus Masiulio pagal-
bos. Eilinį kartą nepagrįstai skųs-
damiesi – neva opozicija Drus-
kininkuose skriaudžiama. Tokie 
skundai nebūtų pirmas kartas...

Minėti Seimo nariai Kauno apy-
gardos administraciniam teismui 
pateikė pareiškimą, kuriame ban-
dė įrodyti, kad Druskininkų savi-
valdybės tarybos opozicija turi 
teisę siūlyti kandidatus į Kontro-
lės komitetą bei Etikos ir Antiko-
rupcijos komisijas savo nuožiūra, 
ir Taryba privalo šias kandidatū-
ras patvirtinti. 

Kad „turi teisę siūlyti“– tai kaip ir 
viskas gerai, o „privalo tvirtinti“ – 
jau įdomiau.

Štai Lietuvos valstybės atkūri-
mo šimtmečio proga džiaugia-
mės, kad šalyje yra žodžio, tikėji-
mo ir spaudos laisvė, o tai kaip čia 
tada su politine laisve? 

Pirmosios instancijos teismas 
ėmė ir patikėjo tais dviem uoliais, 
neva tai Druskininkuose skriau-
džiamą opoziciją ginančiais Sei-
mo nariais. Nusprendė, kad Drus-

kininkų vietos valdžia opoziciją 
skriaudžia. Tačiau su tokiu spren-
dimu nesutiko Druskininkų savi-
valdybės taryba, kuri  kreipėsi į 
Lietuvos vyriausiąjį administracinį 
teismą pasitikslinti – ar tikrai Ta-
rybos nariai privalo balsuoti „už“? 
– tai yra, privalomai pritarti opozi-
cijos siūlomoms kandidatūroms, 
kurios daugumai Tarybos narių 
yra nepriimtinos. 

Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo teisėjai išnagrinė-
jo įstatymus, atidžiai pasidomėjo, 
kaip čia kas. Ir ką manot? Panai-
kino pirmosios instancijos teismo 
nutarimą. Ir neginčijama nutarti-
mi dar kartą priminė, kad Lietu-
voje galioja ir balsavimo laisvė. 
Tai reiškia, kad noriu, tarkime, už 
kokį nors Antaną – balsuoju, ne-
noriu – nebalsuoju. Bet ne apie 
„kokį nors“ Antaną čia kalba, juo-
lab kad vienas Antanas (Balkė) 
jau pabuvojo Kontrolės komite-
te. Ir atsistatydino. Dar iš to pa-
ties komiteto atsistatydino ir Ka-
rolis Kaklys. Nuo to laiko ir užvirė 
košė. Ir dabar opozicija primygti-
nai nori į tą komitetą Vilių Semeš-
ką su Juozu Šarkumi „prastum-
ti“ – tarsi nebūtų jų rinkiminiuose 
sąrašuose daugiau tinkamų kan-
didatų. Tik štai šie du kandidatai 
nesurenka reikiamo balsų skai-

čiaus, – ir nors tu ką! 
Tada ir sugalvojo opozicionie-

riai Seimo narių pagalbos prašyti, 
ko gero, net jais manipuliuoti, sa-
vaip pristatant situaciją Druskinin-
kų savivaldybės taryboje. 

Seimo nariai Arvydas Anušaus-
kas, Jurgis Razma, Vitalijus Gailius, 
iš šalies susidaro įspūdis – šokda-
mi pagal Druskininkų savivaldybės 
tarybos opozicijos narių dūdelę – 
entuziastingai mėgino „skaidrinti“ 
situaciją ir Seimo Antikorupcijos ko-
misijoje. Tik va, nesėkmingai. 

Lietuvos administracinis teis-
mas patvirtino, kad tarybos narių 
niekas negali priversti balsuoti už 
jiems nepriimtinos kandidatūras, 
tačiau leido tą pačią kandidatūrą 
siūlyti daugiau nei du kartus. 

Ar žinote, ką tai reiškia? Ogi tai, 
kad šio klausimo svarstymas Tary-
bos posėdžiuose primins užstrigu-
sią plokštelę! Tarybos nariai ir eis 
į posėdį, jau žinodami, kad opo-
zicija vėl siūlys vienus ir tuos pa-
čius savo favoritus. Ir baigsis Tary-
bos posėdžiai, kaip iki šiol, liberalų 
ir konservatorių išsidirbinėjimais ir 
opozicijos narių Tarybos daugu-
mai metamais kaltinimais. Nes juk 
reikia ant kažko išsilieti.

Parengė „Mano Druskininkai“ 
redakcija

ĮSPŪDIS 

Bloga žinia vietos opozicijai – Lietuvos administracinio teismas neginčijama nutartimi iš-
aiškino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos nariai neprivalo balsuoti už opozicijos siū-
lomus kandidatus/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

nei samdomi advokatai, nei Seimo nariai

Kovo 11-osios proga – golfo turnyras 

Penktadienį Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo proga 
Viečiūnuose surengtame Kovo 
11-osios golfo turnyre dalyva-
vo net 15 komandų: Druskinin-
kų savivaldybės, dvi tautinių 
šokių kolektyvo „Avilys“ ko-
mandos, Viečiūnų progimna-
zijos, Viečiūnų ambulatorijos, 
dainų kolektyvo „Brydės“, Ae-
robikos būrelio, Jaunystės g. 
15 namo, UAB „Oetiker Lietu-

va“, Viečiūnų lopšelio-darže-
lio „Linelis“ ir dvi šio lopšelio-
darželio tėvelių, dvi „Sportas 
Kitaip“ ir Sodų. 

Pirmąją vietą iškovojo Sodų 
komanda, kuriai atiteko taurė 
ir „Vilkės“ golfo klubo dovana – 
golfo pamoka. Antrą vietą iško-
vojusiai Druskininkų savivaldy-
bės komandai atiteko renginio 
rėmėjo UAB „Druskininkų svei-
katinimo ir poilsio centro AQUA“ 

prizas – boulingo žaidimas. Tre-
čią vietą iškovojo tautinių šo-
kių kolektyvo „Avilys“ senjorų 
komanda, kuriems įteiktas ren-
ginio rėmėjo UAB „Druskinin-
kų sveikatinimo ir poilsio centro 
AQUA“ prizas – boulingo žaidi-
mas. Jau ne pirmus metus  Gol-
fo turnyrui teisėjavo Jonas Ja-
zepčikas, Druskininkų atgimimo 
mokyklos mokytojai, VSB spe-
cialistai ir kt. bendruomenės na-

riai.Visiems dalyvavusiems Vie-
čiūnų seniūnas Alvydas Varanis 
įteikė seniūnijos įsteigtus vitami-
nų pilnus prizus. 

Renginio metu taip pat vyko 
Druskininkų visuomenės svei-
katos biuro organizuotas Protų 
mūšis, kuriame buvo gausu įdo-
mių klausimų apie Lietuvą ir jos 
istoriją. Pirmą vietą protų mūšio 
rungtyje laimėjo tautinių šokių 
kolektyvo „Avilys“ komanda, ku-
riai atiteko renginio rėmėjo UAB 
„Druskininkų sveikatinimo ir poil-
sio centro AQUA“ prizas – boulin-
go žaidimas.

Partneriai – Druskininkų atgimi-
mo mokykla, Viečiūnų progimna-
zija, Druskininkų vietos veiklos 
grupė.

Organizatoriai – Viečiūnų ben-
druomenė „Versmė“, Viečiūnų 
seniūnija, Viečiūnų laisvalaikio 
salė – dėkoja Visuomenės svei-
katos biurui, teisėjų komandai ir 
visiems, aktyviai dalyvavusiems. 
Už koncertinę programą – Simo-
nai Karauskaitei, Gintarui Jan-
čauskui, „Sportas Kitaip“ kolek-
tyvui ir Evitai Cololo.

Organizatorių informacija

Penktadienį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo proga Viečiūnuose surengtame Kovo 11-osios golfo turnyre dalyvavo net 15 koman-
dų/Monikos Vilkelytės nuotraukos
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Šiandien, ačiū Dievui, jau nėra 
paslaptis, kad pirmajame savo 
gyvenimo etape, ir, tam tikra pra-
sme, etape „iki Druskininkų“, K. 
Dineika buvo aktyvus nepriklau-
somos Lietuvos šalininkas, jis 
daugelyje šaltinių bei jo amžinin-
kų prisiminimų, minimas kaip ak-
tyvus tarpukario nepriklausomos 
Lietuvos veikėjas.“

Reikšmė Lietuvos krepšiniui
Ar, minint Lietuvos krepšinio 90-

etį, buvo deramai įvertintas K. Di-
neikos indėlis? R. Palionio nuo-
mone, K. Dineikos biografijos 
dalis, susijusi su indėliu į Lietuvos 
krepšinį, dar per mažai nušviesta: 
„K. Dineikos vadovaujama rinkti-
nė dukart tapo čempione Euro-
pos vyrų krepšinio čempionate: 
1937 m. Rygoje ir 1939 m. Kau-
ne; čempionatas vyko Lietuvoje 
specialiai tam pastatytoje Kauno 
halėje; K. Dineikos vadovaujama 
rinktinė dominavo Europos krep-
šinyje ir antrą kartą tapo Europos 
čempionais. Tačiau sovietme-
čiu buvo nesaugu tai viešinti, sie-
jant su K. Dineikos vardu, – juk jis 

buvo kovotojas už Lietuvos nepri-
klausomybę, prieš bolševizmą... 
Jo nuostatos, veikla, kurią jis ak-
tyviai vystė tarpukariu, – po An-
trojo pasaulinio karo jam galėjo 
baigtis „kelialapiu“ į Sibirą... K. Di-
neika – Lietuvos pasididžiavimas, 
o Druskininkams pasisekė, kad 
jis, nors ir jau įpusėjęs savo gy-
venimą, atvažiavo čia. Tai asme-
nybė, stiprus žmogus. Jis ir Drus-
kininkuose, jam naujoje, nors ir 
sportui giminingoje sveikatinimo 
srityje, išliko lyderiu.“

K. Dineika visą gyvenimą propa-
gavo ne tik sveiką gyvenseną, bet 
ir klasikines, ir tautines sporto ša-
kas, tarp jų ir nacionaliniu pasidi-
džiavimu dabar laikomą krepšinį. 
Kaip teigė R. Palionis, Skirman-
to Leono Karalevičiaus knygoje 
„XX a. Lietuvos krepšinio legenda. 
I dalis. 1920-1960“ rašoma, kad 
K. Dineika ruošė rinktines ir buvo 
jų vadovas Europos čempiona-
tuose, Europos čempionato metu 
ėjo organizacinio komiteto pirmi-
ninko pavaduotojo pareigas: „Lie-
tuvos krepšinio rinktinės vadovas 
Karolis Dineika rūpinosi sportinin-

Druskininkai kviečia minėti Karolio Dineikos 120-ąsias 
gimimo metinesatkelta iš 1 psl.

kų fiziniu parengimu, krepšininkai 
mankštinosi Panemunės šile. K. 
Dineikai talkino žaidžiantis trene-
ris, JAV lietuvis – Pranas Lubinas. 
Dažnas krepšininkų svečias buvo 
ir Vytautas Augustauskas, Kūno 
kultūros rūmų direktorius, Euro-
pos čempionato organizacinio 
komiteto garbės narys. K. Dinei-
ka yra pirmasis lietuviškai išleis-
tų krepšinio taisyklių autorius. Tai 
minima ir Nijolės Dariūtės Maš-
tarienės knygoje „Darius ir Girė-
nas“. Savo pirmą krepšinio knyge-
lę, mažo formato, 8x13 cm, vos 30 
puslapių, K. Dineika išleido 1922 
m., knygelės pavadinimas „Krep-
šiasvydis vyrams (Basket Ball)“, 
toje pat knygelėje dr. J. Eretas nu-
šviečia pagrindinius kumsčiasvy-
džio privalumus. Knygoje minima, 
kad vėliau, 1926-aisiais, krepšinio 
taisykles išleidęs Steponas Da-
rius, leisdamas knygelę, patyręs 
materialinių sunkumų: jis padėko-
jo Lietuvos krepšinio pionieriams 

K. Dineikai, E. Garbačiauskienei, 
J. Šulginui, kitoms svarbiausioms 
organizacijoms, rėmėjams, padė-
jusiems jam moraliai ir patarimais.

Kuria dokumentinę apybraižą
K. Dineikos biografija besido-

minti Druskininkų kultūros cen-
tro direktorė Rimutė Viniarskaitė 
lapkritį tikisi pristatyti druskinin-
kiečiams dokumentinę apybraižą 
apie K. Dineiką: „Iš trijų K. Dinei-
kos vaikų (Arnas, Gynė ir Vincas) 
gyva dukra. Kai pradėjau domė-
tis K. Dineikos biografija ir jo są-
sajomis su Druskininkais, indėliu 
į Lietuvos sporto, sveikatinimo is-
toriją, norėjosi kuo daugiau infor-
macijos išgirsti iš pirmųjų lūpų. 
Taip ir susipažinau su poete, vie-
nuole Gyne Dineikaite: kas geriau 
gali apibūdinti savo artimuosius 
nei vaikas? Ir toliau bendrauja-
me su Gyne. Remdamasi ir jos 
suteikta informacija, rengiu me-
džiagą apybraižai.“ Šį šeštadie-
nį, kovo 17 d., „Eglės“ sanatorijos 
bibliotekoje 16 val. rengiamas po-
etės, vienuolės Gynės Dineikai-
tės kūrybos pristatymas. Bus de-
monstruojamas R. Viniarskaitės 

parengtas videointerviu su G. Di-
neikaite.

R. Viniarskaitės nuomone, gal-
būt nedaugelis jaunosios kartos 
atstovų žino, kad K. Dineika buvo 
skautas: „Skautų vadų kursus 
baigė Anglijoje, jam buvo suteik-
tas I skautų laipsnis. Jis buvo ak-
tyvus kūno kultūros instruktorius 
Lietuvos skautų sąjungos vadų 
kursuose-stovyklose. K. Dineika 
buvo pavyzdžiu kitiems, apdova-
notas auksiniu skautų ženkliuku. 
Jis mokė skautus ir tautinių šokių. 
Yra žinoma, kad atkūrė vieną se-
novinį lietuvių žaidimą, ir pavadi-
nęs jį „Vilniaus ripka“, paskyrė Vil-
niaus meilės ugdymui.“

Informacija – ir muziejuje, ir 
bibliotekoje

K. Dineikos atminimas įamžin-
tas ir jo vardu pavadintame parke: 
ten tęsiamos K. Dineikos puoselė-
tos tradicijos, ilgainiui gali būti su-
kurta lauko ekspozicija su istorine 
memorialine medžiaga. Druskinin-
kų miesto muziejuje saugomas gip-
sinis K. Dineikos (autorius Gedimi-
nas Jakubonis) biustas iš tuomečio 
Sveikatos parko. Į muziejų biustas 
pateko labai prastos būklės. 2016 
m. biustas buvo restauruotas (res-
tauratorė Ona Adomaitytė). Taip 
pat į muziejų yra patekę ir fotografi-
jų albumai. Iš ženklų, priklijuotų al-
bumo viršeliuose, aišku, kad parke 
veikė Gydomosios fizinės kultūros 
muziejus. Taip pat yra saugomos 
ir kelios paties K. Dineikos parašy-
tos knygos. Visa šia medžiaga nau-
dojasi ir kiti muziejai, LRT laidų kū-
rėjai; kreipiasi ir studentai, privatūs 
asmenys, kuriems medžiaga yra 
reikalinga įvairiems pranešimams. 
Medžiaga yra prieinama visai vi-
suomenei pagal galiojančią pa-
tvirtintą Naudojimosi Druskininkų 
miesto muziejaus biblioteka ir fon-
dais tvarką, skelbiamą Muziejaus 
interneto svetainėje.

Druskininkų savivaldybės vie-
šojoje bibliotekoje iki kovo 31 die-
nos veikia parodos, skirtos K. 
Dineikos 120-osioms gimimo me-
tinėms. Fotografijų parodą iš K. 
Dineikos šeimos archyvų paren-
gė Druskininkų turizmo centras. 
Spaudinių parodą „Karolis Dinei-
ka – kūno ir dvasios kultūros puo-
selėtojas“ parengė bibliotekos 
darbuotojai, surinkę straipsnius 
periodinėje spaudoje. Taip pat 
eksponuojamos ir knygos apie K. 
Dineiką.

Parengė Ramunė Žilienė
K. Dineikos šeimos archyvo 

nuotraukos

Karolis Dineika (1898 m. kovo 15 d. Rygoje – 1980 m. rugpjūčio 13 d. Druskininkuose)

K. Dineika gimė Vinco Dineikos ir Elžbietos Gaigalaitės-Dineikienės šeimoje. Baigęs vidurinę 
mokyklą, 1916 m. Tartu įgijo gimnazijos kūno kultūros mokytojo cenzą. Pirmojo pasaulinio karo 
metais kurį laiką gyveno Peterburge. 1917-1918 m. Peterburge studijavo hidrotechnikos kursuo-
se, 1917 m. įsteigė moksleivių klubą „Lietuvos sakalas“, dirbo draugijos „Majak“ sporto instruk-
toriumi. Grįžęs į Lietuvą 1918-1919 m. mokytojavo Linkuvos „Saulės“ gimnazijoje. Viešoje erdvėje 
yra skelbiama informacija, kad Žiemgaloje K. Dineika organizavo partizanų būrį, dalyvavo kovose 
prieš bolševikus. Joniškėlyje pateko į kalėjimą, bet pabėgo. Grįžęs iš bolševikų nelaisvės, dirbo 
Linkuvos apsaugos štabe, vėliau – valsčiaus ir apskrities tarybose. 1919 m. Lietuvos kariuomenės 
savanoris, dalyvavo kovose su bermontininkais prie Radviliškio ir Šiaulių. 1920-1922 m. K. Dinei-
ka buvo Krašto apsaugos ministerijos sporto instruktorius, vėliau – Šaulių sąjungos sporto ins-
truktorius. Buvo aktyvus Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos narys; organizavo krepšinio rung-
tynes Lietuvos kariuomenėje, o 1922 m. išleido knygutę „Krepšiasvydis“, kurioje smulkiai aprašė 
žaidimo taisykles. 1923-1926 m. Lietuvos universitete studijavo pedagogiką, psichologiją, lietuvių 
literatūrą ir geografiją. Jo iniciatyva 1922 m. įkurta Lietuvos gimnastikos ir sporto federacija, buvo 
jos pirmasis pirmininkas. Nuo 1927 m. Kauno „Aušros“ ir Alytaus valstybinės gimnazijos fizinio 
lavinimo mokytojas. Nuo 1934 m. Kūno kultūros rūmų inspektorius ir Kūno kultūros kursų lekto-
rius. 1940-1945 m. Linkuvos gimnazijos kūno kultūros mokytojas, 1941–1944 m. šios gimnazijos 
vicedirektorius. 1945-1949 m. buvo Kūno kultūros instituto direktoriaus pavaduotojas. Nuo 1952 
m. buvo Druskininkų gydomosios fizinės kultūros ir klimato terapijos parko vedėjas.

Krepšininkas Pranas Lubinas skautų stovykloje – už rankos laiko jauniausiąjį K. Dinei-
kos sūnų Vincą.

Istorinis Sveikatingumo parkas Druskininkuose atnaujintas, išsaugant unikalias K. Di-
neikos taikytas sveikatinimo metodikas.

K. Dineikos propaguotos mankštos gryname ore tradicijos tęsiamos ir dabartiniame 
Sveikatingumo parke.

Pirmąją krepšinio taisyklių knygelę K. Di-
neika išleido 1922 m.

Pagal savo sukurtas sveikatinimo meto-
dikas K. Dineika grūdino ir savo vaikus.
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Skubėjo vasaros ir žiemos, prabėgo laikas neramus.
Šįkart kovas suskaičiavo devyniasdešimt penkerius metus.

Nenusiminkite, kad laikas skrenda, tarytum paukščiai į šiltus kraštus.
Jums jubiliejų gražų dovanoja, o metai verčia vis naujus lapus.

Su garbingu 95-uoju jubiliejumi buvusią ilgametę bendradarbę, 
gydytoją-odontologę Juzefą Baradinskienę sveikina Druskininkų 

pirmininkės sveikatos priežiūros centro Odontologijos kabineto kolektyvas

JUC siūlo pasinaudoti Jaunimo 
verslumo ugdymo ir integracijos į 

darbo rinką programa

Esate darbdaviai ir norite pri-
sidėti prie jaunimo verslumo 
ugdymo? Įdarbinkite jaunimą! 
Esate jauni žmonės ir norite va-
sarą dirbti bei užsidirbti, pasi-
naudokite Jaunimo užimtumo 
centro (JUC) siūloma „Jaunimo 
verslumo ugdymo ir integraci-
jos į darbo rinką“ programa! Ši 
programa suteikia galimybių 
jaunuoliams nuo 14 iki 29 metų 
išbandyti save darbo rinkoje ar 
versle, įgauti profesinės patir-
ties ir, žinoma, patiems užsi-
dirbti pinigų. Daugiau apie pro-
gramą – JUC direktorės Aušros 
Nedzinskienės interviu. 

Praėjusiais metais Druski-
ninkų savivaldybės iniciatyva 
pirmą kartą JUC vykdyta „Jau-
nimo verslumo ugdymo ir in-
tegracijos į darbo rinką“ pro-
grama iš karto sulaukė didelio 
darbdavių ir jaunųjų druski-
ninkiečių susidomėjimo. Ar 
šiemet numatyta kokių nors 
pokyčių?

Pernai programa pasiteisino su 
kaupu. Jau dabar sulaukiame ir 
pačių moksleivių, ir jų tėvų skam-
bučių, visi domisi, ar programa 
bus tęsiama, kokiomis sąlygomis.  

Šiemet JUC tęs Jaunimo verslu-
mo ugdymo ir integracijos į darbo 
rinką programą. Vėl kviesime re-
gistruotis verslininkus ir tapti pro-
jekto partneriais. Jaunimą raginsi-
me pagalvoti ne tik apie užimtumą 
vasarą, prasmingą laisvalaikio 
praleidimą ir galimybę užsidirb-
ti, bet galbūt ir pamąstyti apie tai, 
kokią profesiją norėtų pasitrinkti 
ateityje. Be to, programa padeda 
verslo atstovams ne tik įdarbinti di-
desnį kiekį jaunų žmonių, kruopš-
čiau paruošti juos darbui, bet ir pri-
sideda prie profesinio orientavimo.

Jaunimas pernai metais buvo 
kviečiamas vasarą dirbti įvairio-
se įmonėse: paslaugų teikimo, 
SPA, kavinėse bei restoranuose, 
gamybą vykdančiose įmonėse, 
ūkiuose, lopšeliuose-darželiuo-
se ir kitose. 

Šiais metais programa yra šiek 
tiek patobulinta – norime į ją pri-
traukti daugiau 14-15 metų jau-
nuolių. Tokio amžiaus jaunimą 
įdarbinusiems verslo atstovams 
bus sudarytos palankesnės są-
lygos – jiems bus kompensuo-
jama 50 procentų Valstybinio 
socialinio draudimo įmokos (įdar-
bintiems 16-29 metų jaunuoliams 
valstybinio socialinio draudi-
mo įmokos nebus kompensuo-
jamos). Pastebėjome, kad bū-
tent 14-15 metų jaunuoliai labai 
nori dirbti, tik dėl įvairių priežas-

čių darbdaviai vis dar neskuba jų 
įdarbinti. Yra labai daug darbų, 
kuriuos galėtų dirbti tokio am-
žiaus jaunuoliai: ir aplinkos tvar-
kymas (apželdinimas) ir įvairūs 
aptarnavimo srities darbai ir kt.

Labai norėtumėme prisidė-
ti prie profesijų, kurios ypač rei-
kalingos miestui, populiarinimo. 
Kviečiu verslininkus nepabijo-
ti priimti jaunimą net ir į tas sri-
tis, kuriose reikalingi tam tikros 
profesijos įgūdžiai. Galbūt iš pra-
džių jam reikės daugiau dėme-
sio ir priežiūros, bet tokiu būdu, 
manau, galima išsiugdyti būsimą 
paklausios profesijos darbuotoją. 
Gal jaunimas, iš arčiau pamatęs 
ir susipažinęs, tarkime, slaugyto-
jos, šaltkalvio ar elektriko, būtent 
ją ir pasirinks ateityje? Taigi pro-
grama gali būti naudinga, net ir 
renkantis būsimą profesiją. 

Galima pasinaudoti ta galimy-
be ir ugdyti jauną žmogų, pratin-
ti jį prie naujos darbo vietos ir gal-
būt reikalingos profesijos – leisti 
jam „pasimatuoti“ tą profesiją. 
Kad vasarą jaunimas dirbtų ne tik 
valytojais, lauko ar vidaus erdvių 
prižiūrėtojais, bet ir susidomėtų 
paklausiomis profesijomis. Darb-
daviams, manau, tai ir galimybė 
investuoti į jauną žmogų.

Kur ieškoti informacijos apie 
programą? Kur turėtų regis-
truotis darbdaviai ir jaunuoliai?

Stengiamės kuo plačiau visus 
informuoti apie programą – ne tik 
darbdavius, bet ir jaunimą. Darb-
daviai galės įdarbinti tik JUC są-
rašuose esantį jaunuolį. Sąrašas 
bus pradėtas pildyti, kai tik atsiras 
norinčių dirbti jaunuolių. 

Jaunuoliai programoje taip pat 
galės dalyvauti, tik iš anksto už-
siregistravę JUC, kuris kaups 
duomenis apie potencialius pro-
gramos dalyvius. Žinoma, jeigu 
norės dirbti ir sutars su darbda-
viu, jaunuolis galės būti papildo-
mai įtrauktas į sąrašą. Jaunuoliai 
turėtų žinoti, kad darbdavį turės 
susirasti pats. 

Norime įtraukti kuo daugiau 
verslo atstovų ir jaunimui pasiūly-
ti kuo platesnes galimybes. Ypač 
jaunimui 14-15 metų. Darbda-
viai taip pat turėtų registruotis la-
bai atsakingai, iš anksto pagalvo-
ję apie darbo vietas, kurias siūlys 
jauniesiems druskininkiečiams. 

Jaunuoliai programa galės pa-
sinaudoti vieną kartą ir galės 
gauti ne daugiau kaip dvi mini-
malias algas.

Vienam darbdaviui gali būti ski-
riama ne didesnė kaip 5 000 (pen-
ki tūkstančiai) eurų darbo užmo-
kesčio sąnaudų kompensacija. 

Dalyvauti programoje gali Lie-
tuvos Respublikoje įsteigtas ju-
ridinis asmuo, kuris veiklą vyk-
do Druskininkų savivaldybės 
teritorijoje;  Lietuvos Respubli-
koje įsteigta kita organizacija 
(ūkininkas), kurios veiklą vykdo 
Druskininkų savivaldybės terito-
rijoje; Lietuvos Respublikos pilie-
tis, kuris verčiasi individualia vei-
kla bei veiklą vykdo Druskininkų 
savivaldybės teritorijoje. 

Informaciją apie dalyvavimą 
programoje darbdavys turi pateik-
ti elektroninėje formoje, kurią gali-
ma rasti JUC interneto svetainėje: 
http://www.juc.lt/registracija-i-
jaunimo-verslumo-programa

Druskininkų JUC informacija

A. Nedzinskienė: „Jaunimo verslumo ug-
dymo ir integracijos į darbo rinką progra-
ma suteikia galimybę ugdyti jauną žmogų, 
pratinti jį prie naujos darbo vietos, leisti jam 
„pasimatuoti“ tą profesiją/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracija rengia 
2018 m. socialinių paslaugų planą

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Socialinės paramos 
skyrius rengia Druskininkų sa-
vivaldybės 2018 metų socialinių 
paslaugų planą.

Prašome visus socialinius par-
tnerius (nevyriausybines organi-
zacijas, biudžetines, viešąsias įs-
taigas, bendruomenes, religines 
bendruomenes, labdaros ir para-
mos fondus, kitas organizacijas), 
kurie teikia ar numato teikti soci-
alines paslaugas Druskininkų sa-
vivaldybės gyventojams, iki 2018 
m. balandžio 1 d. pateikti informa-
ciją apie 2018 metais numatomas 
teikti socialines paslaugas.

Savivaldybės gyventojus kvie-
čiame nuolat teikti pasiūlymus dėl 
socialinių paslaugų.

Informaciją ir siūlymus prašome 
pateikti Druskininkų savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos skyriui adresu: Vasario g. 
16-tosios g. 7, Druskininkai (106 
kabinetas) arba siųsti el. paštu: 
brone.petrikiene@druskininkai.lt, 
tel.: (8 313) 55 744.

Socialinės paslaugos – tai pa-
slaugos, kuriomis suteikiama pa-
galba asmeniui (šeimai), dėl am-
žiaus, neįgalumo, socialinių 
problemų, iš dalies ar visiškai ne-
turinčiam gebėjimų ar galimybių 
savarankiškai rūpintis asmeniniu 
(šeimos) gyvenimu. Socialinėms 
paslaugoms priskiriama: informa-
vimas; konsultavimas; tarpininka-
vimas ir atstovavimas; maitinimo 
organizavimas; aprūpinimas bū-

tiniausiais drabužiais ir avalyne; 
transporto organizavimas; socio-
kultūrinės paslaugos; asmeninės 
higienos ir priežiūros paslaugų 
organizavimas; pagalba į namus; 
socialinių įgūdžių ugdymas ir pa-
laikymas; apgyvendinimas sava-
rankiško gyvenimo namuose; lai-
kinas apnakvindinimas; intensyvi 
krizių įveikimo pagalba; psichoso-
cialinė pagalba; apgyvendinimas 
nakvynės namuose ir krizių cen-
truose; pagalba globėjams (rū-
pintojams) ir įvaikintojams, die-
nos socialinė globa; trumpalaikė 
socialinė globa; ilgalaikė sociali-
nė globa.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Iš praeities į dabartį – Kovo 11-oji „Atgimimo“ 
mokykloje

„Atgimimo“ mokyklos Tole-
rancijos centras subūrė moky-
klos bendruomenę sukurti „Gy-
vąjį tautos žiedą“. Kovo 9-ąją, 
ilgosios pertraukos metu, glau-
džiu ratu visi sustojome moky-
klos kieme ant tirpstančio kovo 
sniego su vėliavėlėmis ranko-
se ir meile Tėvynei širdyse pa-
žymėti 28-osios Nepriklauso-
mybės atkūrimo šventės. Po 
valandos mokiniai, mokytojai, 
mokinių tėveliai buvo pakvies-
ti į pilietinę pamoką „Iš praei-
ties į dabartį“. 

Sugiedoję „Tautišką giesmę“, 
visi suklusome, nes pamoka pra-
sidėjo įspūdinga poetine kompo-
zicija „Piliakalnių vaikai“. Jos su-
manytojas mokytojas Saulius 
Lukošiūnas su jaunaisiais akto-
riais – penktokais – praskleidė is-

torijos lapus į mūsų pradžių pra-
džią – LDK istoriją...

Šviesos ir džiugesio šventei su-
teikė mokytojos Dalios Urniežie-
nės mokinukai, padainavę apie 
raktelį į mūsų visų širdis. O tai, 
be abejo, meilė mūsų tėvynei 
Lietuvai.

„Žingsniuodami“ per svarbius 
istorijos tarpsnius, stabtelėjome 
prie Druskininkų iniciatyvinės Są-
jūdžio grupės įsikūrimo. Apie tai 
įdomiai pasakojo mūsų svečias –
poetas Kornelijus Platelis. Prisi-
minimai iš tų dienų liudininko lūpų 
buvo labai paveikūs, ir mokiniai, 
susidomėję, stebėjo rodomas 
skaidres iš tuomečių Druskinin-
kų. Stebėtina tik tai, kad prabėgo 
bemaž 30 metų, tačiau prisimini-
mai tokie gyvi, o faktai – tokie iš-
kalbingi...

Mokyklos direktorė Danutė Ča-
sienė, tarsi apibendrindama pa-
moką, uždavė keletą klausimų 
mokiniams, o atidžiausi iš jų, at-
sakę į klausimus, gavo simbo-
lines dovanėles. Direktorė pa-
sidžiaugė pilietiškai ugdomu 
jaunimu ir išsakė viltį, kad visi 
išmoks šią pamoką – bus teisin-
gi ir sąžiningi Lietuvos piliečiai, 
o svarbiausia – vertins iškovotą 
laisvę.

Renginio pabaigoje dainuoda-
mi kartu, pajutome bendrystę. 
Ir ko gi daugiau reikia? Svarbu, 
kad mūsų mokiniai suvoktų Kovo 
11-osios svarbą ir nepamirštų fak-
tų, nuvedusių mus į Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimą.

Tolerancijos centro vardu, 
Vaiva Gintutienė

„Atgimimo“ mokyklos Tolerancijos centras subūrė mokyklos bendruomenę sukurti „Gyvąjį tautos žiedą“/„Atgimimo“ mokyklos archy-
vo nuotrauka
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Antrajame stalo žaidimų festivalyje „PineCon 2018“ – 
100 stalo žaidimų partijų Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti

Kovo 3-ąją Druskininkų jauni-
mo užimtumo centre surengtas 
jau antrasis stalo žaidimų kon-
ventas „PineCon 2018″, sutrau-
kęs stalo žaidimų gerbėjus iš 
visos Lietuvos. Jo tikslas – po-
puliarinti stalo žaidimų kultūrą. 
Konvento metu organizuotos 
veiklos, į stalo žaidimus žvel-
giančios iš įvairių perspektyvų 
– tai stalo žaidimų turnyrai, pri-
statymai, diskusijos, susitiki-
mai su stalo žaidimų kūrėjais, 
akcijos, kūrybinės dirbtuvės, 
žaidimų naktis.

Konvento metu kartu su „Rikio“ 
stalo žaidimų ir hobio centru kvie-
tėme paminėti Lietuvos valstybės 
100 metų jubiliejų prie žaidimų 
stalo, sužaidžiant 100 stalo žaidi-
mų partijų. Dėl rekordinės dalyvių 
turnyruose gausos tikslas buvo 
pasiektas nesunkiai, o visi daly-
vavę akcijoje pateko į loteriją, ku-
rioje buvo galima laimėti „Rikio“ 
įsteigtų prizų.

„PineCon“ lankytojai turėjo pro-
gą dalyvauti stalo žaidimų turny-
ruose, kurių pasirinkimas ir pa-
gal žanrus, ir pagal sudėtingumą 
buvo labai platus. „Brain Games“ 
stalo žaidimo „Ice Cool“, lietuvių 
kūrėjų „Emojito“, „Game of Thro-
nes LCG“ ir „Magic: The Gat-
hering draft“, Hobbyshop orga-
nizuotas „Kingdomino“ – sau 
tinkamą turnyrą surasti ir suda-
lyvauti galėjo ir pirmą kartą žai-
džiantis, ir patyręs stalo žaidimų 
gerbėjas. Jėgas buvo galima iš-
bandyti ir nuotaikingame „Rock, 
paper, scissors“ čempionate.

Konvente buvo galima išmėgin-
ti ir lietuvių stalo žaidimų kūrėjų 
komandos „Vienaragis“ stalo žai-
dimus, skirtus emocinio intelekto 
lavinimui. „Dar kartą įsitikinome, 
kad stalo žaidimų kultūra Lietuvo-
je tikrai gyva! Ir ne tik gyva, bet 
nuolat auganti ir tobulėjanti: juk 
daugybė žmonių žaidžia ir ren-
kasi stalo žaidimus, kaip puikią 

laisvalaikio praleidimo formą ar 
alternatyvą skaitmeninėms pra-
mogoms – ačiū Jums už tai!“, – 
teigė „Vienaragio“ atstovai.

Organizuota ir diskusija „Stalo 
žaidimų kultūra technologijų pa-
saulyje“, kurioje dalyvavo lietu-
viškų stalo žaidimų kūrėjai Urtis 
Sulinskas, Jonas Balakauskas ir 
„Brain Games“ atstovė Milda Mi-
liūnė. Tradiciškai tikrų stalo žaidi-
mų fanų laukė ir proto mūšis, ku-
rio laimėtojai džiaugėsi „Velvetti“ 
ir „City Coffee“ įsteigtais prizais, 
o stalo žaidimai tęsėsi iki pat ryto 
stalo žaidimų naktyje.

Turnyro organizatoriai – Druski-
ninkų stalo žaidimų klubas „Bo-
ard Punks“ ir Druskininkų jaunimo 
užimtumo centras džiaugiasi šiuo 
atitikmens Lietuvoje neturinčiu 
renginiu ir jau kviečia į kitų metų 
„PineCon“.

Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro informacija
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„Sveikatos galerijoje IV“ – apie vaikų sveikatą

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biu-
ras (VSB) kovo 7 d. organiza-
vo Druskininkų savivaldybės 
mokinių konferenciją-parodą 
„Sveikatos galerija IV“, kurios 
tema – vaikų sveikatos aktu-
alijos. Jau ketvirtąjį kartą su-
rengtos konferencijos-paro-
dos tikslas – formuoti sveikos 
gyvensenos įgūdžius, verty-
bines nuostatas, iškelti šian-

dienines jaunimo sveikatinimo 
problemas.

Renginį atidarė šokių studija 
„Rock-Rock“, sušokdami tango ir 
salsą. Visus dalyvius pasveikinusi 
Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuro l. e. p. di-
rektorė Inga Kostina sakė, kad ši 
konferencija-paroda jau tapo gra-
žia tradicija mūsų savivaldybė-
je ir pasidžiaugė, kad pedagogai, 
sveikatos priežiūros specialis-

tai, tėvai, prisideda, siekdami for-
muoti sveiko gyvenimo vertybes. 
I. Kostina palinkėjo mokiniams ir 
toliau puoselėti sveikatos kultūrą 
bei išlikti sveikiems.

O mokiniai skaitė pranešimus. 
Vieni iš jų išsiskyrė atliktais moks-
liniais tyrimais, kiti – kūrybiškumu 
ar darbo pristatymo originalumu.

Konferencijos-parodos pabaigo-
je komisijai susumavus balus, pa-
aiškėjo, kad trečiąją vietą užėmė 

Druskininkų savivaldybės Viečiū-
nų progimnazijos atstovai, skai-
tę pranešimą „Mobiliųjų telefonų 
žala žmogui“. Antrąją vietą pel-
nė Druskininkų „Saulės“ pagrindi-
nės mokyklos mokiniai, kurie pri-
statė meninį projektą „Neužkibk 
ant cigaretės“. Konferencijos – 
parodos pirmosios vietos laurea-
tais tapo Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos komanda, atlikusi vaidi-
nimą „Tai – ne pasaka“. Nugalė-

tojams buvo įteiktos padėkos bei 
rėmėjų įsteigti prizai.

Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuras dėkoja 
Aušrai ir Taurui Česnulevičiams, 
„Uno nuotykių parkui“ ir Druski-
ninkų „Caffeine“ už įsteigtus pri-
zus bei džiaugiasi dideliu mokinių 
susidomėjimu šia konferencija-
paroda bei jų išradingumu.

Druskininkų VSB informacija 

Jau ketvirtąjį kartą surengtos Druskininkų savivaldybės mokinių konferencijos-parodos ,,Sveikatos galerija IV“ tikslas – formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, vertybines nuostatas, iškelti šiandienines jaunimo sveikatinimo 
problemas/Druskininkų VSB archyvo nuotrau“

Nutiesta didžioji dalis projekto „Parama plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrai (II etapas)“ šviesolaidinių kabelinių linijų

Projekto „Parama plačiajuosčio 
ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ 
(PRIP-2) įgyvendinimo metu dau-
giau nei pusė visų planuojamų pa-
kloti šviesolaidinių kabelinių lini-
jų jau yra paklotos ir paruoštos 
naudoti. 33 savivaldybėse nuties-
ta apie 230 kilometrų šviesolaidi-
nių kabelinių linijų, kuriomis 256 
žemės ūkio sektoriaus objektai 
prijungti prie bendro šviesolaidi-
nio tinklo.

„Džiaugiamės, kad prijungtuose že-
mės ūkio sektoriaus objektuose jau 
galima naudotis kokybiškomis didelės 
spartos interneto paslaugomis. Dau-

giau kaip 50 ūkių, žemės ūkio ben-
drovių, kaimo turizmo sodybų atsto-
vai jau spėjo sudaryti sutartis su ryšio 
operatoriais ir šiandien jau naudoja-
si šviesolaidinio ryšio privalumais“, – 
teigia projekto vadovas Dr. Vytautas 
Tvaronavičius. 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ infor-
muoja, jog PRIP-2 projekto metu su-

kurtu tinklu ryšio paslaugas galės 
teikti visi Lietuvoje registruoti opera-
toriai, todėl galutiniai vartotojai gali 
patys pasirinkti, kokiomis ir kurio ry-
šių operatoriaus paslaugomis nau-
dotis. Nutiestu tinklu visi ryšio ope-
ratoriai gali naudotis vienodomis 
sąlygomis. 

Iš viso Lietuvos Respublikos že-
mės ūkio ministerijos iniciatyva įgy-
vendinamo projekto PRIP-2 metu 
bus įrengta apie 340 kilometrų pla-
čiajuosčio ryšio linijų, jų prieigos ter-
minaliniai mazgai ir kita įranga, rei-
kalinga pasiekti apie 400 žemės ūkio 
institucijų ir organizacijų, gamybos ir 
perdirbimo įmonių, kaimo bendruo-
menių, stambiausių žemės ūkių. Pro-
jekto įgyvendinimo terminas – 2018 
m. rugsėjis.

PRIP-2 įgyvendina viešoji įstaiga 
„Plačiajuostis internetas“. Šis projek-
tas finansuojamas Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, vyk-
domas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos (KPP) 
priemonės „Pagrindinės paslaugos ir 
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 
veiklos sritį „Parama plačiajuosčio ry-
šio infrastruktūrai“.

Užsakymo Nr.: MDR-146-001

Vytauto g. 17 esančioje 
pramoninių prekių 

parduotuvėje – platus 
dovanų ir suvenyrų 

pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, 
suvenyrų, įvairiausių 

smulkmenų už itin 
patrauklią kainą!

Išnuomojamos komercinės 
paskirties 33,85 kv. m 

patalpos 
M. K. Čiurlionio g. 85. 
Tel. 8 699 43002



2018 m. kovo 15 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 1469

„Saulės“ mokykloje pakiliai ir prasmingai paminėta Kovo 11-oji 
Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mo-

kytoja

Nubangavo, nuvilnijo kaip ta 
Baltijos jūra dar viena valsty-
bingumo skraiste apsigaubu-
si šventė – Kovo 11-oji. Šie-
met jos saitai sujungė didelę 
dalį mokyklos bendruomenės 
narių: vieni iš jų dalyvavo pi-
lietiškumo pamokoje, kiti savo 
jausmus ir meilę Tėvynei išlie-
jo dainų ir šokių popietėje, treti 
rinkosi vėlų vakarą į mokyklos 
sporto salę, kurioje savo jėgas 
ir sėkmę išbandė golfo turny-
re, o dar vėliau mokyklos dar-
buotojų, mokinių ir tėvelių ko-
mandos draugiškai susirungė 
sportinėse estafetėse. 

Penktadienio rytą į pilietišku-
mo pamoką aktų salėje 6-8 kla-
sių mokinius pakvietė Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas. Savo puikia iškal-
ba, emocionaliu ir veržliu, jau-
dinančiu pasakojimu jis privertė 
suklusti kiekvieną, sėdėjusį šioje 
pamokoje. Meras kalbėjo ir apie 
savo gyvenimo patirtis, siekius, 
darbo vertės pajautimą paau-
glystėje ir ankstyvoje jaunystėje, 
sudėtingą ėjimą politinių aukštu-
mų link, žmonių pasitikėjimą juo, 
apie itin svarbius gimtojo miesto 
plėtros planus, projektus. Mums, 
druskininkiečiams, tai labai svar-
bu, nes Lietuva, kaip mes dažnai 
sakome,  prasideda nuo Druski-
ninkų... Džiugu buvo matyti, kaip 
spindėjo mokinių akys, kai buvo 
kalbama apie Kultūros ir kongre-
sų rūmų statybą ir tai, kad joje at-
siras erdvi kino salė. Įdėmiai be-
siklausančių mokinių akys rodė, 
jog tai jiems svarbu, buvo ma-
tyti, kad jaunoji druskininkiečių 
karta didžiuojasi tuo, kas mieste 
atlikta, kaip sutvarkytos erdvės, 
išpuoselėtos gatvės ir gėlynai, 

sėkmingai savo veiklą plėtoja sa-
natorijos... O ir mūsų bendruo-
menė turėjo tądien kuo pasidi-
džiuoti, pasidžiaugti – visiems 
pilietinės pamokos dalyviams 
buvo pristatyta mokyklos ben-
druomenės palinkėjimų Lietu-
vai knyga, pradėta rengti Vasario 
16-osios išvakarėse (idėjos au-
torius – direktorės pavaduotojas 
ugdymui Algis Bolys, knygą ma-
ketavo informacinių technologijų 
mokytoja Aušra Balčiuvienė). Šį 
leidinį nuo pirmadienio jau gali-
ma skaityti mokyklos skaityklo-
je. Jame rasime ne tik prasmin-
gų ir jaukių minčių apie gimtinę, 

bet ir tautines idėjas atspindinčių 
mokinių kompiuterinių piešinių, 
jų fragmentų.

Na o patys mažiausieji, prieš-
mokyklinės grupės mokinukai, 
tądien sukosi šokio sūkuryje, 
skirdami smagius ir ritmingus ju-
desius bei pačias gražiausias ei-
les Lietuvai. Kiek daug padirbėta 
mokinių ir juos ugdančių mokyto-
jų – visi dainorėliai, šokėjėliai ir 
poetinių eilių skaitytojai buvo jau-
kiai vaikiški, natūralūs, pasitikin-
tys savimi ir suvokiantys, kad toks 
gražus reginys skirtas ir jiems, ir 
į popietę susirinkusiems mažų-
jų tėveliams, ir gimtinei Lietuvai! 

Kuo anksčiau pradėsime skiepy-
ti tautiškumo daigelius mažųjų 
žmonių širdelėse, tuo brangesnė 
ir tauresnė bus jų meilė gimtinei 
vėliau, kai mažos širdys pavirs di-
delėmis.

Gražius ir jaukius Kovo 11-ajai 
skirtus renginius vainikavo moky-
klos bendruomenės sporto varžy-
bos, organizuotos jau dešimtąjį 
kartą! Nežinia, ar toks sutapimas, 
ar jubiliejus šįkart pergalės taurę 
atnešė mokyklos mokytojų ir dar-
buotojų komandai. Antrąja vieta 
džiaugėsi jaunų ir entuziastingų, 
nuolatinių mokyklos renginių pa-
galbininkų – tėvelių – komandos 

nariai, trečiąją vietą užėmė mo-
kiniai. Tačiau neliūdėjo niekas – 
linksmosios estafetės, smagios 
ir greitos sportinės rungtys pa-
dovanojo milžinišką pliūpsnį gerų 
emocijų, šypsenų ir noro tiesiog 
rungtyniauti draugiškai. Juk to-
kia Lietuva ir turėtų būti – vieni-
janti, burianti bendrai, draugiškai 
veiklai, kur kiekvienas mūsų būtų 
lygiavertis partneris, turintis nuo-
monę ir nebijantis jos išsakyti. To-
kią laisvos Lietuvos idėją išsakė ir 
svečiavęsis mūsų mokykloje savi-
valdybės meras R. Malinauskas – 
„laisvė turėti nuomonę, ją išsaky-
ti, ją išgirsti“. 

Į pilietiškumo pamoką aktų salėje 6-8 klasių mokinius pakvietė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

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

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

Parduotuvėje 
„5 Aveniu“ 

(„Parko vila“) – 
gauta nauja mo-
teriškų ir vyriškų 
drabužių siunta. 

Tel. 8 654 17888

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis 
prilydomomis dangomis. Tel. 8 683 13495
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Surengtas XVI tarptautinis jaunojo šaulio Giedriaus Matulionio 
atminimo rankinio turnyras

Kovo 9-10 dienomis Druski-
ninkuose surengtas jau XVI-
asis jaunojo šaulio Giedriaus 
Matulionio atminimo tarp-
tautinis rankinio turnyras. Jį 
atidarant, dalyviai ir svečiai 
pagerbė G. Matulionio (1984-
2002) atminimą tylos minu-
te. Pagal ilgametę tradici-
ją, Druskininkų G. Matulionio 
103 kuopos šauliai ant G. Ma-
tulionio kapo Ratnyčioje pa-
dėjo gėlių. G. Matulionio var-
das šaulių kuopai suteiktas 
2014-aisiais.

Turnyro dalyvius pasveikino 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius, Lietuvos šaulių sąjungos 
vadas, pulkininkas leitenantas 

Gintaras Koryzna. Iškilminga-
me turnyro atidaryme dalyvavo 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorės pavaduo-
toja Violeta Grigorienė, Lietu-
vos kariuomenės sporto klubo 
viršininkas pulkininkas leite-
nantas Valentinas Mizgaitis, 
Lietuvos šaulių sąjungos kari-
ninko A. Juozapavičiaus šau-
lių 1-osios rinktinės vadas, at-
sargos kapitonas Skirmantas 
Valatkevičius, LR aplinkos mi-
nistro padėjėjas, buvęs Šau-
lių sąjungos vadas atsargos 
pulkininkas leitenantas Juozas 
Širvinskas, G. Matulionio 103 
kuopos vadas Ramūnas Šerpa-
tauskas, G. Matulionio tėveliai 
ir sesuo.

Turnyre šiemet varžėsi šešios 
rankininkų komandos iš Druski-
ninkų, Alytaus, Vilniaus, Kauno, 
Garliavos ir komanda iš Ukrai-
nos. 

Jaunojo šaulio G. Matulionio 
atminimo rankinio turnyro nu-
galėtojais šiemet tapo vilniečiai. 
Antrąją vietą iškovojo Druskinin-
kų sporto centro komanda, ku-
rioje žaidžia 4 jaunieji šauliai, o 
trečioji vieta atiteko komandai iš 
Ukrainos. 

Geriausiais komandų žaidė-
jais pripažinti: Tadas Rusake-
vičius (Vilniaus SM „Tauras“), 
Marijus Siliūnas (Kauno SM „Tau-
ras“), Rokas Petkevičius (Alytaus 
SRC), Lukas Remeika (Garliavos 
SM), Konstantin Žikariov (Ukrai-

na) ir Domantas Landa (Druski-
ninkų SC).

Turnyro komandoms nugalė-
tojoms ir geriausiems koman-
dų žaidėjams prizus įteikė Gie-
driaus mama Valė Matulionienė. 
Pasiteiravus apie jau šešiolika 
metų puoselėjamą tradiciją reng-
ti G. Matulionio atminimo turnyrą, 
moteris neslėpė, kad sūnaus ne-
tekties skausmo laikas negydo, 
tačiau sakė mananti, kad turny-
ro iniciatyva graži: „Žinoma, per 
tiek metų jau pasikeitė ir karta, 
jaunimas... Bet juk žmogus yra 
gyvas, tol, kol puoselėjamas jo 
atminimas.“ Jauniesiems ranki-
ninkams V. Matulionienė nuošir-
džiai, motiniškai palinkėjo viso-
keriopos sėkmės: „Būkite sveiki, 

laimingi. Visi sugrįžkite į namus.“
Druskininkų sporto centro di-

rektorius Vilmantas Matke-
vičius per iškilmingą turnyro 
uždarymą padėkojo visiems da-
lyviams – sportininkų koman-
doms ir jų treneriams: „Ma-
tėme labai įdomias sportines 
kovas ir gerai paruoštus spor-
tininkus.“ Šventinį akcentą tur-
nyrui suteikė druskininkiečiai 
– renginio vedėjas Donatas La-
zauskas ir Druskininkų kultūros 
centro šiuolaikinių šokių grupės 
„Opus“ (vad. Jolita Kielienė) šo-
kėjos.

„Mano Druskininkai“ ir 
Druskininkų sporto centro 

informacija 

Šimtmečio Kovo 11-oji Druskininkuose – jaunatviškai ir džiugiai
Kovo 11-ąją Druskininkuo-

se, Jaunimo užimtumo cen-
tro salėje druskininkiečių ben-
druomenė šventiškai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo dieną.

Renginyje savo pasirodymus 
dovanojo ir mintimis apie gim-
tąją šalį dalinosi kartu su nepri-
klausoma Lietuva augusi karta 
– vaikai, paaugliai ir jaunuoliai, 
atstovaujantys įvairioms Drus-
kininkuose veikiančioms orga-
nizacijoms. Martynas: „Aš di-
džiuojuosi savo tauta, kuri įrodė, 
kokie mes, lietuviai, esame sti-
prūs. Kas yra laisvė? Tai gali-
mybė kiekvieną dieną išnaudoti 
kuo prasmingiau. Turiu daug vei-
klos, džiaugiuosi, kad galiu da-
lyvauti Šaulių sąjungos veiklo-
je, kuri okupacijos metais buvo 
uždrausta.“; Irma: „Gimiau ir au-
gau laisvoje Lietuvoje. Tokios 
dienos kaip ši jauną žmogų pri-
verčia susimąstyti, kad šiandien 
laisvoje Lietuvoje turime vertinti 
ir džiaugtis laisve. Juk turime tai, 
kas anksčiau gyvenusiems žmo-
nėms buvo tik svajonė.“; Titas: 
„Aš galiu save vadinti laimin-
gu, nes gyvenu Nepriklausomo-
je Lietuvoje.“; Gustė: „Mūsų pro-
tėviai kovojo, kad šiandien mes 
galėtume save vadinti lietuviais. 
Svarbiausia – išsaugoti Lietuvą 
ir papročius, gamtą.“; Dominy-

kas: „Didžiuojuosi, kad esu lie-
tuvis. Man tai didžiausia verty-
bė, tvirčiausios atramos taškas.“ 
Tokie širdingi jaunimo pasisaky-
mai sujaudino ne vieno šventės 
dalyvio širdį.

Druskininkiečius pasveikino 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius: „Kovo 11-oji dažnai pava-
dinama dainuojančia revoliucija. 
Tačiau jeigu prisiminsime visus 
28-erius metus, tai buvo ir Sau-

sio 13-osios įvykiai, ir ekonomi-
nė blokada, kariuomenės išve-
dimas, įmonių, bankų steigimas, 
lito įvedimas, vėliau, 2004 me-
tais, įstojimas į NATO, į Euro-
pos sąjungą, 2007 metais įsto-
jome į Šengeno erdvę. Šiandien 
daug kalbame apie emigraciją. 
O šios Lietuvai svarbios šventės 
proga noriu pakviesti visus kur-
ti šalį tokią, kurioje norėtųsi gy-
venti, kad šalis – ir didmiesčiai ir 
regionai – vystytųsi tolygiai, kad 

mums visiems nereikėtų važiuoti 
ieškoti geresnio gyvenimo. Nau-
dokimės tuo, ką mums suteikė 
laisvė.“ 

Šventinę nuotaiką sukūrė ir šo-
kiu, daina ar muzikavimu susirin-
kusiuosius pradžiugino druskinin-
kiečiai Matas Bodrije ir Dovydas 
Kalėda, Viktorija Čaplikaitė, Evi-
ta Cololo (mokyt. Ronata Balkai-
tienė), „Atgimimo“ pagrindinės 
mokyklos jaunuolių liaudies šo-
kių kolektyvas „Druskutis“ (vad. 

Valė Šmitienė), šokių studijos 
„Decima“ (vad. Rūta Dvorkinie-
nė),  Druskininkų kultūros centro 
šiuolaikinio šokio studija „Opus“ 
(vad. Jolita Kielienė), Druskininkų 
„Runners“, šokių studija „Rock-
Rock“ (vad. Birutė Levanaitie-
nė), „Dosado“ (vad. P. Lapinskas). 
Smagiai nuteikė Druskininkų sta-
lo žaidimų klubas „Board Punks“: 
norinčiųjų tiesiog scenoje pažais-
ti žaidimą „Mes už Lietuvą“ nepri-
stigo. Šventinį renginį vedė Edvi-
nas Krupinskas.

Po koncerto surengta premjera 
– Druskininkų jaunimo užimtumo 
centro kūrėjų trumpametražio fil-
mo „100 jaunysčių“, kurį žiūrovai 
palydėjo aplodismentais, peržiū-
ra. Filme – įvairių kartų  Druski-
ninkų krašto žmonių pamąstymai 
ir prisiminimai, susiję su Lietuvos 
laisve, istorija, žmonių likimais. 
Kai patikino JUC direktorė Aušra 
Nedzinskienė, „100 jaunysčių“– 
nuoširdi Druskininkų jaunimo do-
vana ir indėlis, minint Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmetį. Dar 
bus progų, kai visi norintieji galės 
pamatyti šį filmą.

Savaitgalį Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo dienai skirti ren-
giniai organizuoti ir Leipalingio bei 
Viečiūnų seniūnijose.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Jaunimo užimtumo centro salėje druskininkiečių bendruomenė šventiškai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną/Dia-
nos Sinkevičiūtės nuotrauka

XVI-ojo jaunojo šaulio G. Matulionio atminimo tarptautinio rankinio turnyro organizatoriai, dalyviai ir nugalėtojai/Gintaro Grigo nuotrauka
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Užuojautos
Sau į kelią neėmiau aš nieko, 

viskas Jums, brangieji mano, lieka... 
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis, 

ir dangus, nusėtas žvaigždėmis. 
(Just. Marcinkevičius)

Nuoširdžiai užjaučiame Vytą Chochą 
dėl mylimos Mamos mirties. 

Gyventojų bendrija „Šviesa“ 

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)

8 (313) 51138, 8 698 72200

Mirus vyrui, sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame 
Liudą Aniščiuk.

VŠĮ Druskininkų PSPC kolektyvas

Jau žemelė pavasario laukė,
lyg ir saulė aukštyn palypėja.
Tik mirtis šitą viltį nutraukė,
netektim ją šalta pažymėjus.

Nuoširdžiai užjaučiame Antaną Jatkevičių dėl sesers mirties.

DNSB „Saulutė“ gyventojai

Amžinybėn išėjus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame 
Aną Naujalienę ir artimuosius.

DNSB „Nemunas“ gyventojai

IN MEMORIAM
Kiekviena sekundė,
kiekvienas žingsnis,
kiekvienas mostas...

Tai dar viena „kažko“ pabaiga, 
su kuria niekas nesibaigia...

Viešojoje įstaigoje Druskininkų ligoninėje Ona Alesienė nuo 
1959-09-01 dirbo Poliklinikoje med. sesers pareigose; nuo 
1960-02-01 – Vaikų ligų skyriaus med. sesers pareigose; nuo 
1973-06-01 iki 1999-12-21 – Vaikų ligų skyriaus vyr. med. se-
sers pareigose. 

Druskininkų ligoninės 
kolektyvasONA ALESIENĖ

1938-08-08–2018-03-09

LEIPALINGIO MIESTELIO BENDRUOMENĖS 
NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

2018-03-27, 18 val. Leipalingio laisvalaikio salėje vyks visuo-
tinis Leipalingio miestelio bendruomenės narių susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendruomenės tarybos veiklos ataskaita už 2017 metus.
2. Finansininko ataskaita.
3. Leipalingio miestelio bendruomenės tarybos narių rinkimai.

Leipalingio miestelio bendruomenės taryba

Naujai atidaromam restoranui reikalingi:
Virėjai, vir tuvės pagalbiniai darbuotojai, padavėjai. Darbas pamainomis. 

Tel. 8 670 22226, gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: info@samplebox.eu

Mirus Juzefai Chochovai,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Vytą, dukrą Onutę ir seserį 

Danutę.

Dzūkų g. kaimynai

Nuoširdžiai užjaučiame Joną Kunigonį dėl Tėvelio mirties.

Navickių šeima
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2018.03.17 d.
Šeštadienis

2018.03.16 d.
Penktadienis

2018.03.18 d.
 Sekmadienis

2018.03.19 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Akis už akį 3.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Premjera. Pasaulio pabaiga.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (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 Pla-

čiakelnis“.
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  DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ponas Žirnis ir Šermanas“. 
21:15  VAKARO KINO TEATRAS  

„Beždžionių planetos aušra“.
23:50  „Megė“.
01:35  „Neištikimybė“.
03:30  „Grėsmingas 2“.
05:05  „Paskutinis iš vyrų“.
05:30  „Moderni šeima“.

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“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 Paramos koncertas “Už vaikystę”. 
22:30 Įkalinti laike.
00:40 Garbės reikalas (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 „Rojus“.
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. 
18.45 Rubrika „Renovacija. Sužinok 

daugiau“.
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Delta“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Mylima mokytoja“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“. 

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

mas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:35 „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 Įstatymo tarnai.
23:40 Sunkūs laikai (k).
01:25 „Strėlė“.
02:10 Įstatymo tarnai (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-

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

ružėlė.
08:10 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Paslaptingas šunų pasaulis 2.
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. Ama-
zonijos kovotojai už išlikimą.

13:40 Mis Marpl 2. Žmogžudystės 
vizija.

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 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“. 
23:10 Ponas Didsas.
00:45 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingas šunų pasaulis 2 (k.).
01:40 Pasaulio dokumentika. Ypa-

tingi gyvūnų jaunikliai. Amazonijos 
kovotojai už išlikimą (k.).

02:25 Pasaulio teisuoliai (k.).
03:10 Teisė žinoti (k.).
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

kaite. 
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 

pasakos. Nauji karaliaus drabužiai.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Indo 

slėnio lobiai. Kitas Tadž Mahalo veidas.
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Nematomas Havajų pasaulis. 
Gelmių paslaptys.

13:40 Premjera. Megrė.
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 4. 
21:55 Karalienės sesuo.
23:50 Pasaulio pabaiga (k.).
01:40 Pasaulio dokumentika. Indo 

slėnio lobiai. Kitas Tadž Mahalo vei-
das (k.).

02:25 Pasaulio dokumentika. Ne-
matomas Havajų pasaulis. Gelmių 
paslaptys (k.).

03:10 Klausimėlis.lt (k.).
03:25 Dviračio žinios (k.).
03:55 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“ (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Akis už akį 3.
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 Pasaulio teisuoliai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

07.00 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 „Pabėgėlė“.
14.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
15.15 „Pasaulio turgūs. Stambulas“. 
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“. Kovų narvuose 
turnyras. 2017 m. 

00.00 „Vienišas vilkas“.
02.00 „24/7“.
02.40 „Krikšto tėvas“.
04.20 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Tamsioji sielos pusė“.
05.05 „24/7“.
05.45 „MMA „King of the Cage“.  

Lietuva - Ukraina“. Kovų narvuose 
turnyras. 2017 m. 

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

žmogus - voras“.
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  „Džiunglių karalius“.
13:50  „Ranka, verta milijono“.
16:10  „Simpsonai“.
16:40  „Ekstrasensų mūšis“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Narnijos kronikos. 
Aušros užkariautojo kelionė“.

21:50  ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS „Pakeliui“. 

22:55  „Robas Rojus“.
02:30  „Kon Tikis“.
04:35  „Paskutinis iš vyrų“.
05:20  „Moderni šeima“.

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  „Mažylio atostogos“.
13:35  „Auksiniai bateliai“. 
15:15  „Havajai 5.0“.
16:15  „Ekstrasensų mūšis“. 
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Geriausi mūsų metai. 

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

„Jūrų pėstininkas 4. Judantis taikinys“.
23:50  PREMJERA „Molės Hartlei 

egzorcizmas“ 
01:40  „Merlino mokinys“.
04:55  „Moderni šeima“.

05:45  „Televitrina“. 
06:00  „Išsirink sau atei-

tį“ (k.). 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
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“. 7 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Paskutinis raganų medžiotojas“.
00:35  „Kalėjimo bėgliai“.
01:35  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
02:25  „Kerštas“.
03:15  „APB“. 
04:05  „Tėvynė“.
05:05  „Naujakuriai“.
05:25  „Moderni šeima“.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Muča Luča“ (k). 
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k). 
07:20 „“Nickelodeon“ va-

landa. 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. PREMJE-

RA Jūros komanda.
11:50 Beilio nuotykiai. Naktis Karva-

miestyje.
13:35 Piteris Penas.
15:40 Adamsų šeimynėlės vertybės.

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. 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Paveldėtoja“.
20:30 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Paslap-

tingi žvilgsniai.
00:40 „Judantis objektas“.
01:30 Pabėgimas (k). 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
08.25 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. Filomena Grincevičiūtė“. 
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Vincentas“.
12.30 „Vera“.
14.20 „Pasaulio turgūs. Tailandas“. 
15.00 „MMA „King of the Cage“.  

Lietuva - Ukraina“. Kovų narvuose 
turnyras. 2017 m. 

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

Svetimų troškimų sūkurys“.
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“.  Lie-

tuva - Ukraina“.
04.50 „Vincentas“.
06.00 „Pasaulio turgūs. Atėnai“. 
06.30 „Pasaulio turgūs. Barselona“. 

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

mentas. 
07.15 Muzikiniai sveikinimai.
08.15 „24/7“. 
09.15 „Rojus“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Pabėgėlė“.
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 Nuoga tiesa. 

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

vitrina. 
09:00 Brydės.

09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Pragaro katytė“.
11:30 Milžiniški gyvūnai.
12:40 „Reali mistika“. 
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:45 „Kas žudikas?“. 
16:00 „Detektyvų istorijos“. 
17:00 LKL čempionatas. Lietkabe-

lis – Juventus. Tiesioginė transliacija
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS Baltasis 

dramblys.
23:20 AŠTRUS KINAS Bleiro ra-

gana.
01:00 „Strėlė“ (k).

06:30 Pasaulio rąsto kė-
limo čempionatas. Kaunas 
(k). 2017 m. 

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempiona-

tas. Kretinga. 2017 m. 
10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Mieliausias Amerikos šuo“. 
11:30 Gyvūnų vilionės. 
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. Lietuvos ry-

tas – Neptūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 Tarptautinis turnyras „BUSHI-

DO KOK 2018 Ryga“. 
22:00 „Juodasis sąrašas“.
23:00 „Gyvi numirėliai“.
00:00 Baltasis dramblys (k).
01:30 „Detektyvų istorijos“ (k). 
02:15 „Policijos akademija“ (k).

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Muča Luča“ (k). 
06:55 „Tomas ir Džeris“ (k). 
07:20 „“Nickelodeon“ va-

landa. 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“. 
09:55 „Ogis ir tarakonai“.
10:15 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA 

Pelenės istorija. Gražiausios dainos.
12:05 Instrukcijos nėra.
14:30 Trumano šou.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:00 Pabėgimas.
23:45 4-asis lygmuo.
01:30 Tikras vyras (k).

17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Alvinas ir bu-

rundukai 2.
21:15 Tikras vyras.
22:55 Superherojus!
00:35 Įkalinti laike (k). 
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2018.03.21 d.
Trečiadienis

2018.03.22 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Akis už akį 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.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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.).

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

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.

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

čiakelnis“.
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 

„Galingasis Stenas“.
00:40  „Kalėjimo bėgliai“.
01:40  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
02:30  „Kerštas“.
03:20  „Salemas“.
05:10  „Naujakuriai“.
05:40  „Moderni šeima“.

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Muča Luča“. 
07:30 „Ponas Bynas“. 

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 Po sau-

lėlydžio.
00:25 „Judantis objektas“.
01:15 Saugotojas (k). 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Muča Luča“. 
07:30 „Ponas Bynas“.

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. 

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

09.15 „Rojus“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Pabėgėlė“.
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 Patriotai. 
22.30 Reporteris. 
23.30 Mano Europos Parlamentas.
00.00 Nuoga tiesa. 
01.55 „Geriausios nardymo vietos“. 
02.15 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Mylima mokytoja“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Kaimo akademija“.
07.15 Nuoga tiesa. 

09.15 „Rojus“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Pabėgėlė“.
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Tamsioji sielos pusė“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Raudonoji karalienė“.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. 
00.45 „24/7“. 
01.45 „Pasaulio turgūs. Tailandas“. 
02.15 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Jekaterina Didžioji“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Skinsiu raudoną 

rožę“.
07.15 „Šiandien kimba“.
08.15 Patriotai. 
09.15 „Rojus“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Pabėgėlė“.
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Tamsioji sielos pusė“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Raudonoji karalienė“.
21.30 Gyvenimo būdas. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Svetimų troškimų sūkurys“.
01.45 „Pasaulio turgūs. Stambulas“.
02.15 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Jekaterina Didžioji“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.06:40 „F. T. Budrioji akis“.

07:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k).

08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k).

09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Akloji zona“ (k).
12:35 „Stoties policija“ (k).
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Kobra 11“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
20:25 Visi už vieną. 
21:00 Penkiakovė.
23:05 Operacija „Kardžuvė“ (k).
01:00 „Strėlė“.
01:45 Milžiniški gyvūnai (k).

06:35 „Viena už visus“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (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. 
20:25 Visi už vieną. 
21:00 Kovų meistras.
22:50 Penkiakovė (k).
00:45 „Strėlė“.
01:30 Gyvūnų vilionės (k). 

06:35 „Viena už visus“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (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. 
20:25 Savaitės kriminalai. 
21:00 Pabėgimas iš kalėjimo.
23:00 Kovų meistras (k).
00:45 „Strėlė“.
01:30 Savaitės kriminalai (k). 
01:55 „Reali mistika“ (k).

2018.03.20 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.
10:55 Akis už akį 3.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 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 de-

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

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

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

„Javos karštis“.
00:35  „Kalėjimo bėgliai“.
01:35  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
02:25  „Kerštas“.
03:15  „APB“. 
04:05  „Tėvynė“.
05:10  „Naujakuriai“.
05:35  „Moderni šeima“.

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Muča Luča“. 
07:30 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (k). 
12:00 Visi už vieną (k). 

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

mas“ (k).
08:35 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (k).
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:35 „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. 
20:25 Visi už vieną. 
21:00 Operacija „Kardžuvė“.
23:00 Bleiro ragana (k).
00:40 „Gyvi numirėliai“ (k).
01:30 „Juodasis sąrašas“ (k).

22.30 Reporteris. 
23.30 Gyvenimo būdas. 
00.30 „Šiandien kimba“. 
01.30 Muzikiniai sveikinimai.
02.15 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Mylima mokytoja“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.

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 Saugo-

tojas.
00:25 „Judantis objektas“.
01:15 Paslaptingi žvilgsniai (k) . 

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 

„Paranoja“.
00:40  „Kalėjimo bėgliai“.
01:35  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
02:25  „Kerštas“.
03:15  „APB“. 
04:05  „Tėvynė“.
05:10  „Naujakuriai“.
05:35  „Moderni šeima“.

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Merkurijaus kodas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 

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

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

17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Užpuo-

likai.
00:40 „Judantis objektas“.
01:30 Po saulėlydžio (k).
03:05 Alchemija IX. Kinas pagal 

Bela Tarr‘ą. 
03:30 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

TARPTAUTINĖS KREPŠIASVYDŽIO VARŽYBOS 
KAROLIO DINEIKOS 120- OSIOMS GIMIMO 

METINĖMS PAMINĖTI
Ketvirtadienį, kovo 15 d. Druskininkų sporto 

centre:
13.30 val. Druskininkų SC (gim. 2006 – 2007 m.) – 
Gardino SM Nr.7 (Baltarusija);
15.10 val. Krepšinio įgūdžių ir metimo į krepšį kon-
kursai;
16.00 val. Druskininkų SC (gim. 2003 – 2004 m.) – 
Gardino SM Nr.7 (Baltarusija);
17.30 val. Krepšiasvydžio varžybų apdovanojimas.

Žiūrovai turės galimybę susipažinti su 
K. Dineikos leidiniais!
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Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

 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. 

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 „Romnesa“ 
siūlo darbą barmenui (-ei) ir padavėjui (-ei). 

CV siųsti: info@romnesa.lt

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

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

Atliekame statybos ir apdailos darbus. 
Tel. 8 601 52590

Fasadų ši l t inimas (polist irolo kl i javimas, armavimas, 
dekoratyvinis t inkas).  Tel .  8 657 50460

Siūlome darbą tarptautinių reisų 
vairuotojams-ekspeditoriams 

(CE kategorija, 95 kodas). Tel. 8 616 30901

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

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

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

Tel. 8 682 10953

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Ypatingų statinių 
techninė priežiūra

 ir nekilnojamo turto 
paveldo statinių dar-

bų vadovo paslaugos. 
Tel. 8 659 63450

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

kreipt is telefonu: 
8 -313-51405

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

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

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

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

Siūlome aukles darbą su apgyvendinimu/maitinimu Londone. 
Ieškome mylinčios, energingos auklytes savo 9 mėn. berniukui. 

Savaitgaliai ir vakarai laisvi. Atlyginimas – 700 Eur. 
Tel. +447886588869, el. pastas: saulius.trainavicius@gmail.com

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

DĖMESIO! Kovo 23 d. 18 val. šaukiamas sodininkų bendrijos 
„Raigardas” visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, ku-
ris vyks M. K.Čiurlionio meno mokykloje. Susirinkimui neįvykus, 
pakartotinis susirinkimas vyks balandžio 6 d. 18 val.

Valdyba

Išnuomojama 25 kv. m patalpa-sandėlis Vilniaus al. Tinka lai-
kyti dviračius ir vaikiškus elektromobilius. Tel. 8 699 43002

Gaminu laiptų pakopas ir palanges. 
Tel. 8 675 74749

LNG Sausio 13-osios brolijos narių dėmesiui!
Kovo 18 d. 13 val. Parapijos namuose įvyks LNG Sausio 
13-osios brolijos, Druskininkų skyriaus visuotinis narių 

susirinkimas. Kviečiame dalyvauti.

Pigiai parduodu malkas:
sausas pušines,
žalias pušines.

Druskininkų savivaldybėje 
pristatymas nemokamas!

Tel. 8 630 45599

Siūlome darbą Vokietijoje (gėlių rūšiavimas ir paka-
vimas). Visos socialinės garantijos, apgyvendinimas. 
Daugiau informacijos tel.: 8 621 35932, 8 629 73796. 
CV siųsti el. paštu: stafan.manns@liebt-pflanzen.d

Automobilių švaros salonas jau laukia jūsų! 
Mus rasite: Vytauto g. 34. Tel. 8 654 35497
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Asmeniniai skelbimai
„VW Transporter“ dalimis.  
Tel. 8 636 27602

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

Parduodu „Renault Megane Sce-
nic“ 2002 m., 1,6 L benzinas už 
1580 Eur  į arba keičiu „Citroen 
Berlingo“ arba „Renault Kangoo“. 
Tel. 8 623 23430

„Nissan Micra“ 1986 m., 1 L. Kai-
na – 199 Eur. Tel. 8 650 66517

„Opel Vivaro“ 2006 m., 1,9 DTI, 
8 vietų, TA iki 2019.05. Kaina – 
4300 Eur. Tel. 8 602 34212

„VW Passat“ 1996 m., 1,9 L dy-
zelinas, 85 kW. Kaina – 1200 Eur. 
Tel. 8 647 33090

Lenkiškas kultivatorius. Kaina – 
350 Eur. Tel. 8 647 33090

„VW Golf“ 1993 m., 1,9 L dyzeli-
nas, TA. Kaina – 550 Eur.  
Tel. 8 615 80198

Miškas, mediena, malkos

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

Žemės ūkio produkcija

Avys po 70 Eur/1 vnt., kvietrugis 
ir avižos po 5 Eur/50 kg.  
Tel. 8 622 83325

Vasarinių kviečių-avižų mišinys. 
Kaina – 50 kg/6 Eur.  
Tel. 8 682 34688

Parduodami įvairūs daiktai

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

Kineskopiniai televizoriai (37, 51, 
72 cm įstrižainė), TV priedėliai po 
20-25 Eur. Tel. 8 686 43600

Dvigulė miegamojo lova, „Viasat“ 
antena, šuns būda, lauko tuale-
tas, ketaus krosnis.  
Tel. 8 656 38881

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

Automatinė skalbimo mašina 
„Bosh“ už 90 Eur; automatinė 
skalbimo mašina „Whirpool“ už 
70 Eur; akvariumas (25 L) už 10 
Eur. Tel. 8 650 87433

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario 34 kv. m butas reno-
vuotame name Leipalingyje su 
atskiru įėjimu ir dalim baldų.  
Tel. 8 610 39365

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

1 kambarys (18 kv. m) Viečiūnuo-
se, Verpėjų g. 2, su baldais. Kai-
na – 5200 Eur. Tel. 8 624 46947

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

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

2 kambarių 35 kv. m butas re-
novuotame name Gardino g., 2 
aukšte su baldais ir buitine tech-
nika. Kaina – 15500 Eur. Tel. 8 
680 58311

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

2 kambarių 39 kv. m butas. Ba-
ravykų g, šalia miško. Iki miesto 
centro – 10 min. pėsčiomis. Kai-
na – 19000 Eur. Tel. 8 686 42499

3 kambarių 68 kv. m butas Gar-
dino g. 20, renovuotas namas, 2 
dideli balkonai su baldais ir buiti-
ne technika. Kaina – 46000 Eur. 
Tel. 8 602 34212

2,55 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas Vilkininkų kaime (4 km 
nuo Leipalingio), 150 m iki 2 eže-
riukų. kaina – 15500 Eur.  
Tel. 8 617 62483

Šalia Druskininkų naujos staty-
bos pilnai įrengtas namas sodų 
bendrijoje „Papartis“, 6 a sklype, 
ribojasi su mišku. Kaina – 73000 
Eur. Tel. 8 675 00095

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

6 a sodo sklypas Viečiūnuose, 
„Rūtos“ sodų b-joje. Kaina – 
9000 Eur. Tel. 8 682 34688

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

Verpimo ratelis, dveji kailiniai, 
vilnonės pirštinės, nauji atvirukai, 
apvalus kilimas. Tel. 8 630 87652

Radio centras JVC, siuvimo 
mašina „Čaika“, kieto plaušo 
plokštės (4 vnt., 4 mm), sportinis 
dviratis, šildytuvas-ventiliatorius, 
drožtas Kristaus paveikslas.  
Tel. 8 630 36440

Staliukai: stiklinis, medinis, de-
koruotas stiklu su lentynėle, suo-
miškas veidrodis.  
Tel. 8 618 43325

Pačiūžos (reguliuojamo, 35-38 
dydžio), funkcinė lova (automati-
nis valdymas). Tel. 8 687 73835

Pianinas „Ronisch“. Kaina – 350 
Eur. Tel. 8 624 46947

Nauji riedučiai (42 dydis) iš Aus-
trijos. Kaina – 25 Eur.  
Tel. 8 602 34212

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

Daugiakamienis kaktusas. Kaina 
– 10 Eur. Tel. 8 647 33090

Nuoma

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

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

Išnuomojamas arba parduoda-
mas 2 kambarių butas miesto 
centre, Taikos g. Kaina – 1 
mėn./200 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 616 74663

Išnuomojamos komercinės pa-
skirties 70 kv. m patalpos.  
Tel. 8 652 39016

Išnuomojamas 3 kambarių butas 
su baldais ir buitine technika M. 
K. Čiurlionio g. Namas renovuo-
tas. Kaina – 1 mėn./200 Eur.  
Tel. 8 684 02680

Išsinuomočiau butą ilgesniam 
laikui. Tel. 8 615 96105

Išnuomojamas dvigubas 60,03 
kv. m garažas. Arba du atskiri 32 
ir 30 kv. m garažai.  
Tel. 8 699 43005

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

puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papil-
domą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, 
„Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), 
„Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 
Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, 
„Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovano-
ju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Perka 

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

Perku miškus visoje Lietuvoje ir 
žemės sklypus Leipalingio apylin-
kėse. Tel. 8 613 56708

Išsimokėtinai sodą arba sklypą „Dai-
navos“, „Raigardo“ soduose. Viečiū-
nuose nesiūlyti.  
Tel. 8 621 98324

Ieško darbo

Vidutinio amžiaus moteris su 
aukštuoju išsilavinimu ieško bet 
kokio darbo.  
Tel. 8 678 00764

38 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 663 53521

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

Kiti

Reikalinga lietuvių kalbos ir mate-
matikos korepetitorė padėti pasi-
ruošti egzaminams.  
Tel. 8 673 54994

Kovo 2 d. prie cerkvės ar IKI 
parduotuvės pamestas telefonas 
„Samsung Galaxy A5“ (2016 m.). 
Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 687 64027

Gal kas padovanotų mobilųjį tele-
foną „Samsung“.  
Tel. 8 622 57874

Gal kas padovanotų biuro kėdžių. 
Tel. 8 646 27272

Išnuomojamos komercinės 
patalpos Vilniaus al. 34. 

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

mokesčiai. Tel. 8 699 43002

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Liejame gręžtinius 
pamatus. 

Tel. 8 682 00300

Renginiai
Kovo 17 d. 16 val. poetės vienuolės Gynės Dineikaitės kūrybos pristatymas. Ren-

ginyje autorė nedalyvaus, bus demonstruojamas specialus video interviu. Bus gali-
ma įsigyti G. Dineikaitės poezijos knygų. Įėjimas nemokamas (AB „Eglės“ sanatori-
jos bibliotekoje) 

Kovo 17 d.18 val. Leipalingio laisvalaikio salėje „Vienas koncertas – dvi dainininkės. 
Rūta Morozovaitė ir Elvyra”.

Edukacinė meninė amatų programa šeimai, skirta Šv. Velykoms  
„Bundantys raštai“: 

Kovo 19 d. 17.30 val. vaško žvakių liejimas margučių dažymas vašku, verbų rišimas, 
karpiniai (Druskininkų socialinių paslaugų centras, Veisiejų g. 17)

Kovo 21 d. 17.30 val. vaško žvakių liejimas margučių dažymas vašku, verbų riši-
mas, karpiniai (Viečiūnų bendruomenės centras, Jaunystės g. 17)

Kovo 23 d. 17.30 val. vaško žvakių liejimas margučių dažymas vašku, verbų rišimas 
(Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3)

Kovo 20 d. 12-18 val. Vytauto Didžiojo karo muziejus kartu su Lietuvos kariuomene 
pristatys projektą „100 kariuomenės pėdsakų“ (Druskininkų savivaldybės viešoji bibli-
oteka, V. Kudirkos g. 13)

Kovo 21d. 12 val. „Bočių kraitės“ klubas kviečia į Janinos Klimienės Velykinių de-
koracijų parodą „Šventų Velykų belaukiant“. Dainuos moterų vokalinis ansamblis 
„Druskelė“ (Socialinių paslaugų centre, 2 aukšto salėje)

Balandžio 7 d. 13.00 val. X Lietuvos gimnastiada. Renginyje dalyvaus Veronika Po-
vilionienė ir akordeonistas Nerijus Bakula, masinio pratimo su kaspinais dalyviai susi-
lies į trispalvę jūrą, įvairiausio amžiaus šokėjai iš Lietuvos ir užsienio stebins origina-
liais ir nuotaikingais pasirodymais. Minint Karolio Dineikos 120-ąsias gimimo metines, 
vienam iš dalyvių bus įteikta specialiai sukurta skulptūrėlė iš druskos (Druskininkų 
sporto centras, M. K. Čiurlionio g. 97-2)

Parodos
Kovo 23 d. 16 val. dailininkės Aleksandros Laucevičiūtės-Čipkienės (1922–2009) 

parodos „Poeto mūza – Savoldo angelas“ atidarymas (V. K. Jonyno galerija, Turis-
tų g. 9)

Fotografijų paroda iš Karolio Dineikos šeimos archyvų, skirta 120-osioms Karolio 
Dineikos gimimo metinėms (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos 
g. 13) 

Spaudinių paroda „Karolis Dineika – kūno ir dvasios kultūros puoselėtojas“, skirta 
120-osioms Karolio Dineikos gimimo metinėms (Druskininkų savivaldybės viešoji bi-
blioteka, V. Kudirkos g. 13)

Paroda „Prakalbink portretą lietuviškai“ iš Druskininkų miesto muziejaus dailės rin-
kinio, skirta Lietuvių kalbos dienoms (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio 
g. 59)

Profesorės Aušros Lisauskienės paroda „Baltiški ženklai: keturi laikai“ (M. K. Čiurlio-
nio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Paroda „100 nyčių Lietuvai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, veiks iki 
kovo 31 d. (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 „Sveiki-
name Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui (Viešosios bibliotekos Leipalingio 
padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojos A. Kalėdienės  V. K. Jonyno 
dailės skyriaus mokinių tapybos darbų paroda „Paslaptingas minčių pasaulis“ (Druski-
ninkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Fotografijos paroda A.J.I.E.R.I.V.E (Viečiūnų bendruomenės centre) 
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Druskininkai džiaugiasi šimtmečio kūdikiu
Nuo šiol Vasario 16-oji drus-

kininkiečiams Paulinai (21 m.) 
ir Deividui (26 m.) Kašalynams 
bus dviguba šventė – Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečio 
rytą pasaulį išvydo jų sūnelis 
Herkus. Druskininkų šimtme-
čio kūdikio tėveliai sako, kad 
patys save gali pavadinti patri-
otais, todėl būti pilietišką, my-
lėti savo šalį ir Druskininkus 
mokys ir sūnų. 

Deividui yra tekę ragauti emi-
granto duonos, tačiau jaunas 
vyras sugrįžo į Lietuvą ir savo 
šeimos ateitį sako įsivaizduojan-
tis tik Druskininkuose. „Mums 
su žmona svarbi šalies istorija, 
per valstybines šventes visada 
iškeliame vėliavą, dalyvaujame 
šventiniuose renginiuose, todėl 
tokia data, kaip Vasario 16-oji, 
mums labai reikšminga. O dabar 
ji reiškia dar daugiau!“, – sako 
Deividas.

Pasiteiravus, ar išskirtinę kūdi-
kio gimimo datą lėmė likimas, ar 
visgi tėveliai derėjosi su gydyto-
jais, jauni tėvai šypsojosi – jokių 
derybų nebuvo. „Sąrėmiai žmo-
nai prasidėjo vasario 15 dieną. Į 
gimdyklą ją išvežė 16 val., gim-
dymas buvo nelengvas, Herkus 
gimė tik kitą dieną – Vasario 16-
ąją, 11 valandą, 56 centimetrų 
ūgio, 4,2 kilogramo svorio“, – pa-
sakoja Deividas. 

Kad gims sūnus, Paulina su 
Deividu žinojo nuo pat nėštu-
mo pradžios – jauni tėvai pasi-
rinko žinoti vaikelio lytį, kad ga-
lėtų iš anksto pasiruošti kraitelį. 
Kiek sunkiau buvo išrinkti vardą. 
Deivido pasiūlyti vardai nelabai 
patiko Paulinai, Paulinos siūlo-

mi vardai nesužavėdavo Deivi-
do. „Turėjome pačių įvairiausių 
variantų. Ir internete žiūrėjome, 
ir patys kurti bandėme, galiausiai 
apsistojome ties Herkaus var-
du. Skambus, trumpas, reiškia 
„namų valdovas“, – sako Pauli-

na ir šypsosi, kad sūnelis iš tiesų 
yra namų valdovas, kuriam dabar 
abu su vyru atiduoda visą savo 
dėmesį ir meilę. 

Interviu metu Deividas išdavė 
nedidelę paslaptį – atėjęs į Savi-
valdybę užregistruoti vaikelio gi-

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės 

meras 

Sveikinu Paulinos ir Dei-
vido šeimą, tokią ypatingą 
Lietuvai dieną sulaukusius 
šeimos pagausėjimo. Džiau-

giuosi, kad ši jauna, graži 
šeima kuria savo ateitį Drus-
kininkuose. Ir linkiu, kad ma-
žasis Herkus augtų sveikas 
bei laimingas. 

Be jokios abejonės, džiau-
giamės ir didžiuojamės kie-
kvienu mažuoju druskinin-
kiečiu – praėjusiais metais 
Teisės ir civilinės metrikaci-
jos skyriuje buvo įregistruo-
ta 210 naujagimių. 

Dirbame tam, kad auginti 
vaikus Druskininkuose būtų 
lengva. Rūpinamės ugdymo 
kokybe, popamokinės vei-
klos įvairove, stengiamės, 
kad tėvai ir vaikai gautų vi-
sas reikalingas paslaugas.

Paulina ir Deividas Kašalynai pirmagimį Herkų, gimusį Vasario 16 dieną, mokys būti pi-
lietišku, mylėti savo šalį ir Druskininkus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

mimo, jis buvo sumąstęs parašy-
ti du vardus Herkus-Mantas. Bet 
paskutinę minutę pasiliko prie pir-
mojo, trumpesnio vardo varianto. 

Herkus – Paulinos ir Deivido pir-
magimis, tad natūralu, kad jau-
niems tėveliams tenka susidoroti 
su naujais iššūkiais. „Gimdymas 
buvo sunkus, tačiau jis pama-
žu užsimiršta. Laikas bėga labai 
greitai. Atrodo, dar tik neseniai 
buvau su pilvuku, o jau tuoj mė-
nuo, kai sūpuojame sūnelį. Būna 
visko, ir sunkiau, ir lengviau, ta-
čiau mažylio šypsena viską atper-
ka. Jaučiamės nuostabiai“, – apie 
motinystę kalbėjo Paulina. Žmo-
nai pritarė ir Deividas: „Ir sunku, 
ir didžiulis džiaugsmas. Neįmano-
ma apsakyti to jausmo, kai paimi 
sūnų ant rankų, o jis šypsosi. Tai 
nenusakoma žodžiais.“ 

Paulina džiaugiasi, kad sūnus 
ramus, turi net savotišką dieno-
tvarkę, naktį keliasi du kartus ir 
leidžia tėvams šiek tiek pailsėti. 

Jauni tėveliai kol kas pagalbos 
pas nieką neprašo, nors padė-
ti jau siūlėsi ir tėvai, ir seneliai, 
ir tetos. Tačiau Paulina ir Dei-
vidas puikiai susitvarko patys. 
O ką daro, jeigu kažkas neaiš-
ku? „Pirmiausia klausiu mamos 
patarimų – juk ji užaugino mane 
ir sesę. Ir nors ji sako, kad se-
niai tai buvo, bet jos patarimai 
man labai vertingi. Taip pat po-
liklinikoje turime puikias gydyto-
ją ir sesutę, tad bėdoje nieka-
da vieni neliekame“, – šypsojosi 
Paulina. 

Jaunai šeimai perduoti Druski-
ninkų savivaldybės vadovų svei-
kinimai bei dovana. 

Parengė Druskininkų savivaldybės viešųjų 
ryšių specialistė Diana Sinkevičiūtė

Mažųjų druskininkiečių sveikata nuo šiol rūpinsis vaikų ligų 
gydytoja Dovilė Rimkutė-Daukantienė

Jauni gydytojai darbui renka-
si Druskininkų ligoninę – ma-
žųjų druskininkiečių sveikata 
nuo šiol rūpinsis iš Vilniaus at-
vykusi vaikų ligų gydytoja Dovi-
lė Rimkutė-Daukantienė (29 m.). 

Iš mažo miestelio kilusi jauna 
medikė pasakojo visada jautusi, 
kad Vilnius, kuriame mokėsi, o vė-
liau ir dirbo, yra tik tarpinė stote-
lė. „Visada mėgau ramybę, gam-
tą. Sostinėje pabaigiau mokslus, 
ištekėjau, gavau darbo pasiūly-
mą. Jau atrodė, kad Vilnius liks 
gyvenimo miestas. Tačiau nuo-
jauta neapgavo – vos pamačiu-
si, kad Druskininkų ligoninė ieško 
naujo kolektyvo nario, pasiryžau 
prisijungti ir išbandyti savo jėgas 
čia“, – sako Dovilė, į Druskininkus 
persikėlusi kartu su vyru. Šeima 
tikisi, kad Druskininkai taps jų na-
mais ilgam. 

D. Rimkutei-Daukantienei ši 
darbo savaitė Druskininkų ligo-
ninėje – pirmoji, todėl natūralu, 
kad naujos veiklos pradžia kelia 
šiek tiek nerimo. „Tačiau darbo 
specifika juk nesiskiria – vaikai 
visur serga, ir ligos yra pana-
šios. Esu nusiteikusi labai po-
zityviai ir ryžtingai dirbti visų 
labui, ypač mažųjų pacientų“, – 
šypsosi medikė. 

Paklausta, kada sugalvojo tap-
ti gydytoja ir kodėl pasirinko bū-
tent vaikų gydytojos profesiją, D. 
Rimkutė-Daukantienė sako dar 
aštuntoje klasėje supratusi, kad 
nori būti gydytoja:  „Niekas dau-
giau manęs taip netraukė, kaip 
medicina. Kuo toliau, tuo labiau 

įsitikinu – tai mano pašaukimas. 
Medicinos mokslas trunka ilgus 
metus, bet jau antraisiais moks-
lo metais, tik pradėjusi pirmus 
žingsnius pediatrijoje, supratau 
– tai mano sritis, aš turiu dirbti su 
mažaisiais.“ 

Išgirdusi klausimą, ar gydyti vai-

kus yra sudėtingiau nei suau-
gusiuosius, gydytoja sakė, kad 
kiekvienas atvejis yra labai skir-
tingas. „Bet žinau viena – smagu 
tai, kad vaikai greitai sustiprėja. 
Ir pirmasis jų sveikimo požymis 
būna plati šypsena. Jie visada iš-
lieka pozityvūs“, – šypsojosi D. 
Rimkutė-Daukantienė. 

Paklausus, kokie būtų gydy-
tojos patarimai mažųjų druski-
ninkiečių tėveliams pavasarį, D. 
Rimkutė-Daukantienė pažymė-
jo, kad pavasaris yra laikas, kai 
visus metus kaupti resursai šiek 
tiek išsenka. „Saulė nelepina, vi-
taminų maisto produktuose ne-
daug, o ir pats vaikų mitybos 
racionas dažnai yra nevisaver-
tis. Stipriai vaiko imuninei siste-
mai būtina racionali mityba: kuo 
daugiau daržovių, grūdinių kul-
tūrų, žuvies, mėsos, būtina ger-
ti pakankamai vandens bei, ži-
noma, vengti „greito nesveiko“ 
maisto. Šaltuoju metu laiku, kai 
saulės mūsų padangėje nedaug, 
vaikai turi kasdien gauti pakan-
kamą vitamino D kiekį. Jeigu vai-
ko mitybos racione žuvis sudaro 
tik nedidelę dalį, būtina kasdien 
vartoti žuvų taukus – omega rie-
balų rūgštys ne tik stiprina imuni-
nę sistemą, bet yra labai reikalin-
gos smegenų vystymuisi ir gerai 
nervų sistemos veiklai. Paaugliai 
ir vaikai, kurie daug mokosi, pa-
vasarį turėtų papildomai gauti 
B grupės vitaminų. O vaikų, ku-
rie daug sportuoja, racioną būti-
na papildyti magnio, kalio ir kal-
cio preparatais. Žinoma, grynas 

Mantas Jurkonis 
Druskininkų ligoninės pava-

duotojas medicinai

Džiaugiamės, kad mažaisiais 
pacientais nuo šiol rūpinsis jau-
na, kvalifikuota specialistė. Tu-
rime ir daugiau gerų naujienų 

– Druskininkų ligoninėje pra-
dėjome veikti Vaikų ligų dienos 
stacionaras, kuriame teikiamos 
specializuotos priežiūros ir gy-
dymo paslaugos tik dalį die-
nos, įprastai – kelias valandas. 
Jos teikiamos pacientams, ga-
vusiems gydytojo siuntimą gy-
dymui dienos stacionare. Pa-
cientas, ryte atvykęs į dienos 
stacionarą dėl konkrečios pro-
cedūros ar ištyrimo, jau tą pa-
čią dieną gali grįžti į namus kar-
tu su tėvais, o kitą dieną, jeigu 
reikalinga, vėl atvykti pas gydy-
tojus. Tėvams gali būti išduoda-
mi nedarbingumo pažymėjimai 
vaiko slaugai ligos metu, paci-
entams išrašomi kompensuoja-
mųjų vaistų receptai.

Dirbti Druskininkų ligoninėje pradėjusi 
vaikų ligų gydytoja D. Rimkutė-Daukantie-
nė yra pasirengusi padėti mažiesiems pa-
cientams /Druskininkų savivaldybės archy-
vo nuotrauka

Parengė Druskininkų savivaldybės viešųjų 
ryšių specialistė Diana Sinkevičiūtė

oras, aktyvus poilsis, kokybiškas 
miegas bei geros psichoemoci-
nės būsenos užtikrinimas – ne-

atsiejama pagalba vaiko imuni-
nės sistemos gerinimui“, – sakė 
D. Rimkutė-Daukantienė. 


