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Tarp Europos lankinio šaudymo varžybų dalyvių – 
ir druskininkietis

Druskininkietis Stasys Sve-
tlauskas, prieš gerą dešimtme-
tį susidomėjęs šaudymu iš lan-
ko, – kaip tada jam atrodė, kone 
„iš dyko buvimo“, – šiandien 
gali didžiuotis solidžiais pasie-
kimais šioje sporto šakoje. Ne-
seniai jis dalyvavo Baltijos už-
darų patalpų šaudymo iš lanko 
čempionate Siguldoje ir Euro-
pos uždarų patalpų šaudymo 
iš lanko čempionate Budapeš-
te. Praėjusį sekmadienį grįžo iš 
Utenoje surengto Lietuvos už-
darų patalpų šaudymo iš lanko 
čempionato, ten iškovojęs tre-
čiąją vietą ilgųjų lankų klasėje.

S. Svetlauskas varžyboms ruo-
šėsi Druskininkų sporto centre: 
sportininkas sako esąs dėkingas 
už sudarytą galimybę ten treni-
ruotis: „Džugina, kai sutinki ben-
draminčių, žmonių, kurie ne tik 
pasiryžę realiai kuo nors padė-
ti, bet ir draugiškai remia, skatina 
siekti pergalių, treniruojantis mė-
giamą sporto šaką. Toks požiūris 
– bendruomeniškas, vienijantis ir 
skatinantis įveikti vis naujus, sau 
pačiam keliamus sportinius iššū-
kius, „užveda“ siekti naujų sporti-
nių tikslų.“

– Kodėl susidomėjote būtent 
šaudymu iš lanko? 

– Vyrams, matyt, reikia savo-
tiškų „žaislų“, laisvalaikio užsiė-
mimo: turbūt ne vienoje šeimoje 
yra vyras, besidomintis medžio-
kle ar žvejyba. O aš, smalsumo 
vedamas, pabandžiau pašaudy-
ti iš lanko. Vieną dieną pasvars-
čiau: iš visokių ginklų šaudžiau, 
o iš lanko – ne... Reikia paban-
dyt! Man rūpimą informaciją su-
siradau internete, kai pradėjau 
domėtis viskuo, kas susiję su 
šaudymu iš lanko. Šaudymo iš 
lanko stilius įvairus, yra įvairios 
šakos. Lankininkus vienija dvi 
pagrindinės asociacijos: Pasau-
linė šaudymo iš lanko asociacija 
(World Archery; WA) ir Tarptauti-
nė lauko šaudymo iš lanko asoci-
acija (International Field Archery 
Association; IFAA). Pirmajai ats-
tovauja sportininkai, šaudantys iš 
olimpinio arba skriemulinio lan-
ko, o IFAA vienija medžioklinio 
(landšaftinio) šaudymo mėgėjus. 
Abi asociacijos glaudžiai bendra-
darbiauja, organizuoja varžybas, 
į kurias kviečia ir kitų klasių lan-
kininkus, nes turi tikslą skatinti ir 
plėsti lankininkystę, kaip sporto, 
medžioklės, poilsio ir pramogos 
būdą. Be abejonės, šiandien tai 
yra ir sporto šaka, žinoma ir kul-
tivuojama visame pasaulyje. Lie-
tuvoje šaudymas iš lanko, ma-
nau, nėra populiari sporto šaka, 
besidominčių ja nedaug. Net ne-
žinau, kodėl. Mano nuomone, tai 
puikus sportas. Tiesa, tai netra-
dicinė Lietuvai, mažo intensy-
vumo sporto šaka. Ilga varžybų 
trukmė gali varginti žiūrovus – 
galbūt todėl nesulaukiama dides-
nio sirgalių dėmesio?

S. Svetlauskas, prieš gerą dešimtmetį susidomėjęs šaudymu iš lanko, iškovojo jau ne vieną pergalę/Laimos Rekevičienės nuotrauka

5 psl.Lietuvos rinktinė Europos uždarų patalpų šaudymo iš lanko čempionate Vengrijoje/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Atnaujinami Druskininkų miesto želdynai
Druskininkų mieste stengiama-

si kruopščiai prižiūrėti medžių 
būklę, o senus, išpuvusius ir ke-
liančius pavojų medžius pakeis-
ti naujais. Senuosius medžius 
kirsti būtina, nes jie, neatlaikę sti-
presnio vėjo, gali lūžti, taip sukel-
dami grėsmę gyventojų ir svečių 
saugumui. Didelis dėmesys ski-
riamas pagrindinėms miesto ga-
tvėms, kuriose yra didelis au-
tomobilių bei pėsčiųjų srautas. 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracija ketina šiais metais ap-
želdinti naujais, jaunais ir svei-
kais želdiniais Druskininkų miesto 
bendrojo naudojimo teritorijas – 
Šv. Jokūbo ir V. Kudirkos gatvių 
atkarpas ir M. K. Čiurlionio ga-
tvės atkarpą prie rekonstruojamo 
„Menų kalvės“ pastato M. K. Čiur-
lionio g. 27.

Šv. Jokūbo gatvės želdinių at-
naujinimo darbai buvo pradėti 
2005 m. kartu su gatvės rekons-
travimo darbais. Vietoje iš iškirs-
tų drevėtų klevų pasodinti jauni, 
suformuota laja ir šaknų siste-
ma. Klevai visi sėkmingai prigijo 
ne vien tik želdinių priežiūros tar-
nybų, bet ir greta esančio viešbu-
čio darbuotojų pastangomis – jie 
buvo laistomi ir tinkamai prižiūri-
mi. 2013 metais gretimoje teritorijo-
je buvo rekonstruotas ir apželdintas 
skveras su skulptūra „Svetingumo 
vartai“ (aut. T. Gutauskas). Numa-
tytas šiemet senųjų Šv. Jokūbo ga-
tvės uosių ir klevų pakeitimas už-
baigs Šv. Jokūbo gatvės želdinių 
atnaujinimo darbus.

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

Vietoje pastatą adresu: M. K. 

Čiurlionio g. 27, Druskininkai, 
dengusių uosių numatoma paso-
dinti puošnesnius lapuočius su-
formuotomis lajomis bei papildy-
ti apželdinimą dekoratyvių formų 
žydinčiais krūmais.

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

Pasak Druskininkų savivaldy-
bės mero Ričardo Malinausko, 
mieste privalu sodinti specialius, 
kiekvienai konkrečiai erdvei pri-
taikytus augalus – jų lajos ne-

turi trukdyti praeiti pėstiesiems, 
pravažiuoti automobiliams ar 
užgožti šviestuvų bei pastatų, 
privalo apsaugoti nuo taršos, 
triukšmo ir saulės spindulių. Me-
džių kirtimo, sodinimo ir priežiū-
ros procesas reikalauja daug 
kruopštaus darbo ir laiko. Ben-
dradarbiaujant administracijos 
darbuotojams ir medžių prižiū-
rėtojams, želdynai bus atnaujin-
ti ir papildyti medžiais, kurių tin-
kamai parinkta rūšis ir forma leis 
išvengti ateityje drastiško genė-
jimo ir puoš gatves savo natūra-
lia lajos forma.

Dėkojame visiems gyventojams, 
miesto svečiams už supratingu-
mą ir kantrybę, jei medžių kirtimo 
ir sodinimo darbai sukeltų nepa-
togumų. Želdynams Druskininkų 
savivaldybėje skiriama daug dė-
mesio, jie gerina aplinkos esteti-
nį vaizdą, suteikia grožio viešo-
sioms kurorto erdvėms, paskatina 
geras emocijas. 

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

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro valdybos posėdyje – 2017 metų 
bendrovės metinis pranešimas ir svarbūs teisiniai klausimai

Kovo 14 dieną Druskininkų sa-
vivaldybės administracijos direk-
torė, Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centro (ARATC) Valdybos 
pirmininkė Vilma Jurgelevičie-
nė, Druskininkų savivaldybės Tei-
sės ir civilinės metrikacijos sky-
riaus vedėjas Renaldas Viščinis, 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vyriausioji specialistė Agnė 
Baranauskaitė, visų Alytaus regi-
ono savivaldybių atstovai-valdy-
bos nariai, atsakingi specialistai 
dalyvavo ARATC valdybos posė-
dyje. Jo metu svarstyti penki svar-
būs klausimai. Tarp jų – 2017 m. 
bendrovės metinis pranešimas ir 
LR Aplinkos ministerijos siūlomi 
Atliekų tvarkymo įstatymo pakei-
timai, kuriais ketinama iš esmės 
keisti atliekų tvarkymo kainodarą 
ir eliminuoti savivaldą, tokiu būdu 
sugriaunant šiuo metu puikai ir 
efektyviai funkcionuojančią atlie-
kų tvarkymo sistemą. ARATC di-
rektorius Algirdas Reipas valdy-
bai pristatė 2017 metų bendrovės 
metinį pranešimą.

„Jau 15 metų, kai Alytaus regi-
ono savivaldybės sėkmingai ben-
dradarbiauja atliekų tvarkymo sri-
tyje. Šiandien visi kartu galime 
pasidžiaugti pasiektais rezultatais 
ir sukurta pažangia, pigiausia Lie-
tuvoje atliekų tvarkymo sistema, 
užtikrinančia bendruomenės po-
reikius. Tikimės, kad bendru dar-
bu pasieksime, kad Alytaus regio-
nas, kaip žaliojo turizmo, sveikos 
gyvensenos ir sveikatos atgavimo 
regionas, diktuos ir atliekų tvarky-
mo madas Lietuvoje ir Europoje“, 

– sakė V. Jurgelevičienė, pažy-
mėdama, jog atliekų srityje Aly-
taus regionas yra išplėstinis, prie 
jo prijungtos dvi Kauno rajono sa-
vivaldybės – Prienų ir Birštono.

2011 metais centras buvo pri-
pažintas sparčiausiai per pasku-
tinius ketverius metus augusia 
įmone Alytaus apskrityje, 2016 
metais ši įmonė pripažinta viena 
sėkmingiausiai dirbančių ir spar-
čiausiai augančių šalies bendro-
vių. 2016 metais ARATC įteiktas 
Stiklo lašas už sėkmingą atliekų 
tvarkymo sistemos įgyvendinimą 
Druskininkų savivaldybėje.

ARATC direktorius A. Reipas 
pabrėžė svarbiausius 2017 metų 
darbus ir pasiekimus. Bendrovė iš 
naujo buvo sertifikuota pagal ISO 
14001:2015 standartą, gautas fi-

nansavimas ir pradėti įgyvendinti 
investiciniai projektai pagal 2014-
2020 metų ES fondų investicijų 
veiksmų programą, bendrovė tei-
kė paslaugas 85 000 namų ūkių ir 
11 000 įmonių. Iš viso 2017 me-
tais sutvarkyta 81 000 tonų ko-
munalinių atliekų, vartotojams su-
teikta paslaugų už daugiau nei 5 
000 000 Eur. Perdirbta ir panau-
dota daugiau kaip 75 proc. komu-
nalinių atliekų.

2017 metais buvo diferencijuo-
ti atliekų tvarkymo kaštai – tai 
buvo didelis iššūkis visoms 7 sa-
vivaldybėms, su kuriuo jos susi-
dorojo, radusios bendrus spren-
dimus. Diferencijuojant rinkliavą, 
buvo būtina ARATC įdiegti naujas 
IT sistemas, visas procesas vyko 
sklandžiai, tačiau minėti privalomi 

V. Jurgelevičienė: „Mes esa-
me kategoriškai prieš savival-
dos menkinimą ir eliminavimą. 
Druskininkai yra kurortinė sa-
vivaldybė, turime daug atvyks-
tančių svečių, taip pat yra ne-
mažai žmonių, įsigijusių antrą 
būstą kurorte – neaišku, kokiu 
būdu bus sprendžiamas klau-
simas, kaip jie turėtų mokėti 
už atliekų tvarkymą. Regione 
sukurta atliekų tvarkymo sis-
tema esame patenkinti, o bet 
kokie pasikeitimai pirmiausia 
atsiliepia bendruomenei, todėl 
sieksime, kad minėti pakeiti-
mai būtų dar kartą apsvarstyti 
ir racionaliai įvertinti valstybi-
niu lygiu.“/Dianos Sinkevičiū-
tės nuotrauka

Valstybės nurodymai lėmė, kad 
atliekų tvarkymas pabrango vidu-
tiniškai 16 proc.

Antras labai svarbus Valdybos 
posėdyje pristatytas klausimas – 
LR atliekų tvarkymo įstatymo pa-
keitimai, kuriais LR Aplinkos ap-
saugos ministerija nori nuo 2019 
metų pakeisti iki šiol galiojusį ko-
munalinių atliekų tvarkymo kaino-
daros modelį. Įstatyme siūloma, 
kad būtų panaikintos rinkliavos, 
privalomai atsirastų komunalinių 
atliekų tvarkymo tarifas, kurį nu-
statytų Valstybinė kainų ir ener-
getikos kontrolės komisija. Sa-
vivaldybės kainų reguliavime 
nedalyvautų visiškai. Tokie siūly-
mai sulaukė daug prieštaravimų. 

ARATC valdybos nariai akcen-
tavo, kad, priėmus įstatymo pa-
keitimus, iškiltų grėsmė savi-
valdybių savarankiškumui, nes 
komunalinių atliekų tvarkymo sis-
temos kūrimas yra LR Vietos sa-
vivaldos įstatyme numatyta sa-
varankiška savivaldybių funkcija. 
Dabar savivaldybes norima elimi-
nuoti, nors joms vis tiek liktų atsa-
komybė prieš gyventojus, o kai-
nas nustatinėtų Vilniuje sėdintys 
tarnautojai. 

Priėmus minėtus pakeitimus, re-
gioniniai atliekų centrai nebūtų 
pajėgūs užtikrinti gyventojų ap-
tarnavimo, dėl to padidėtų admi-
nistravimo kaštai. Be to, įstatymo 
nuostatos sudaro prielaidas atlie-
kų tvarkymo sistemos brangimui, 
kadangi numatyti papildomi mo-
kesčiai reguliatoriui, normatyvinis 
pelnas ir kita.

ARATC valdybos pirmininkė V. 
Jurgelevičienė pabrėžė, kad kie-
kviena savivaldybė geriausiai 
žino savo bendruomenės porei-
kius ir efektyviausiai gali atsto-
vauti gyventojų interesams: „2017 
m. pradėjome taikyti dvinarę mo-
kėjimų sistemą už atliekų tvarky-
mą. Šios sistemos įgyvendinimas 
pareikalavo papildomų lėšų. Jei-
gu reikės įgyvendinti šį įstatymo 
projektą, drastiškai brangs atliekų 
tvarkymas, kuris, be jokios abe-
jonės, guls ant mokesčių mokė-
tojų pečių. Man nesuprantamas 
kai kurių savivaldybių noras atsi-
kratyti kainų nustatymo funkcijos, 
tikintis, kad bus galima gyvento-
jus pasiųsti aiškintis į Vilnių. Mes 
esame kategoriškai prieš savi-
valdos menkinimą ir eliminavimą. 
Druskininkai yra kurortinė savi-
valdybė, turime daug atvykstan-
čių svečių, taip pat yra nemažai 
žmonių, įsigijusių antrą būstą ku-
rorte – neaišku, kokiu būdu bus 
sprendžiamas klausimas, kaip jie 
turėtų mokėti už atliekų tvarkymą. 
Regione sukurta atliekų tvarkymo 
sistema esame patenkinti, o bet 
kokie pasikeitimai pirmiausia at-
siliepia bendruomenei, todėl siek-
sime, kad minėti pakeitimai būtų 
dar kartą apsvarstyti ir racionaliai 
įvertinti valstybiniu lygiu.“ 

ARATC valdyba nusprendė pas-
tabas dėl LR atliekų tvarkymo įsta-
tymo pakeitimų teikti LR Aplinkos 
ministerijai ir Lietuvos savivaldy-
bių asociacijai bei vystyti diskusiją 
tam, kad priimti sprendimai atliep-
tų bendruomenės poreikius.

Savaitgalį – jubiliejinė „Maisto 
banko” akcija

Artėjant šv. Velykoms, sociali-
nių organizacijų savanoriai ren-
giasi pasirūpinti skurdžiau gyve-
nančių šeimų stalu. Šį savaitgalį 
šalies parduotuvėse 25-tą kartą 
rengiama „Maisto banko“ akci-
ja. Tūkstančiai visuomenininkų, 
moksleivių ir socialiai atsakingo 
verslo savanorių prekybos cen-
truose pasitiks pirkėjus, tiesdami 
skrajutes su prašymu nepasitu-
rintiems aukoti ilgai negendančių 
maisto produktų. Geradarių nu-
pirkti makaronai, kruopos, miltai, 
aliejus ar konservai prieš šven-
tes papildys vargingai gyvenan-
čių šeimų maisto spinteles.

„Maisto banko“ akcijos metu su-
rinktas maistas atiteks daugiavai-
kėms šeimoms, mažas pajamas 
gaunantiems neįgaliesiems, se-
noliams, bedarbiams, vienišoms 
vaikus auginančioms motinoms, 
socialinėje krizėje atsidūrusiems 
asmenims.

„Maisto banko” akcija yra popu-
liariausias šalies labdaros projek-
tas. Gyventojų apklausos rodo, 
kad kasmet maisto aukoja dau-
giau nei trečdalis šalies lietuvių. 

Nuo 2003 m. geradariai jau pa-
aukojo maisto už 6 milijonus eurų.

„Maisto banko“ akcija vyks 70 
miestų ir miestelių. Čia paauko-
ti maisto produktai bus išdalyti 
labiausiai nepasiturintiems ben-
druomenių nariams, socialinių or-
ganizacijų globotiniams, – sako 
„Maisto banko“ direktorė Deiman-
tė Žebrauskaitė. – Ypatingai dė-
koti turime šalies miestų ir rajonų 
merams, ne tik kasmet padedan-
tiems koordinuoti pasirengimą 
šiam labdaros vajui, bet ir aktyviai 
raginantiems žmones aukoti.“

Kovo 23-24 dienomis vyksianti 
„Maisto banko“ akcija tradiciškai 
prasidės penktadienio popietę 15 
val, ir vyks iki 21 val.), o šeštadie-
nį tęsis nuo 10 iki 20 val.

Druskininkiečiai kviečiami pri-
sidėti prie akcijos ir aukoti mais-
to produktus. „Maisto banko“ ak-
cijos metu parduotuvėse maistą 
rinks savanoriai: Druskininkų šv. 
Apaštalo Baltramiejaus parapijos 
savanoriai maistą rinks parduotu-
vėse MAXIMA XX (M. K. Čiurlio-
nio g. 99, Druskininkai) ir MAXIMA 
X (Veisiejų g. 31, Druskininkai). 
Druskininkų Švč. M. Marijos Škap-
lierinės parapijos savanoriai mais-
tą rinks IKI ECO – DRUSKININ-
KAI (Laivės a. 3-10, Druskininkai); 
Gelbėkit vaikus, Druskininkų VDC, 
VšĮ savanoriai – parduotuvėje IKI 
– DRUSKININKAI (Čiurlionio g. 
107, Druskininkai), o Maltos ordi-
no pagalbos tarnybos Druskinin-
kų grupės savanoriai maistą rinks 
MAXIMA X (M. K. Čiurlionio g. 50, 
Druskininkai).

Daugiau informacijos: www.
maistobankas.lt/akcija
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Oficialus Druskininkų 
savivaldybės pranešimas

Reaguodami į praėjusią savai-
tę viešoje erdvėje vietinių libera-
lų ir konservatorių išplatintus vi-
suomenę klaidinančius, tikrovės 
neatitinkančius kaltinimus Drus-
kininkų savivaldybei, pateikiame 
oficialią informaciją apie tikrąją 
padėtį dėl Savivaldybės Tarybos 
Komitetų bei Komisijų sudarymo.

Visos Tarybos institucijos – Kon-
trolės komitetas, Etikos ir Antiko-
rupcijos komisijos – jau dveji me-
tai yra sudarytos ir teisėtai veikia, 
turėdamos narių daugumą, o pir-
mininkai, kaip numato LR Vietos 
savivaldos įstatymas, yra išrinkti, 
opozicijos siūlymu.

Nuo 2015 metų balandžio mėne-
sio, po Savivaldos rinkimų, laikan-
tis LR Vietos savivaldos įstatyme 
nustatytų procedūrų ir reikalavi-
mų (Kontrolės komitetą turi suda-
ryti vienodas visų savivaldybės 
tarybos narių frakcijų ir savivaldy-
bės tarybos narių grupių skaičius, 
o komiteto ir komisijų pirmininkas 
turi būti renkamas iš Komisijų ir 
Komiteto narių, opozicijos siūly-
mu), buvo siekiama sudaryti Kon-
trolės komitetą, Etikos ir Antiko-
rupcijos komisijas.

Dėl liberalų ir konservatorių tei-
sės aktų interpretavimo ir siaurų 
grupinių politinių interesų tenkini-
mo Kontrolės komitetą, Etikos ir 
Antikorupcijos komisijas pavyko 
sudaryti tik 2015 metų gruodį.

Į Druskininkų savivaldybės tary-
bos Kontrolės komitetą deleguo-
ti liberalai ir konservatoriai pikty-
biškai nelankė nė vieno posėdžio, 
o 2017 metų liepą sąmoningai at-
sistatydino iš Kontrolės komiteto, 
galimai siekdami sužlugdyti Ko-
miteto veiklą, toliau siūlydami vis 
tas pačias dvi Tarybos narių pa-
sitikėjimą praradusias kandidatū-
ras, ignoruodami Tarybos narių 
siūlymus teikti kitas kandidatūras, 
ir pradėjo kreiptis į visas instituci-

jas dėl tiesioginio valdymo įvedi-
mo.

Nuo 2015 metų iki dabar net 17-
oje Druskininkų savivaldybės Ta-
rybos posėdžių buvo svarstomas 
klausimas dėl Kontrolės komiteto 
sudarymo.

Siekdami galimai kenkėjiškų 
tikslų, liberalai ir konservatoriai vi-
sais įmanomais būdais – pasitelk-
dami LR Seimo narius, advokatus 
– skundė Tarybos veiklos regla-
mente nustatytas nuostatas, siek-
dami priversti Tarybos daugumą 
balsuoti už jų siūlomas tas pačias 
dvi kandidatūras.

Išnagrinėjęs pasitelkto LR Sei-
mo nario skundą, Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas 
2018 metų vasario 28 dieną aiš-
kiai pasisakė, kad demokratinėje 
visuomenėje Tarybos nariai yra 
laisvi, pasirinkdami balsuoti už 
vieną ar kitą į Komitetus ar komi-
sijas siūlomas kandidatūras.

Pabrėžiame, kad liberalų ir 
konservatorių praėjusią savaitę 
Druskininkų savivaldybės atžvil-
giu viešai pateikti kaltinimai yra 
laikytini, kaip sąmoningas atvi-
ras melas ir visuomenės klai-
dinimas. LR Vietos savivaldos 
įstatymo 14-15 straipsniai numa-
to opozicijos pareigą siūlyti kan-
didatus į Kontrolės komitetą bei 
teisę siūlyti kandidatus į Etikos 
ir Antikorupcijos komisijas, o dėl 
siūlomų kandidatūrų sprendžia-
ma demokratišku principu – kie-
kvienas Tarybos narys už pa-
teiktas kandidatūras balsuoja 
asmeniškai, sprendimai priima-
mi balsų dauguma.

Atkreipiame dėmesį, kad Drus-
kininkų savivaldybė visada griež-
tai laikosi LR teisės aktų, o Ta-
rybos sprendimų priėmimo bei 
teisės aktų įgyvendinimo priežiū-
rą ir kontrolę vykdo Vyriausybės 
atstovas Alytaus apskrityje.

Su delegacija iš Lenkijos aptartos galimybės 
bendradarbiauti, įgyvendinant projektus

Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybėje lankėsi ir su savi-
valdybės vadovais bei specialis-
tais susitiko delegacija iš Sokol-
ki miesto (Lenkija). Delegacijos 
vadovė, Sokolki miesto merė 
Ewa Kulikowska su meru R. Ma-

linausku aptarė savivaldybių ga-
limybes bendradarbiauti ir teik-
ti paraiškas pagal 2014-2020 
m. programos Interreg Lietuva-
Polska trečiąjį kvietimą. Susitiki-
me kalbėta apie abiems savival-
dybėms aktualias sritis – parkų 

rekonstrukciją, mokyklų infras-
truktūros atnaujinimą. Po susi-
tikimo savivaldybėje svečiai lan-
kėsi K. Dineikos sveikatingumo 
ir Gydyklų parkuose, apžiūrė-
jo Jaunimo užimtumo centro er-
dves, viešbutį „Flores“.

Druskininkų savivaldybėje lankėsi ir su savivaldybės vadovais bei specialistais susitiko delegacija iš Sokolki miesto (Lenkija)/Dianos 
Sinkevičiūtės nuotrauka

Gyvensenos medicinos parodomojo gydymo 
kurso dalyviai lankėsi savivaldybėje

Šią savaitę Druskininkų savival-
dybės vadovai bei specialistai su-
sitiko su kurorte viešinčiais Gy-
vensenos medicinos parodomojo 
gydymo kurso dalyviais, „Upa“ re-
abilitacijos centro vadovais, Sei-
mo nariais bei svečiais iš JAV ir 
Kanados – gydytoju ir mokslinin-
ku John H. Kelly ir dietologe Bren-
da Davis ir aptarė gyvensenos 
mediciną.

Susitikimo metu Druskininkų 
savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas svečiams prista-
tė Druskininkų kurortą, jo istori-
ją, kurorte siūlomas pramogas, 
sveikatinimo ir gydymo proce-
dūras, pasakojo apie jau įgyven-
dintus, įgyvendinamus ir planuo-
jamus projektus. Kalbėta ir apie 
turistų srautus. Susitikime daly-
vavęs Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto narys A. Kirkutis pabrė-
žė Druskininkų kurortą garsinan-
čių mineralinių šaltinių ir tyro oro 
naudą žmonių sveikatai.

Atvykę svečiai negailėjo gražių 
žodžių moderniai kurorto infras-
truktūrai ir išpuoselėtai aplinkai 

bei pristatė įrodymais pagrįs-
tą naują medicinos šaką – gy-
vensenos mediciną. Susitikime 
svečiai pabrėžė šios medici-
nos šakos svarbą. Gyvensenos 
keitimas: mityba, fizinis aktyvu-
mas, streso valdymas bei soci-
alinė parama, naudojami , sie-
kiant ne tik gydyti, bet ir išvengti 
lėtinių ligų, veikiant jų priežastis. 
Susitikime dalyvavęs fondo „En-
doca“ pirmininkas Manu Sareen 
kalbėjo apie įvairiomis lėtinėmis 
ligomis sergančius ir vis dau-
giau streso patiriančius žmones 
bei galimybes jiems padėti. „En-
doca“ fondo pirmininkas prista-
tė ir siūlomą projektą, kurį norė-
tų įgyvendinti Druskininkuose. 
Čia siūloma pastatyti pirmą vi-
same pasaulyje „natūralią miško 
kliniką“, kurioje būtų vykdoma 
gyvensenos keitimo programa. 
Jos metu būtų įvertinta visų da-
lyvių sveikatos būklė, su gyven-
sena susiję rizikos veiksniai, su-
darytas individualių gyvensenos 
pokyčių planas bei suteiktos ži-
nios. Klinikoje žmonės būtų mo-

komi praktinių sveikos mitybos, 
fizinio aktyvumo ir streso valdy-
mo įgūdžių. Daugiametė užsie-
nio specialistų patirtis liudija, 
kad toks gydymo kursas ir gy-
vensenos keitimo programa itin 
efektyvi sergantiesiems širdies 
ir kraujagyslių ligomis arba turin-
tiems didelę riziką jomis susirgti. 
Manu Sareen teigimu, „natūra-
lių miško klinikų“ tinklas iki 2050 
metų turėtų atsirasti visame pa-
saulyje.

„Džiaugiuosi, kad pirmą kar-
tą Lietuvoje surengtas Gyven-
senos medicinos parodomasis 
kursas vyksta būtent Druskinin-
kuose. Mūsų kurortas nuo seno 
žinomas, kaip puiki vieta pailsėti, 
pasimėgauti tradicinėmis sveika-
tinimo paslaugomis bei atgauti jė-
gas. Esu įsitikinęs, kad gyvense-
nos keitimo programa sėkmingai 
papildytų mūsų siūlomas sveika-
tinimo programas,“ – kalbėjo me-
ras R. Malinauskas.

Po susitikimo Druskininkų savi-
valdybėje svečiai lankėsi K. Di-
neikos sveikatingumo parke.

Druskininkų savivaldybės vadovai bei specialistai, susitikę su kurorte viešėjusiais Gyvensenos medicinos parodomojo gydymo kurso 
dalyviais, „Upa“ reabilitacijos centro vadovais, Seimo nariais bei svečiais iš JAV ir Kanados, aptarė gyvensenos medicinos perspekty-
vas/Gintarės Varnelienės nuotrauka
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Druskininkų savivaldybė dė-
koja druskininkiečiams, atsakin-
gai palaikantiems nuolatinę tvar-
ką daugiabučių ir privačių namų 
kiemuose bei jiems priklausan-
čiuose žemės sklypuose ir kvie-
čia pavasarį pasitikti, sutvarkius 
mus supančią aplinką. Druski-
ninkams, kaip tarptautiniam ku-
rortui, ypatingai svarbus estetinis 
aplinkos vaizdas, todėl visos te-
ritorijos, taip pat ir privačios, turi 
atrodyti tvarkingai. Kviečiame 
Druskininkų ir kaimiškųjų terito-
rijų gyventojus, įmones ir orga-
nizacijas įsitraukti į pavasarinio 
aplinkos tvarkymo darbus, kad 
Druskininkai taptų dar gražesni 
ir jaukesni. Nelaukime įvairių vi-
suotinių aplinkos švarinimo akci-
jų – jau šiandien susitvarkykime 
mus supančią aplinką.

Praėjusiais metais Druskininkų 
savivaldybės administracija paskel-
bė konkursą „Mano žalias kiemas“, 
kuriame dalyvavo bendruomenės 
pasiūlyti šalia namų esančią aplin-
ką prižiūrintys daugiabučių ir indi-

vidualių namų gyventojai. Konkur-
so dalyviai buvo apdovanoti išvyka 
į Pakruojo dvarą, o nugalėtojai pa-
gerbti tradicinio Druskininkų padė-
kos vakaro metu.

Šiais metais  taip pat planuoja-
ma organizuoti konkursą, nes prie 
tvarkingos bei išpuoselėtos Drus-

kininkų savivaldybės aplinkos kū-
rimo aktyviai prisideda miesto ir 
seniūnijų gyventojai.

Dar kartą kviečiame būti pilietiš-
kiems ir įsitraukti į pavasarinį tvar-
kymąsi – tegul tvarkinga aplinka 
džiugina akį ir leidžia džiaugtis at-
bundančia gamta.

Gyventojai kviečiami tvarkyti aplinką/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Gyventojų dėmesiui: teisinė pagalba
Valstybės garantuojama teisinė 

pagalba – Lietuvos Respublikos 
Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo nustatyta tvar-
ka teikiama pirminė teisinė pagal-
ba ir antrinė teisinė pagalba. Pir-
minė ir antrinė teisinė pagalba yra 
finansuojama iš valstybės biudže-
to. Pirminę teisinę pagalbą turi tei-
sę gauti visi Lietuvos Respublikos 
piliečiai, kitų Europos Sąjungos 
valstybių narių piliečiai, taip pat 
kiti Lietuvos Respublikoje bei kito-
se Europos Sąjungos valstybėse 
narėse teisėtai gyvenantys fiziniai 
asmenys ir kiti Lietuvos Respubli-
kos tarptautinėse sutartyse nuro-
dyti asmenys.

Pirminė teisinė pagalba – Lie-
tuvos Respublikos Valstybės ga-
rantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymo nustatyta tvarka teikia-
ma: teisinė informacija ( informa-
cija apie teisinės pagalbos tei-
kimą, įstatymus ir kitus teisės 
aktus); teisinės konsultacijos (pa-
tarimai teisės klausimais); doku-
mentų, skirtų valstybės ir savi-
valdybių institucijoms, išskyrus 
procesinius dokumentus, rengi-
mas; patarimai dėl ginčo išspren-
dimo  ne teismo tvarka, veiksmai 
dėl taikaus ginčo išsprendimo ir 

taikos sutarties parengimas.
Pirminės teisinės pagalbos tru-

kmė yra ne ilgesnė kaip viena 
valanda. 

Pirminė teisinė pagalba turi būti 
suteikta iš karto, kai asmuo krei-
pias į savivaldybės vykdomąją 
instituciją. Jeigu nėra galimybės 
iš karto suteikti pirminę teisinę 
pagalbą, pareiškėjui pranešama 
apie priėmimo laiką, kuris turi būti 
ne vėlesnis kaip penkios darbo 
dienos nuo kreipimosi dienos. 

Asmuo dėl pirminės teisinės pa-
galbos tuo pačiu klausimu gali 
kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba netei-
kiama, kai: pareiškėjo reikala-
vimai yra akivaizdžiai nepagrįs-
ti; pareiškėjui tuo pačiu klausimu 
buvo suteikta advokato konsul-
tacija arba yra akivaizdu, kad jis 
tokią konsultaciją gali gauti nesi-
naudodamas įstatymo nustatyta 
valstybės garantuojama teisine 
pagalba; pareiškėjas kreipiasi ne 
dėl savo teisių ir teisėtų interesų, 
išskyrus atstovavimo pagal įstaty-
mus atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę 
pagalbą, paaiškėja, kad pareiškė-
jui reikės antrinės teisinės pagal-
bos, Druskininkų  savivaldybės 

administracijos Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vyriausia-
sis specialistas pareiškėjui pade-
da surašyti ar surašo prašymą su-
teikti antrinę teisinę pagalbą.

Antrinė teisinė pagalba – doku-
mentų rengimas, gynyba ir atsto-
vavimas bylose, įskaitant vykdymo 
procesą, atstovavimas išankstinio 
ginčo sprendimo ne teisme atveju, 
jeigu tokią tvarką nustato įstatymai 
ar teismo sprendimas. Ši teisinė pa-
galba apima bylinėjimosi išlaidų by-
lose, išnagrinėtose civilinio proceso 
tvarka, su bylos nagrinėjimu admi-
nistracinio proceso tvarka susijusių 
išlaidų ir su baudžiamojoje byloje 
pareikšto civilinio ieškinio nagrinėji-
mu susijusių išlaidų atlyginimą.

Valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą Druskininkų savivaldybė-
je organizuoja ir teikia Druskinin-
kų savivaldybės administracija. 
Priėmimo laiku, antradienį 13.00-
17.00 val., penktadienį 8.00-12.00 
val., asmenys, norintys gauti pir-
minę teisinę pagalbą, turi kreiptis 
į Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Teisės ir civilinės me-
trikacijos skyriaus vyriausiąjį spe-
cialistą (Vasario 16-osios g. 7, 
Druskininkai) arba kitu metu re-
gistruotis telefonu: (8 313) 51517.

Druskininkų savivaldybė kviečia gyventojus 
tvarkyti aplinką

Druskininkų savivaldybės administracija viešo aukciono 
būdu parduoda:

Sanatorijas (bendras plotas 1328,45 kv. m, 1520,44 kv. m, 16558,23 kv. m) ir 2,1513 ha žemės sklypą 
Liepų g. 1, Druskininkai.

Pradinė bendra objekto pardavimo kaina – 3 948, 9 tūkst. eurų, iš jos:
- sanatorijų pastatų – 3 635,1 tūkst. eurų,
- žemės sklypo – 313,8 tūkst. eurų.
Druskininkų savivaldybės teritorijos Liepų g. 1, Druskininkai, detaliojo plano sprendiniai, atitinkantys 

maksimalius Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius:
- užstatymo tankumas – 35 proc. 
- užstatymo intensyvumas – 140 proc.
- pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus iki kraigo: esamų statinių – 30 m, naujai statybai – 15 m.
Žemės sklypo paskirtis pagal detalųjį planą –  komercinė;
Dokumentų dalyvauti aukcione pateikimas – 2018 m. balandžio 3-6 d. nuo 8.00 iki 11.00 val. Vilniaus al. 

18, Druskininkai, 103 kab.
Aukciono data – 2018 m. balandžio 6 d. 11.05 val.
Aukciono vykdymo vieta – Vilniaus al. 18, Druskininkai, 104 kab.
Aukciono sąlygos skelbiamos Druskininkų savivaldybės tinklapyje: www.druskininkai.lt skiltyje Investici-

jos/pasiūlymai investuotojui / parduodami savivaldybės objektai.
Smulkesnė informacija teikiama Druskininkų savivaldybės administracijoje Vilniaus al. 18, Druskininkai, 

101, 103 kab., arba tel.: (8 313) 52 676, 59 158.

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Garažų bendrijos „Šilas“ narių dėmesiui!
2017 m. balandžio 8 d. (sekmadienį) 17 val. „Saulės“ pagrindinė-
je mokykloje, Ateities g. 13, šaukiamas pakartotinis visuotinis 

bendrijos narių susirinkimas.
Daugiau informacijos garažų skelbimų lentoje ir: 

www.druskonis.lt/silas

Balandžio 14 d. 10 val. Žeimiuose esančioje bazėje šaukiamas 
medžiotojų klubo „Nemunas“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Padėkime vaikams užaugti 
šeimoje: ieškomi laikinieji vaikų 

globotojai
Savivaldybė kviečia bendruome-

nę suteikti pagalbą be tėvų globos 
likusiems vaikams ir ieško socia-
linių globotojų, kurie galėtų laiki-
nai globoti vaikus savo namuose. 
Esant krizinei situacijai šeimoje ir 
Vaiko teisų apsaugos institucijai 
paėmus vaiką iš šeimos, šis laikinai 
būtų atiduodamas globoti ne į vai-
kų namus, o į namų aplinką – soci-
aliniam globotojui. Globotojas savo 
namuose globos vaiką, kol vaiko bi-
ologinė šeima vėl bus pasirengusi 
užtikrinti geriausius vaiko interesus 
ir saugią aplinką. Socialiniu globo-
toju gali būti vienas gyvenantis as-
muo ir sutuoktiniai. Globėjas bus 
parenkamas, atsižvelgiant į jo as-
menines savybes, sveikatos būklę, 
sugebėjimą būti globėju, santykius 
su vaiku, vaiko interesus. Globoto-
ju gali būti asmuo nuo 21 metų iki 
65 metų. Jis turi turėti savo būstą. 
Globotojas taps ir vaiko atstovu pa-
gal įstatymą.

Socialinis globotojas turės iš-
klausyti Globėjų mokymus, gau-
ti išvadą, jis bus įdarbintas Drus-
kininkų savivaldybės Socialinių 
paslaugų centre, kas mėnesį 
gaus darbo užmokestį ir atliks 
socialinio darbuotojo funkcijas. 
Atsiradus be tėvų globos liku-
siam vaikui, socialinis globotojas 
atliks globotojo funkcijas. Krizi-
niu atveju globa galės trukti nuo 
3 parų iki 3 mėnesių, laikinos 
globos atveju – iki 12 mėnesių, 
nuolatinės globos – iki kol vai-
kui sukaks 18 metų ar pasibaigs 
nuolatinė globa. Vaiką grąžinus 
šeimai, globotojas toliau tęs dar-
bą Centre ir lauks kito vaiko.

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

Taip pat galės būti skiriama ir 
vienkartinė materialinė parama 
nupirkti vaikui reikalingų reikmenų 
ar daiktų. Vienu metu globotojas 
galės globoti iki 3 vaikų. Bendras 
vaikų skaičius šeimoje su savais 
vaikas neturės būti daugiau nei 5 
vaikai. Skaičius galės būti dides-
nis išimtiniais atvejais, kai neišski-
riami broliai ir seserys.

Visi susidomėję gali kreiptis į So-
cialinės paramos skyriaus vedė-
ją Ligitą Baranauskienę, tel.: (8 
313)55744, el. p.: ligita.b@druski-
ninkai.lt

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

Savivaldybė kviečia bendruomenę su-
teikti pagalbą be tėvų globos likusiems vai-
kams ir ieško socialinių globotojų, kurie ga-
lėtų laikinai globoti vaikus savo namuose/
Gintarės Varnelienės nuotrauka
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Greitai bus jau dešimt metų, 
kaip domiuosi lankiniu šaudymu. 
Iš pradžių treniravausi savo ma-
lonumui: pirmus metus trenira-
vausi netolygiai, nesistemingai, 
su pertraukomis, galima sakyti, 
„kaip papuola“. Ilgainiui pastebė-
jau, kad, jei ilgiau nesitreniruoju, 
rezultatai prastėja. Jei nesitreni-
ruoju žiemą, – pavasarį vėl visko 
reikia siekti nuo pradžių, norint at-
statyti iki tol pasiektą lygį, rezulta-
tus. Todėl ėmiau ieškoti galimybių 
treniruotis nuolat. Taip atradau 
klubą „Žaliasis lankas“ Alytuje. 
Kurį laiką ten ir važinėjau treni-
ruotis. Lankiniam šaudymui rei-
kalingos nuolatinės treniruotės, 
bet kokiu metų laiku. Tačiau va-
žinėjimas į Alytų buvo komplikuo-
tas, ėmė stigti laiko šeimai, bet 
to, buvo sudėtinga suderinti tas 
keliones su darbu, viską suspėti. 
Kai apie savo rūpesčius prasita-
riau sporto entuziastams Vytau-
tui Lučinskui, Gintarui Grigui, Vil-
mantui Matkevičiui, – man buvo 
pasiūlytos patalpos, kuriose galiu 
treniruotis ir žiemos metu.

– Kokie Jūsų pasiekimai šau-
dyme iš lanko?

– 2017-aisiais Baltijos šalių už-
darų patalpų čempionate, Vents-
pilyje užėmiau 3-ąją vietą; Field 
Extreme varžybose (maratone), 
organizuotame Kazlų Rūdoje, lai-
mėjau 1-ąją vietą; Lietuvos land-
šaftinio šaudymo iš lanko čempio-
nate, surengtame Alaburdiškėse, 
taip pat pavyko laimėti 1-ąją vietą; 

ir Lietuvos šaudymo iš lanko čem-
pionate, organizuotame Alytu-
je, laimėjau 1-ąją vietą, o Alytaus 
miesto pirmenybėse – 2-ąją. Len-
kijos 3D šaudymo iš lanko čempi-
onate Vyškove tapau 2-osios vie-
tos prizininku. Šiemet Lietuvos 
uždarų patalpų šaudymo iš lanko 
čempionate, organizuotame 
Utenoje, užėmiau 3-iąją vietą. 

Naujausi pasiekimai – taip pat 
šiemet organizuotame Europos 
uždarų patalpų čempionate 
Budapešte – 9-oji vieta, o Baltijos 
uždarų patalpų čempionate Si-
guldoje – 8-oji. Tačiau mane patį, 
kaip, manau, ir daugelį kitų lanki-
ninkų, labiausiai džiugina ir gali-
mybė susitikti su bendraminčiais, 
bendraudami patiriame daugybę 

gerų emocijų.
– Iš pasiektų pergalių matyti, 

kad dabar esate „ant bangos“: 
sekasi varžybose. Kokių reikia 
savybių, kultivuojant šią spor-
to šaką?

– Anksčiau manydavau, kad te-
reikia tik lanko ir strėlės – o dabar 
aišku, kad kuo toliau į mišką, tuo 
daugiau medžių... Reikia vis dau-

giau žinių, pavyzdžiui, ir psicholo-
gijos, ne tik apie įvairias šaudymo 
iš lanko technikas. Šaudymas iš 
lanko lavina ne tik įvairias fizines, 
bet ir psichologines savybes: pa-
deda susikaupti ir didina psicholo-
ginį stabilumą. Koncentracija, savo 
minčių bei kūno valdymas – būtini 
dalykai šiame sporte. Šaudymas 
iš lanko stiprina nugaros raumenis, 
pečių juostą ir visą viršutinę kūno 
dalį; palaiko bendrą fizinę formą. 
Lankininkai daug vaikšto: įprastose 
šaudymo iš lanko varžybose nuei-
na apie 6-10 kilometrų. 

Šaudant iš lanko, labai svar-
bu išlikti ramiam ir tiksliai atlik-
ti veiksmus nekreipiant dėme-
sio į išorinius dirgiklius. Tinkamai 
ugdant šią savybę, ji praverčia ir 
kasdieniame gyvenime.

– Kokia Jūsų profesija?
– Dirbu muitinėje. Turiu peda-

goginį išsilavinimą. Ir dar maisto 
paruošimo technologo diplomą. 
Pastarąjį įgijau, studijuodamas 
tuomečiame Vilniaus prekybos 
technikume. Tačiau pagal šią pro-
fesiją neteko dirbti. Teisybės dėlei 
turi pasakyti, kad ir virtuvėje nei 
patinka, nei tenka suktis. Įtraukė 
kitas pomėgis – šaudymas iš lan-
ko. Vėliau taip susiklostė aplinky-
bės, kad reikėjo įgyti aukštąjį iš-
silavinimą, tad rinkausi studijuoti 
tai, kas atrodė bus įdomu ir nau-
dinga man pačiam – istoriją ir so-
cialinius mokslus.

Parengė Ramunė Žilienė

S. Svetlauskas: „Šaudant iš lanko, labai svarbu išlikti ramiam ir tiksliai atlikti veiksmus, nekreipiant dėmesio į išorinius dirgiklius.“/As-
meninio archyvo nuotrauka

Tarp Europos lankinio šaudymo varžybų dalyvių – ir druskininkietisatkelta iš 1 psl.

Neleistinų pastatų šeimininkams – skirtingos bausmės: viską lemia 
tik viena detalė

Milda Kuizinaitė 

Jei krantus ardanti upė priar-
tėja prie pastato, jį būtina nu-
griauti. Jei sodybą įkuri vals-
tybinio miško sklype, nieko 
griauti nereikia, nes nuosavybė 
– svarbiausia. Teismų sprendi-
mai priklauso nuo to, kas į juos 
kreipiasi? Kaip nubausti šeimi-
ninką, jei jo sodybos tvora atsi-
dūrė valstybinėje žemėje? Svar-
biausia – ne matuoti sklypą, o 
išsiaiškinti, kas yra sodybos 
savininkas. Tokiomis taisyklė-
mis vadovavosi Kauno apygar-
dos teismo trijų teisėjų kolegi-
ja, kuri vieną kartą nusprendė, 
jog svarbiausia – privati nuosa-
vybė, o po kelių mėnesių persi-
galvojusi. 

Bylas išsprendė skirtingai 
Kai Nacionalinė žemės tarny-

ba (NŽT) Kauno apygardos teis-
mui pateikė skundą dėl Druskinin-
kuose, šalia Vijūnėlės tvenkinio, 
užimto valstybinio miško, šio teis-
mo teisėjai Evaldas Burzdikas, 
Nijolė Indreikienė ir Virginija Lo-
zoraitytė nusprendė ne tik pasi-
gailėti sodybos savininkų, bet ir 
išsaugojo visus valstybinėje že-
mėje stovinčius statinius. 

Teisėjų sprendimu NŽT ir Drus-
kininkų savivaldybė sodybos sa-
vininkams turėjo atlyginti ir byli-
nėjimosi išlaidas. Tų pačių teisėjų 
nuomonė visiškai pasikeitė nagri-
nėjant bylą dėl netoli Druskininkų 
esančiame Latežerio kaime prie 
Ratnyčios upės įrengtos sodybos. 

Teismui buvo pateikti įrodymai, 
kad per dešimtmetį erozijos pa-
veikti Ratnyčios krantai priartė-
jo prie sodybos pastatų ir iki upės 

nebeliko privalomų penkių metrų. 
Bet teisėjai priėmė sprendimą nu-
griauti ne tik kieme stovinčius stati-
nius, bet ir dalį gyvenamojo namo. 

Ar ne dėl to, kad sodyba Late-
žeryje priklauso Druskininkų me-
rui Ričardui Malinauskui, o vienas 
sklypo šalia Vijūnėlės tvenkinio 
savininkų – nuolatinis skundų dėl 
Druskininkų valdžios veiksmų ra-
šytojas liberalas Valdas Trinkūnas? 

Nesudomino uolaus prokuroro 
Per patikrinimus NŽT nusta-

tė, kad Druskininkuose, Pakal-
nės gatvėje, esanti sodyba uži-
ma didesnį plotą, nei pažymėta 
kadastro žemėlapyje ir nustatyta 
Nekilnojamojo turto registre. Tai 
išsiaiškinę NŽT pareigūnai krei-
pėsi į Druskininkams ir šio miesto 
merui ypač daug dėmesio rodan-
tį Kauno prokurorą Marijų Šal-
čių ir paprašė pagalbos. Šį kartą 
prokuroras NŽT pasiūlė į teismą 
kreiptis jiems patiems. Kai V. Trin-

kūno sodyba susidomėjo parei-
gūnai, vietos politikas ją jau buvo 
padovanojęs savo dukteriai. 

Gynė savininkų interesus 
Gindama viešąjį interesą NŽT 

teismui pateikė ieškinį dėl netei-
sėtai užstatytos valstybinės že-
mės ir pareikalavo išardyti joje 
esantį pavojingą dujų saugojimo 
rezervuarą ir kitus statinius. Kau-
no apygardos teismo teisėjai pri-
pažino, kad šie statiniai yra vals-
tybiniame miške, bet nutarė, jog 
jų griauti nėra būtinybės. „Byloje 
ginamo viešojo intereso reikšmin-
gas aspektas yra tai, kad šis inte-
resas turi būti ginamas nepažei-
džiant arba kaip galima mažiau 
pažeidžiant statinių savininkų in-
teresus“, – nutarė teisėjai. 

Nuostoliai – nė motais 
Visiškai kitaip savininkų interesus 

tie patys Kauno teisėjai įvertino iš-
nagrinėję bylą dėl Latežerio kaime 

esančios R. Malinausko sodybos. 
Teismas įpareigojo nugriauti ne tik 
lauko statinius, kurių dalis pastaty-
ta dar 1960 metais, bet ir dalį gy-
venamojo namo, rekonstruoto ant 
1960-aisiais stovėjusio pastato pa-
matų. „Sutiktina su R. Malinausku, 
kad priėmus sprendimą nugriau-
ti statinius (jų dalį) jis patirs nuos-
tolių, tačiau negalima toleruoti vie-
šojo intereso, draudžiančio statyti 
pakrantės apsaugos juostoje, pa-
žeidimo“, – sprendimą paaiškino 
teisėjų kolegija. Skirtingų sprendi-
mų žurnalistams nesutiko paaiš-
kinti nė vienas iš trijų teisėjų kolegi-
jos narių. „Kolegija nesiima vertinti 
padarytų išvadų pagrįstumo jas 
gretindama, nes šių bylų aplinky-
bės yra skirtingos, o išvados byloje 
daromos pagal faktines nagrinėja-
mos bylos aplinkybes“, – paaiški-
no Kauno apygardos teismo ats-
tovė Skirmantė Zelenkienė. Kauno 
apygardos teismas netgi nebandė 
aiškintis, kada išplatėjo Ratnyčios 

vaga – prieš šių statinių pastatymą 
ar po jo. Visi R. Malinausko prašy-
mai skirti ekspertizę ir išsiaiškinti, 
kiek galėjo išplatėti upė, buvo at-
mesti. R. Malinauskui jau po teis-
mo sprendimo pačiam teko kreiptis 
į ekspertus. Šių metų sausį ben-
drovės „Geodeziniai matavimai“ 
specialistai dabartinę Ratnyčios 
upės vagą ir kranto linijas palygino 
su archyvine kartografine medžia-
ga ir nustatė, kad Ratnyčios vaga 
pakitusi, – per dešimtmetį dėl na-
tūralios erozijos priartėjusi prie R. 
Malinausko paveldėtos sodybos. 

Sodybą dar gali apginti 
Ekspertai patvirtino ir R. Mali-

nausko teiginius, kad jo paveldė-
ta ir rekonstruota sodyba stovi toje 
pačioje vietoje kaip ir ankstesnis 
pastatas, bet prie namo priartėjo 
kasmet patvinstanti ir krantus vis 
ardanti Ratnyčia. „Darytina išvada, 
kad pastatas po rekonstrukcijos iš 
esmės išliko toje pačioje vietoje, o 
pastato užstatymo plotas padidėjo 
vakarų kryptimi – tai yra nuo upės 
Ratnyčios“, – teigiama geodezinin-
ko-matininko Rolando Paškonio iš-
vadoje. Ekspertų išvadas gavęs 
Druskininkų meras neatmetė ga-
limybės kreiptis į teismą dėl nau-
jai paaiškėjusių aplinkybių. „Ar ne 
keista, kad tame pačiame Lateže-
rio kaime arčiau nei 5 metrai nuo 
Ratnyčios upės stovi dar bent ke-
turios sodybos, tačiau jos nei pro-
kurorams, nei kitoms institucijoms 
nekliūva? Lieka tik tikėtis, kad tei-
sinėje valstybėje teisingumas pri-
klausys ne nuo politinių vėjų, o nuo 
sąžiningo teisėjų sprendimo“, – kal-
bėjo R. Malinauskas. 

„Lietuvos rytas“ 2018-03-13 

Kai pareigūnai susidomėjo V.Trinkūno sodyba, jis ją jau buvo padovanojęs dukteriai/„Lietuvos Ryto“ nuotrauka
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S. Gedos gyvenimo ir kūrybos keliais
Druskininkų savivaldybės vie-

šojoje bibliotekoje organizuo-
ta Lietuvos Valstybės šimtme-
čio atkūrimui ir poeto Sigito 
Gedos 75-osioms gimimo me-
tinėms skirta literatūrinė-mu-
zikinė kompozicija ,,Šimtmečio 
dialogas“, kurioje poeto S. Ge-
dos poeziją interpretavo aktorė 
Virginija Kochanskytė. Muzikos 
improvizacijas atliko ir gerą va-
karo nuotaiką kūrė klarnetinin-
kas Valdas Andriuškevičius.

Aktorė V. Kochanskytė pasidali-
jo mintimis, kaip stipriai ją suža-
vėjo ir sukrėtė S. Gedos kūryba: 
„Viename laikraštyje perskaičiau 
S. Gedos „Maironio mirtį“ ir taip 
buvau paveikta, kad norėjau tuos 
devynis sonetus ir epitafiją skai-
tyti kiekvienam sutiktam žmogui. 
Tuomet bet ką galėjau sulaikyti už 
rankos, sakydama: tu tik paklau-
syk, kaip fantastiška... Kauno na-
cionaliniame dramos teatre net 
buvau sukūrusi literatūrinį muzi-
kinį poezijos spektaklį „Septy-
nių vasarų giesmės“. Aktorė sakė 
esanti dėkinga likimui, jog jai teko 
laimė pažinti šį genialų poetą ir 
nuostabų žmogų, dalyvauti jo kū-
rybos vakaruose, bendrauti.

Per poeto kūrybą aktorė drau-
ge su renginio dalyviais ieškojo 
atsakymų į esminius šiandienos 
klausimus ir kvietė visus savo 
širdyse kurti Lietuvos ateities vi-
ziją. V. Kochanskytės autorinės 
interpretacijos vedė poeto gyve-
nimo ir kūrybos keliais – per jo 
svajones, troškimus, dramatiš-
kus išgyvenimus, viltį, tikėjimą 
ir meilę... Aktorė tiesiog padova-
nojo visą save, mistiškai įsikūni-
jo į poeto S. Gedos eiles, jomis 
gyveno, kentėjo, mylėjo, „degi-
no save“, kad nepamirštume, 
jog esame „žmonės Lietuvos“. 

Esame atėję iš jotvingių krašto, 
Strazdo, Maironio palikimo, Są-
jūdžio idėjų nešėjai. Ne vienas 
klausytojas iš naujo atrado geni-
alųjį poetą, klausydami aktorės 
širdimi išjaustų, galingais žodžio 
skambėjimo tonais išdalintų eilių: 
„Tiek sykių gimę, mirę, išraižę jū-
ras buvo ir pragarą, ir dangų, ir 
šviesulius savus, turėjo, – visą 
žemę ir žemėj nepražuvo, kar-
todami tik vieną: mes – žmonės 
Lietuvos“ (S. Geda).

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos informacija

Aktorė V. Kochanskytė drauge su renginio dalyviais ieškojo atsakymų į esminius šian-
dienos klausimus ir kvietė visus savo širdyse kurti Lietuvos ateities viziją/ Druskininkų sa-
vivaldybės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Parodoje – išsiuvinėtas gyvenimas
Angelė Paulėkaitė,
Parapijos namų administratorė

Kovo 11-ąją Druskininkų para-
pijos namuose atidaryta antro-
ji Marytės Lapinaitienės siuvi-
nėtų paveikslų paroda. Marytė 
Druskininkuose gyvena nuo 
2010-ųjų ir yra Maltos ordino 
Druskininkų grupės savanorė. 
Čia gyvendama, vėl ėmėsi dar 
vaikystėje pamėgto siuvinėji-
mo, o dalį savo darbų ekspo-
nuoja parodoje.

Parodos lankytojus ir svečius 
jaukiai priėmė ir renginį suorga-
nizavo parapijos namų administ-
ratorė Angelė Paulėkaitė ir Mal-
tos ordino Druskininkų grupės 
vadovė Asta Akromaitė. Ekspo-
zicijos atidarymo metu eilėmis 
bei dainomis buvo paminėta ir 
Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo diena. Įžanginį žodį tarė 
literatūros mokytoja Ramunė 
Jonušienė, o siuvinėtoją ir visus 
susirinkusius svečius gražiomis 
eilėmis sveikino klubo „Brandu-
ma“ nariai Jonas Tertelis ir Rūta 
Jamantienė.

Parodos autorė taip pat prisi-
statė svečiams, papasakojo apie 
savo rankdarbių kelią, nusidrieku-
sį nuo pat vaikystės iki šių dienų. 
Pasidalino ir labiausiai įsiminusiu 

nutikimu iš vaikystės: „Prisme-
nu, kap dar būdami vaikai gany-
davom karves, ir aš visadu, gany-
dama karves, nešdavaus siuvinėlį 
su savim – siūlų, adatų, lopinu-
kų medžiagos. Ir dar indėdavo 
mama kokį sumuštinukų alkiui 
numalšinc. Viskas būdavo sudėta 
vienan maišukan. Karvės ganos, 
aš tai pasiuvinėju, tai pasdedu 
darbelį. Taip besėdėdama užmi-
gau, o karvė tų mano maišukų su 
viskuom ėmė ir suėdė! Tai aš la-
bai išgyvenau, kad tai karvei kas 
neacitikt nuo suėstos adatos. Jau 

aš nesgailėjau nei siūlų, nei lopi-
nuko, man cik labai baisu buvo, 
kad karvė nenugaištų. Pora sa-
vaitių ramybės neradau, kap vis-
kas baigsis. Bet baigės viskas ge-
rai, karvė nenugaišo, ir aš toliau 
sau siuvinėjau”, – dzūkiška tarme 
kalbėjo Marytė.

Su didele meile siuvinėti darbai 
ne tik puošia pačios siuvinėtojos ir 
jos artimųjų namus, bet jau antrą 
kartą keliauja ir į parodą visiems 
norintiems pasigrožėti. Marytė 
siuvinėja ne tik paveikslus, bet ir 
knygų skirtukus, pagalvėles, ser-
vetėles, staltieses, metrikus vaiku-
čiams. Pasak jos, šis užsiėmimas 
ir nuramina, ir nuotaiką pakelia, ir 
nuobodžiauti neleidžia, o, prirei-
kus dovanos, nereikia skubėti į 
parduotuves – tik paimti į rankas 
adatą, siūlą ir medžiagos gabalė-
lį. Moteris mano, kad kiekvienas, 
mėgstantis ir vertinantis rankdar-
bius, gali siuvinėti. O visiems susi-
rikusiesiems į parodos atidarymą ji 
palinkėjo atrasti savyje ir realizuoti 
kūrėjų gyslelę, kad galėtų ir patys 
pasidžiaugti, ir kitiems žmogaus 
galimybes parodyti.

Marytės paveikslais Druskinin-
kų parapijos namuose pasigro-
žėti kviečiame iki pat Šv. Velykų. 
Parapijos namai atviri pirmadienį-
penktadienį, nuo 9 iki 13 val.

Druskininkų parapijos namuose veikia 
antroji M. Lapinaitienės siuvinėtų paveiks-
lų paroda/Angelės Paulėkaitės nuotrauka

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

pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių 

smulkmenų už itin patrauklią kainą!

2018 m. kovo 24 d. 17 val. Ratnyčioje, Čečiotos g. 4 (parapijos namai) 
vyks Atviras AA susirinkimas. Į jį gali atvykti kiekvienas, kuris pageidau-
ja išbristi iš alkoholio liūno ar padėti kitiems pasiekti blaivybės, susipažinti 
su mūsų taikoma sveikimo programa. Artimieji, darbdaviai, gydytojai, so-
cialiniai darbuotojai kviečiami nelikti abejingais ir atvykti į atvirą susirinki-
mą. Nori būti blaivus, ateik pas mus! Tel. 8 616 13932

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame gerbiamam Druskininkų savivaldy-

bės merui Ričardui Malinauskui, Savivaldybės administraci-
jos Ūkio ir Socialinės paramos skyriams, taip pat Druskinin-
kų policijos komisariatui, Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, 
Antstolių kontorai, Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkiui 
ir kitoms tarnyboms, padėjusioms likviduoti potencialią 
grėsmę gyventojų saugumui ir sveikatai kėlusį židinį, buvusį 
daugiabučio namo viename iš butų.

DNSB „Rikis“ pirmininkas ir gyventojai

Dėmesio! Informuojame, kad autoservisas „Kolegos 
ir Co“ persikėlė į patalpas, esančias Gardino g. 71. 

Kviečiame apsilankyti! Tel. 8 655 64443

Švietimo centre senjorai paminėjo 
K. Dineikos 120-ąją gimimo sukaktį

Minint jubiliejines Karolio Di-
neikos gimimo metines, Drus-
kininkuose organizuoti šiai 
sukakčiai skirti renginiai, par-
odos, sporto varžybos. Drus-
kininkų švietimo centre kovo 
15-ąją susirinkę Druskininkų 
trečiojo amžiaus universiteto 
(TAU) klausytojai taip pat pami-
nėjo K. Dineikos 120-ąsias gi-
mimo metines.

„K. Dineika – Lietuvos fizinio 
aktyvumo ir sporto patriarchas, 
išjudinęs Lietuvą sportiniam, fizi-
niam judėjimui ir žygiui, padėjęs 
psichofizinės treniruotės pagrin-

dus. Visas jo gyvenimas buvo 
skirtas sveikos gyvensenos stra-
tegijai. Džiaugiamės, kad Druski-
ninkų TAU yra įkūręs K. Dineikos 
propaguotų sveikatinimo idė-
jų entuziastų klubą, kuriam va-
dovauja Algimantas Pūtys. Tarp 
aktyvių K. Dineikos propaguotų 
idėjų, sveikos gyvensenos entu-
ziastų – ir druskininkiečiai Gedi-
minas Grigelis, Jonas Burokas, 
Laimutė Butkevičienė, kiti drus-
kininkiečiai“, – susitikime kalbėjo 
Druskininkų TAU rektorius Jonas 
Valskys. Susitikimo metu sveikos 
gyvensenos konsultantas G. Gri-

gelis susirinkusiems papasako-
jo apie K. Dineiką, pateikė įžval-
gų apie jo biografiją, asmenybę, 
laikmečio įvykius. Savo patirtimi 
pasidalino ir L Butkevičienė, kuri 
neseniai viešėjo Izraelyje ir, be-
sidomintiems sveika gyvense-
na, pristatė K. Dineikos metodi-
ką. Sveikos gyvensenos trenerės 
vizitas buvo skirtas K. Dineikos 
idėjų sklaidai; taip pat L. Butkevi-
čienė pristatė ir sveikatinimo pro-
gramą „Sportas visiems“.

Druskininkų švietimo 
centro informacija
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Druskininkiečiai pateko į 
XX-ojo Nacionalinio 

B. Dvariono konkurso finalą

Šiemečio XX-ojo Nacionalinio 
Balio Dvariono pianistų ir stygi-
ninkų konkurso II-ojo etapo nu-
galėtojais tapo Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos ug-
dytiniai Augustas Navickas (for-
tepijonas, mokytoja Nona Kal-
vaitienė) ir Faustas Pauliukas 
(smuikas, mokytoja Eglė Saka-
vičienė, koncertmeisterė Auš-
ra Vilčinskienė). Puikiai pasirodę 
regioniniame etape savo am-
žiaus grupėse (A. Navickas – va-
sario 24 d., F. Pauliukas – kovo 

8 d.), abu devynmečiai pateko 
į Nacionalinio konkurso finalą. 
Jis vyks balandžio 13-15 dieno-
mis Balio Dvariono dešimtmetėje 
muzikos mokykloje Vilniuje. Ten 
susirinks gabiausi jaunieji atlikė-
jai iš visos Lietuvos. 

Linkime Augustui ir Faustui, taip 
pat jų mokytojoms kuo didžiau-
sios sėkmės, atstovaujant mūsų 
mokyklai ir Druskininkams!

M. K. Čiurlionio meno moky-
klos informacija ir nuotraukos

Konkurso finale Druskininkams atsto-
vaus A. Navickas (fortepijonas, mokytoja 
N. Kalvaitienė)

Konkurso finale su gabiausiais jaunai-
siais atlikėjais iš visos Lietuvos varžysis ir 
F. Pauliukas (smuikas, mokytoja E. Saka-
vičienė, koncertmeisterė A. Vilčinskienė).

Viečiūnų progimnazijoje – Lietuvos šimtmečio paminėjimas 
Sigita Muzikevičienė, 
lietuvių kalbos vyresnioji moky-

toja

Kovo 9-ąją Viečiūnų progim-
nazijoje organizuoti renginiai, 
skirti paminėti Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 100-ąsias me-
tines ir Lietuvių kalbos dienas. 

Rytas mokykloje prasidėjo me-
nine-muzikine kompozicija „Žodis 
pasakoja tautos istoriją“. Rengi-
nio vedėjai žiūrovus vedžiojo Lie-
tuvos istorijos keliais. Buvo pri-
siminti ir džiaugsmingi, ir labai 
liūdni valstybės šimtmečio įvy-
kiai. Šimto meto istoriją kūrė pro-
seneliai, seneliai, tėvai, o dabar 
jaunų žmonių laikas mokytis ir 
dirbti savo šalies labui. Todėl sce-
noje skambėjo prasmingi žodžiai: 
Valstybė, Gynėjas, Kalba ir Kny-
ga, Trispalvė, Himnas, Svajonė 
ir Viltis, Mokytojas. Žodžiai, ku-
rie svarbūs kiekvienai kartai, nes 
kiekvienas iš šių žodžių pasako-
ja skirtingą istoriją. Renginio metu 
skambėjo dainos apie Lietuvą, jas 

atliko ansamblinio dainavimo bū-
relio merginos ir mažieji POP 
choro dainininkai. Progimnazijos 
bendruomenę su Kovo 11-ąja pa-
sveikinusi direktorė Elvyra Čes-
nulevičienė palinkėjo visiems būti 
Lietuvos kūrėjais, savo darbais 
džiuginti artimuosius ir tėvynę ir 
pakvietė visus į sporto salę, ku-
rioje prasidėjo tradicinė bendruo-
menės sporto šventė.

Sporto šventėje rungėsi moki-
niai, tėvai ir mokytojai. Keturios 
pradinukų komandos lenktynia-
vo  nuotaikingose estafetėse. Vy-
resni mokiniai, mokytojai ir tėvai 
savo jėgas galėjo išmėginti tritaš-
kių mėtymo, smiginio, stalo teni-
so ir šaškių rungtyse. Sporto sa-
lėje virė tikros aistros, juk taip 
smagu laimėti aukso medalį! Kie-
kviena klasė už aktyvų dalyvavi-
mą buvo adovanota taure, išdaly-
ti net 6 aukso, sidabro ir bronzos 
medalių komplektai. Prasmingai ir 
aktyviai praleidę netradicinę die-
ną mokykloje visi šventės dalyviai 
į namus grįžo puikios nuotaikos.

Viečiūnų progimnazijoje organizuoti renginiai, skirti paminėti Lietuvos  valstybės atkūrimo 100-ąsias metines ir Lietuvių kalbos dienas/
Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotrauka

Konkurse „Šypsenų vaivorykštė“ – 
linijinių šokių kolektyvo „Rudenėlis“ sėkmė

Laimutė Radinienė,
linijinių šokių kolektyvo „Rude-

nėlis“ šokėja

Kovo 10-ąją Druskininkų „Bo-
čių“ linijinių šokių kolektyvas 
„Rudenėlis“ dalyvavo Trakuose 
surengtame pastatyminių šokių 
kompozicijų konkurse-koncer-
te „Šypsenų vaivorykštė‘ 2018“. 
Konkursą, skirtą paminėti Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkū-
rimą, organizavo Vilniaus Me-
dardo Čoboto trečio amžiaus 
universitetas ir choreografų 
grupė. Renginį pasveikino uni-
versiteto rektorė Zita Žebraus-
kienė, o visą koncertą smagiai 
vedė saviraiškos fakulteto de-
kanė Izabelė Bražiūnienė.

Dalyvių susirinko nemažai – 
konkurse parodyta net 30 įvai-
rių žanrų šokių: ir pramoginiai, ir 
tautiniai, ir linijiniai, ir senoviniai, 
ir šiuolaikiniai. Šokėjų buvo dau-
giau nei trys šimtai iš daugelio 
Lietuvos miestų. Ypač daug buvo 

vaikų ir jaunimo, jų pasirodymai 
visiems savaime kėlė šypsenų 
vaivorykštes.

Šokis vijo šokį. Labai gražiai pa-
sirodė Vilniaus kolektyvas „Non-
na Dance“, sušokęs sambą ir tan-
go. Sužavėjo „Dosado“ solistai, 
sušokę solinį šokį „Jausmai“. Įdo-
mus buvo merginų šokis su vė-
duoklėmis, atliktas neoklasiki-
nių-šiuolaikinių šokių kolektyvo 
„Atspindys“ šokėjų. Visų ir išvar-
dinti neįmanoma.

Mes sušokome tris šokius ir neli-
kome be apdovanojimų – konkur-
sinis šokis „Valsas su skarelėm“ 
pelnė taurę už geriausią linijinių 
šokių kompoziciją.

Šis konkursas priminė praeitų 
metų rugsėjo mėnesį Medardo 
Čoboto trečio amžiaus universite-
to ir Nacionalinės trečio amžiaus 
universitetų asociacijos suruoš-
tą išskirtinio Lietuvos istorijos įvy-
kio – 100-tųjų Lietuvos valstybės 
atkūrimo metinių paminėjimą. Tai 
buvo pirmą kartą Lietuvoje orga-

nizuotas tarptautinis senjorų šo-
kių festivalis „100-to šokių pynė 
Lietuvai“, kurį globojo premjeras 
Saulius Skvernelis. Tada festi-
valyje dalyvavo 450 dalyvių – 27 
šokių kolektyvai, tarp jų – ir du iš 
Druskininkų. Festivalio programo-
je matėme liaudies, pramoginius, 
linijinius šokius, nepaprastai švel-
nius šokius pagal liturginę muzi-
ką. Mūsų „Rudenėlis“ tada sušo-
ko net 4 linijinius šokius.

Galime pasigirti, kad visiems pa-
tiko mūsų linijiniai šokiai ir Vilniu-
je, ir Lietuvos gimnastikos festiva-
lyje „Auksinis amžius“ Latežeryje. 
Esame Lietuvos asociacijos „Gim-
nastika visiems“ pakviesti ats-
tovauti Lietuvai ir Druskininkus 
6-tąjame Europos gimnastikos 
festivalyje „Auksinis amžius“, kuris 
šių metų rugsėjo mėnesį bus su-
rengtas Pesaro mieste, Italijoje.

Grįžome namo pakilios nuotai-
kos, susipažinę su daugeliu ko-
lektyvų, smagiai ir maloniai pra-
leidę laiką.

Linijinių šokių kolektyvo „Rudenėlis“ konkursinis šokis „Valsas su skarelėm“ konkurse pelnė taurę už geriausią linijinių šokių kompozi-
ciją/Asmeninio archyvo nuotrauka

Darbas VOKIETIJOJE. Sandėliuose – aukštuminių krautuvų 
vairuotojams, šakinių krautuvų vairuotojams, tuščios taros rūšiuo-
tojams, užsakymų surinkėjams. Privaloma patirtis, kalbos žinios. 

Tel. 8 640 30 006, el. paštas: darbas@hirexo.eu
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Nepriklausomybės spalvų žiedai – 
seneliams

Miglė Labanauskaitė, 
„Atgimimo“ mokyklos 5c klasės 

mokinė

„Atgimimo“ mokykla jau kele-
tą metų bendradarbiauja su VšĮ 
Druskininkų PSPC medicininės 
slaugos ir palaikomojo gydymo 
skyriumi: mokiniai prieš Didžią-
sias metų šventes – šv. Kalėdas 
ir šv. Velykas – pagražina sky-
riaus patalpas, dovanoja savo 
rankų darbo atvirukų seneliams 
ir darbuotojams. 

Šie metai ypatingi – mes šven-
čiame Valstybės atkūrimo 100-
metį. Mergaičių ansamblis „Vivo“, 
vadovaujamas muzikos mokyto-
jos Ritos Mikalčienės, nuspren-
dė surengti pavasarišką koncertą 
slaugos skyriuje gulintiems se-
nukams. Mokiniai paruošė pro-
gramą „Lietuvą, kai aš tariu...“. 
Norėjome, kad mūsų klausytojai 
prisimintų praeitį, Nepriklausomy-
bės laukimą ir 1990 m. Kovo 11-
ąją. Stengėmės dovanoti gražiau-
sius žodžius ir dainas šio slaugos 
skyriuje esantiems senoliams.

Mūsų dainų pasiklausyti atė-
jo daug vyresnio amžiaus žmo-
nių. Dainavome dainas apie Tė-

vynę, kurios mums labai patinka: 
„Skambioji kalba“, ‚Mano kraš-
tas“. Kelias dainas padainavo 
mūsų ansamblio solistė Goda 
Stravinskaitė, jai patinka dainos 
„Mano muzika“, „Vienas žodis“. 
Mūsų klausytojai buvo labai nuo-
širdūs, kai kurie su mumis dai-
navo ir net ėjo pašokti. Buvo la-
bai smagu. Ne visi seneliai galėjo 
ateiti į koncertą, bet jie klausėsi 
mūsų dainų, gulėdami. Išdalino-

me visiems koncerto dalyviams 
didelį krepšį gėlių, kurias pačios 
padarėme – geltonos, žalios, rau-
donos spalvų gėlės pražydo se-
nolių rankose...

Skyriaus vedėja Vida Kašėtie-
nė padėkojo mums už koncertą ir 
sakė, kad vyresnio amžiaus žmo-
nėms labai reikalingas kitų dėme-
sys, o mes savo koncertą baigė-
me nuotaikinga daina „O Lietuva, 
o saule“. 

Mokiniai, paruošę programą „Lietuvą, kai aš tariu...“ , norėjo, kad Slaugos skyriuje esan-
tys senoliai prisimintų praeitį, Nepriklausomybės laukimą ir 1990 m. Kovo 11-ąją/„Atgimi-
mo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Sporto centre – tarptautinės krepšiasvydžio varžybos K. Dineikos 
120-osioms gimimo metinėms paminėti

Kovo 15-ąją, Lietuvos peda-
gogo, gydomosios kūno kultū-
ros specialisto, Lietuvos krep-
šinio pradininko K. Dineikos 
gimimo dieną, Druskininkų 
sporto centre surengtos tarp-
tautinės krepšinio (krepšiasvy-
džio) varžybos jo 120-osioms 
gimimo metinėms paminėti.

K. Dineika, propagavęs klasiki-
nes ir tautines sporto šakas, sveiką 
gyvenseną, sukūręs psichofizinės 
treniruotės pagrindus, dar 1922 
m. išleido knygutę „Krepšiasvy-
dis“, kurioje smulkiai aprašė krep-
šinio žaidimo taisykles. Varžybose 
rungtyniavo Gardino ir Druskinin-
kų komandos. Kaip „Mano Druski-
ninkams“ sakė Gardino krepšinio 
komandos treneris Ruslan Nosen-
ko, savo auklėtiniams jis papasa-
kojęs apie K. Dineiką: „Paminėjau, 
kad tai ypatingos varžybos, nes 

turnyras skirtas K. Dineikos, kuris 
stovėjo prie Lietuvos krepšinio iš-
takų, atminimui.“

Tarptautinėse krepšiasvydžio 
varžybose, Druskininkų spor-

to centro komanda (2006-2007 
m. g.; treneris Algimantas Bara-
nauskas) rezultatu 74:64 įveikė 
Gardino sporto mokyklos Nr. 7 
komandą. Krepšinio įgūdžių kon-

kursą laimėjo druskininkietis Po-
vilas Savonis. o komandinį triju-
lių konkursą laimėjo Druskininkų 
SC 1 komanda. Geriausiais ko-
mandų žaidėjais 2006-2007 m. 

g. varžybose druskininkiečių ko-
mandoje pripažintas Benas Če-
pulis, o Gardino komandoje – Mi-
chail Pozdniak.

Tarptautinėse krepšiasvydžio 
varžybose Druskininkų SC krep-
šininkai (2003-2004 m. g.; trene-
ris Sigitas Šimkūnas) rezultatu 
72:52 įveikė Gardino sporto mo-
kyklos Nr. 7 komandą. Krepšinio 
įgūdžių konkursą laimėjo drus-
kininkietis Gustas Virbalis, o ko-
mandinį trijulių konkursą laimėjo 
Gardino SM 1 komanda. Geriau-
siais komandų žaidėjais 2003-
2004 m. g. varžybose druski-
ninkiečių komandoje pripažintas 
Justas Lukšys, o Gardino koman-
doje – Anton Gaidzel.

Pagal Druskininkų sporto 
centro informaciją parengė 

Ramunė Žilienė

Tarptautinių krepšiasvydžio varžybų K. Dineikos 120-osioms gimimo metinėms paminėti dalyviai/Gintaro Grigo nuotrauka

Druskininkų JUC – jau 20!
Penktadienį Druskininkų jau-

nimo užimtumo centras origi-
naliai paminėjo 20-ąjį gimta-
dienį. Visus, susirinkusius į 
renginį, šventės organizato-
riai pakvietė pasinerti į nepa-
mirštamą kelionę – vaidinime 
dalyvavęs jaunimas įkūnijo 
herojus iš akmens amžiaus, 
viduramžių, 90-ųjų ir ateities. 
Per šiuos laikotarpius laiko 
mašina „keliavo“ jaunimo dar-
buotojo personažas. 

Pasirodymus šventės sve-
čiams dovanojo Viktorija Čapli-
kaitė ir Rokas Navickas, Erikas 
Mitkus, Mato Bodrijė, Dovy-
do Kalėdos, Simo Konstantina-
vičiaus ir Augustino Meškerio 
grupė, jaunieji Druskininkų par-
kūristai. Susirinkusiuosius pa-
sveikino Druskininkų savivaldy-
bės mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius. Jaunimui buvo 

įteiktos nominacijos: „Metų pro-
veržis“ atiteko Simui Konstan-
tinavičiui, „Metų protas“ – To-
mui Šlapikui, „Metų iniciatyva“ 
– Druskininkų „Interact“ klubui, 
„Metų žaidėjas“ – Dovydui Ka-
lėdai, „Metų savanoris“ – Irmai 
Jakimonytei. Šventėje padėkota 
ir buvusiems jaunimo užimtumo 
centro vadovams bei įkūrėjams, 
be jų darbų šiandieninis JUC ne-
įsivaizduojamas. 

Renginio organizatoriai dėko-
ja visiems apsilankiusiems, svei-
kinusiems, draugams ir renginio 
rėmėjams – Druskininkų savival-
dybei, „Druskininkų kolonadai“/
„Šventė jums“, „Sicilia“, Reabili-
tacijos centrui „Upa“, Druskinin-
kų sveikatinimo ir poilsio centrui 
„Aqua“, „Zitos gėlėms“ ir „Mano 
Druskininkams“.

Druskininkų JUC informacija
Druskininkų jaunimo užimtumo centras originaliai paminėjo 20-ąjį gimtadienį/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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„Saulės“ mokyklos futbolininkės – 
Alytaus apskrities čempionės

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos komanda, vado-
vaujama trenerio Vytauto Kapčiaus, puikiai pasirodė Alytuje su-
rengtose Alytaus apskrities merginų salės futbolo žaidynių „La-
dyGolas“ finalinėse futbolo 5x5, 7-8 klasių varžybose.

Komandos buvo suskirstytos į du pogrupius. Savo pogrupyje iškovo-
jusios I-ąją vietą, druskininkietės susitiko su kito pogrupio nugalėtojo-
mis, ir laimėjo rezultatu 2:1. Daugiausiai įvarčių Druskininkų komandai 
pelnė Viktorija Gylytė. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos fut-
bolininkės, iškovojusios I-ąją vietą, žais Kaune rengiamose Lietuvos 
„LadyGolo“ varžybose. 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos informacija

I-ąją vietą iškovojusios Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos futbolininkės su tre-
neriu V. Kapčiumi/Donato Savulionio nuotrauka

Pasitinkant pavasarį: galimybė užsakyti 
nemokamą nebereikalingų šaldytuvų ir 

kitų prietaisų išvežimą
Reprezentatyvaus tyrimo duomenimis, 18 proc. visų laikomų elektro-

nikos prietaisų Lietuvos gyventojų namuose – nenaudojami. Jie laiko-
mi su mintimi „o gal prireiks“. Tiesa, dažniausiai jų taip ir nebeprireikia 
ir ilgą laiką stovėdami namuose tampa pavojų keliančiomis atliekomis. 
Ekspertai pataria nebenaudojamus, bet dar veikiančius elektroninius 
prietaisus parduoti ar padovanoti, o naudoti nebetinkamų saugiai at-
sikratyti. Elektronikos platintojų asociacija (EPA) kviečia jų atsikratyti 
be jokio galvos skausmo – EPA surinkėjai atvažiuoja ir stambių gabari-
tų elektronikos atliekas, tokias kaip nebeveikiantys šaldytuvai, skalby-
klės, kaitlentės, išveža saugiai sutvarkyti nemokamai.

EPA surinkėjai kartu su stambio-
siomis elektronikos atliekomis su-
renka ir smulkiąją elektroniką (dul-
kių siurblius, mobiliuosius telefonus, 
virdulius, lygintuvus, žaislus ir pan.). 
EPA surinkėjus nemokamai išvež-
ti elektroniką galima išsikviesti į bet 
kurią Lietuvos vietą telefonu 8 695 

55 111 arba užpildžius formą inter-
nete epa.lt/surinkimas.

Norint tinkamai atsikratyti tik mul-
kiųjų elektronikos atliekų, artimiau-
sias surinkimo vietas galima rasti ša-
lia šio straipsnio esančiame skelbime.

Jos įrengtos patogiose, dažnai 
lankomose viešose vietose.

Fotografijų parodoje – Islandijos grožis
Druskininkiečiai kviečiami 

aplankyti kovo 24 dieną „Ryto“ 
gimnazijoje atidaromą foto-
grafijų parodą, skirtą Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui. 
Renginio pradžia 14 val. Paroda 
veiks iki balandžio vidurio.

Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimą (1990-03-11) Islandija pri-
pažino pirmoji (1991-02-11). Par-
odos autorius, druskininkietis 
Lukas Valentukevičius Islandiją 
aplankė 2017-ųjų rugpjūtį. Parodą 
surengė, norėdamas supažindinti 
druskininkiečius su gražiausiomis 
jo užfiksuotomis akimirkomis.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Drauge su bendrakeleive Aušra Kudirkaite Lukas Valentukevičius Islandijos keliais nu-
važiavo daugiau kaip 2000 kilometrų. Keliautojus sužavėjo Islandijos gamta/Asmeninio 
archyvo nuotrauka

Chorai susivienijo bendram tikslui

Lietuvai minint valstybės at-
kūrimo šimtmetį, M. K. Čiurlio-
nio meno mokykla surengė iškil-
mingą chorų koncertą „Mes tavo 
vaikai“. Kovo 15-osios vakarą 
sanatorijoje ,,Draugystė“ susi-
rinkusiems klausytojams skam-
bias dainas dovanojo M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos jaunių ir 
suaugusiųjų choras ,,Druskinin-
kai“ (vadovė I. Vagnoriūtė, kon-
certmeisteris D. Juškevičius).

Koncerte skambėjo lietuvių 
kompozitorių kūriniai, skirti šie-
met vyksiančiai Lietuvos šimtme-
čio dainų šventei. Nuoširdžias at-
likėjų šypsenas ir darnius garsų 
sąskambius lydėjo gausūs klau-
sytojų aplodismentai. Chorai pri-
statė atskiras kūrinių programas, 
o koncerto pabaigoje atlikę ben-
dras dainas, sujaudino jautriau-
sias širdis. Neliko nepastebėtas 
ir naujas chorų įvaizdis – vaikai ir 

suaugusieji koncerte pasipuošė 
naujais sceniniais drabužiais.

Chorai negailėdami jėgų dir-
ba toliau, ruošiasi Lietuvos šim-
tmečio dainų šventei. O mūsų 
ištikimiausius klausytojus ir mies-
to svečius kviečiame ateiti į ki-
tus Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos chorų koncertus.

M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos informacija

Skambias dainas klausytojams dovanojo M. K. Čiurlionio meno mokyklos jaunių ir suaugusiųjų choras ,,Druskininkai“/M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos archyvo nuotrauka

Sėkmingi druskininkietės Liepos Karlonaitės startai 
Baltijos taurės kalnų slidinėjimo trečiojo etapo varžybose
Praėjusią savaitę Pyho-

je (Suomija) surengtos 
Baltijos taurės kalnų sli-
dinėjimo trečiojo etapo 
varžybos. Pirmieji du eta-
pai organizuoti „Snow 
Arenoje“ir Siguldoje (La-
tvija). Džiaugiamės Snow 
Arena Racing Team/Drus-
kininkų sporto centro au-
klėtinės Liepos Karlonai-
tės sėkmingais startais 
Suomijoje. Liepa startavo 
net 6 disciplinose. „Super 
G“ rungtyje ji finišavo 7-a 
iš 21-os dalyvės; „Alpių 
kombinacijoje“ ji buvo 6-a 
iš 21-os dalyvės; „Slalome 
milžine“ jai atiteko 7 vieta 
iš 24 dalyvių; „Slalome“ – 
3 vieta iš 23 dalyvių; „Su-
per slalome“ – 5 vieta iš 22 
dalyvių; „Paralelinio slalo-
mo” rungtyje, kurioje daly-

vavo 23 slidininkės, Liepa 
iškovojo 4-ą vietą. 

Varžybose dalyvavo pa-
jėgiausi jaunieji slidinin-
kai iš Latvijos, Estijos, 
Rusijos, Suomijos. Ir tik 
vienintelė Liepa atstova-
vo Lietuvai. Džiaugiamės 
ir atskirais Liepos pasiek-
tais rezultatais, ir bendroje 
įskaitoje jos iškovota 5-ąja 
vieta Baltijos taurės varžy-
bose.

Dėkojame visiems, prisi-
dėjusiems prie šio rezulta-
to, ir laukiame mėgstančių 
kalnų slidinėjimo sportą 
kovo 25 d. „Snow Areno-
je“ organizuojamame jau 
5-ąjame Lietuvos taurės 
kalnų slidinėjimo etape.

Druskininkų sporto 
centro informacija

Džiugina ir atskiri Liepos pasiekti rezultatai, ir bendroje įs-
kaitoje jos iškovota 5-oji vieta Baltijos taurės varžybose/As-
meninio archyvo nuotrauka 
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Sidabrinis pabaigos taškas Lietuvos 
jaunimo tinklinio čempionate

Savaitgalį Kauno sporto mo-
kyklos „Startas” salėje su-
rengtas Lietuvos jaunimo vai-
kinų tinklinio finalinis etapas. 
Vos vieną pralaimėjimą čem-
pionato metu patyrusi ir vietą 
stipriausių Lietuvos jaunimo 
komandų kvartete iškovojusi 
ir Druskininkų sporto centro 
jaunimo tinklinio ekipa (trene-
ris Edgaras Suchanekas) į le-
miamą kovą stojo su kartu su 
Kauno sporto mokyklos „Star-
tas“ pirmąja ir antrąją koman-
domis bei Vilniaus sporto mo-
kyklos „Tauras“ komanda. 

Pirmą varžybų dieną Druski-
ninkų sporto centro jaunimo tin-
klinio komanda rezultatu 3:1 nu-
galėjo bendraamžius, Vilniaus 
sporto mokyklos „Tauras“ au-
klėtinius. Antra varžybų diena 
buvo ypatingai svarbi, nes su-
tikimo aikštelėje laukė čempio-
nato lyderė Kauno sporto moky-
klos „Startas“ pirmoji komanda. 
Druskininkiečiai šioms rungty-
nėms, kaip ir visam finaliniam 
turui, ruošėsi atsakingai, buvo 
surengę ir trumpalaikę sporto 
stovyklą Gardine. Žaidėjai atida-
vė visas jėgas, tačiau rungtynes 
pralaimėjo rezultatu 1:3.

Paskutinę varžybų dieną Drus-
kininkų sporto centro jaunieji tin-
klininkai susitiko su Kauno spor-
to mokyklos „Startas“ antrąja 
komanda. Valingi Dzūkijos vaiki-
nai parodė visą, per dešimt treni-
ravimosi metų išugdytą, sportinę 
valią, užsispyrimą bei teorinį tin-
klinio sporto šakos išmanymą ir 
taškas po taško su didele atsarga 
padėjo sidabrinį tašką savo daly-
vavimo Lietuvos moksleivių tin-
klinio čempionatuose istorijoje. 
Palaikomi ištikimų komandos sir-
galių – tėvelių, kurie nedideliu bū-

riu atvyko palaikyti savo koman-
dos, Lietuvos jaunimo tinklinio 
čempionate druskininkiečiai iš-
kovojo antrąją vietą bei sportinių 
trofėjų kolekciją papildė šio čem-
pionato sidabro medaliais.

2017/2018 metų Lietuvos jauni-
mo vaikinų tinklinio čempionate 
Druskininkų savivaldybei atstova-
vo šie Druskininkų sporto centro 
auklėtiniai: Mykolas Janeliaus-
kas, Marijus Rutkauskas, Rokas 
Rutkauskas, Laurynas Šimkevi-
čius, Sebastjan Kisel, Justinas 
Bakanauskas, Karolis Rupeikis, 
Marius Pliupelis, Mykolas Sucha-
nekas ir Vygantas Stikleris. 

Dar turi praeitį šiek tiek laiko, 
kad nurimtų emocijos, užgytų at-
kaklioje kovoje atsiradę nubrozdi-
nimai, o sportininkai suvoktų, jog 
pasiekta tai, kas kažkam atrody-

tų tik nepasiekiama svajonė. O 
siekti jos buvo verta. Vien dėl to, 
kad būtų nueitas įdomus dešim-
ties metų kelias, kartu augant, sti-
prėjant, mokantis, klumpant ir tie-
siant ranką vienas kitam. Tam, 
kad, vos sulaukęs aštuoniolikos, 
jau būtum dukart Lietuvos čempi-
onu, triskart – Lietuvos vicečem-
pionu ir vienąkart Lietuvos bron-
ziniu čempionu, įrodytum sau ir 
kitiems, jog, dirbant ir siekiant 
aukštumų, jų galima pasiekti.  Tik 
reikia labai to norėti. 

Šią paskutinę sidabrinę pergalę 
komandos žaidėjai ir treneris ski-
ria savo tėvams ir gimtajam mies-
tui. Už tai, kad davė tvirtus pama-
tus ir leido ant jų augti.

Druskininkų sporto 
centro informacija

2017/2018 metų Lietuvos jaunimo vaikinų tinklinio čempionate Druskininkų savivaldy-
bei atstovavo M. Janeliauskas, M. Rutkauskas, R. Rutkauskas, L. Šimkevičius, S. Kisel, 
J. Bakanauskas, K. Rupeikis, M. Pliupelis, M. Suchanekas ir V. Stikleris/Gintaro Grigo 
nuotrauka

Muziejus be ribų: pirmoji stotelė – Druskininkai

Antradienį Druskininkų savi-
valdybės viešojoje bibliotekoje 
druskininkiečiai ir kurorto sve-
čiai buvo pirmieji, apžiūrėję nuo 
12 iki 18 valandos veikusią par-
odą, čia surengtą pagal unikalų 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
surengtą projektą „100 kariuo-
menės pėdsakų“.

2018-ieji yra ypatingi metai kie-
kvienam Lietuvos piliečiui, nes mi-
nime Lietuvos valstybės ir kariuo-
menės atkūrimo 100-metį. Tai 
vienos reikšmingiausių Lietuvos is-
torijos datų. 1918 m. atgaivinta šim-
tmečius puoselėta Lietuvos valsty-

bingumo tradicija, kurią įsipareigojo 
ginti ir saugoti 1918 m. lapkričio 23 
d. atgimusi Lietuvos kariuomenė. 
Ekspozicijose buvo pristatomi lai-
kotarpiai: „Nepriklausomybės ko-
vos 1918-1920 m.“; „Lietuvos 
kariuomenė 1920-1940 m.“; „Gin-
kluota rezistencija 1944-1953 m.“; 
„Atkurtos Lietuvos Respublikos ka-
riuomenė 1990-2004 m. ir dabar-
tinė Lietuvos kariuomenė“. Biblio-
tekos erdvėse įrengtoje partizanų 
stovyklavietėje buvo galima susipa-
žinti su partizanų kasdienybe, ren-
ginio dalyviai galėjo paimti į rankas 
originalius XX a. šaunamuosius 

ginklus, pažaisti karinių strategi-
nių žaidimų ar pasidaryti maskuo-
jamąjį grimą, įminti karines mįsles. 
Apie šiuolaikinę kariuomenę pasa-
kojo ir ekipuotę bei ginkluotę prista-
tė Lietuvos kariuomenės Karo prie-
volės ir komplektavimo tarnybos 
kariai. Šia paroda ir edukaciniais 
užsiėmimais Vytauto Didžiojo karo 
muziejus paskatino prisiminti, koks 
svarbus buvo kariuomenės indėlis, 
kovojant už Lietuvos laisvę ir nepri-
klausomybę per prabėgusį šimtą 
metų, atiduoti pagarbą visiems, ku-
rie liko ištikimi priesaikai ginti ir sau-
goti savo šalį.

Kovo 20-ąją Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje surengtos parodos akimirkos/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Kaip teigė renginio koordinatorė, 
istorikė Erika Kisieliūtė, vienas iš 
pagrindinių Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus tikslų – pristatyti Lie-
tuvos kariuomenės istoriją: „Šiais 
metais minime ne tik Lietuvos vals-
tybės, bet ir Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo 100-metį, todėl muziejuje 
pristatoma daug įvairių edukacinių 
programų, pritaikytų įvairioms am-
žiaus grupėms. Tačiau 100-mečio 

proga nusprendėme, kad muzie-
jus nebūtinai turi būti statiškas. 
Sulaužėme stereotipus, „perkel-
dami“ muziejų į skirtinguose Lietu-
vos regionuose esančius miestus. 
Pirmasis miestas, kuriame sukū-
rėme unikalią ekspoziciją – Drus-
kininkai. Džiaugiamės Lietuvos 
kariuomenės bendradarbiavimu, 
įgyvendinant šį projektą. Dėkojame 
Druskininkų savivaldybės viešajai 
bibliotekai už šiltą priėmimą.“

„Labai džiaugiuosi, kad, švęsdami 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-
metį, sulaukėme tokios Vytauto Di-
džiojo karo muziejaus dovanos. 
Džiaugėmės ir šaunia, energinga, 
jauna muziejaus komanda. Dėko-
ju Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
kolektyvui, kad suteikė tokią pui-
kią galimybę druskininkiečiams bei 
miesto svečiams susipažinti su įvai-
riais Lietuvos kariuomenės istorijos 
laikotarpiais. Jeigu Lietuvos muzie-
juose dirbs tokie šaunūs darbuoto-
jai, Lietuva tikrai gyvuos dar ne vie-
ną 100-metį“, – sakė Druskininkų 
savivaldybės viešosios bibliotekos 
direktorė Laima Žėkienė.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos ir 

Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus informacija
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Užuojautos

Kiekvienas palieka pėdą žemėje, kai eina laukais.
Jei gilios, jos ilgai išlieka.

Jei teisingos, jos tampa keliais. 
(J. Marcinkevičius)

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Jezukevičių šeimai, netekus 
brangaus vyro, tėvo, uošvio, senelio Vlado Jezukevičiaus.

Merkinės g. 4-ojo namo gyventojai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

8 (313) 51138, 8 698 72200

Žmogus bejėgis, gamta ta visagalė
prieš juodą nebūtį lemties.

Sprendimo jos pakeisti nieks negali,
dar taip reikėjo Tavo rankų ir širdies.

Skaudžią netekties valandą, mirus Vitalijai Draugelienei, 
nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.

UAB „Minolga“ kolektyvas

Ir vienąkart, pavasari, tu vėl atjosi drąsiai.
O, mylimas pavasari, manęs jau neberasi. 

(S. Nėris)

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamytei Onutei 
Stabingienei-Alesienei, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Kęstutį ir 

artimuosius. 

Valerija Žebrauskienė, Nijolė Rimšienė

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
gal maža dalele ji lengvesnė Jums bus.

Mirus Vitalijai Draugelienei, nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą 
ir artimuosius.

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą 
Tėtį. Dalijamės skausmu ir nuoširdžiai užjaučiame Druskininkų 

jaunimo užimtumo centro direktorę Aušrą Nedzinskienę.

Druskininkų kultūros centro kolektyvas

Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę, 
kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu. 

Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią, 
prisikelti amžiams aš nebegaliu.

Dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Druskininkų JUC direktorę Aušrą Nedzinskienę.

„Mano Druskininkai“ redakcija

Renginiai
Edukacinė meninė amatų programa 

šeimai, skirta Šv. Velykoms 
„Bundantys raštai“:

Kovo 21 d. 17.30 val. vaško žvakių lie-
jimas margučių dažymas vašku, verbų 
rišimas, karpiniai (Viečiūnų bendruome-
nės centras, Jaunystės g. 17
Kovo 23 d. 17.30 val. vaško žvakių lie-
jimas margučių dažymas vašku, verbų 
rišimas (Leipalingio laisvalaikio salė, 
Alėjos g. 3)

Kovo 23 d. 13 val. Aido Kelionio knygos 
„Senelio Pinelio svajonė“ pristatymas. 
Dalyvaus poetas, žurnalistas K. Sukac-
kas, Varnėnų kaimo vokalinis ansamblis 
,,Varnėnų aidai“ (vadovė I. Bielskienė) 
(Viešosios bibliotekos Leipalingio pada-
linys, Alėjos g. 30)
Kovo 23 d. 16 val. Literatūrinė popietė 
vaikams „Ant poezijos sparnų”, skirta 
Pasaulinei poezijos dienai (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudir-
kos g. 13)
Kovo 23 d. 19 val. koncertuos Algimanto 
Padegimo vadovaujamas Druskininkų 
miesto ansamblis „Rasa“ („Draugystės 
sanatorijos“ Raudonojoje salėje)
Kovo 24 d. 20.30 val. Pilietinė iniciatyva 
„Žemės valanda Druskininkuose 2018“. 
Nežemiškai įtraukiantys ir žemiškai su-
šildantys žaidimai; bardo Manto Baltru-
šaičio koncertas (Druskininkų pramogų 
aikštė, Vilniaus al. 24)
Kovo 26 d. 17 val. Dž. R. R. Tolkino 
skaitymo diena – Dž. R. R. Tolkino kūry-
bos skaitymų, muzikos ir žaidimų va-
karas (Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Kovo 27 d. 16 val. Juozo  Žitkausko ei-
lėraščių knygos „Sakyciniai ir pilniavoci-
niai“ pristatymas. Dalyvaus skaitovas L. 
Stravinskas, Barčių etnografinis ansam-
blis „Liktorėlis“ (vadovė R. Kulakaus-
kienė) (Viešosios bibliotekos Leipalingio 
padalinys, Alėjos g. 30)
Kovo 27 d. 17.30 val. Prisiminimų va-
karas „Dailininkas Alfonsas Šuliauskas“. 
Dalinsimės prisiminimais, klausysimės 
dailininko minčių, užfiksuotų filmuotoje 
medžiagoje, spaudoje ir jo kūriniuose. 
Bus eksponuojami Miesto muziejui pado-
vanoti Alfonso Šuliausko kūrybos darbai, 
koncertuos Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos mokiniai (Druskininkų 
miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Balandžio 7 d. 13.00 val. X Lietuvos 
gimnastiada. Renginyje dalyvaus Vero-
nika Povilionienė ir akordeonistas Neri-
jus Bakula, masinio pratimo su kaspinais 
dalyviai susilies į trispalvę jūrą, įvairiau-
sio amžiaus šokėjai iš Lietuvos ir užsie-
nio stebins originaliais ir nuotaikingais 
pasirodymais. Minint Karolio Dineikos 
120-ąsias gimimo metines,vienam iš da-
lyvių bus įteikta specialiai sukurta skulp-
tūrėlė iš druskos (Druskininkų sporto 
centras, M. K. Čiurlionio g. 97-2)

Parodos
Kovo 23 d. 16 val. dailininkės Aleksan-
dros Laucevičiūtės-Čipkienės (1922–
2009) parodos „Poeto mūza – Savoldo 
angelas“ atidarymas (V. K. Jonyno gale-
rija, Turistų g. 9)
Fotografijų paroda iš Karolio Dineikos 
šeimos archyvų, skirta 120-osioms Ka-
rolio Dineikos gimimo metinėms (Druski-
ninkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13) 
Spaudinių paroda ,,Karolis Dineika – 
kūno ir dvasios kultūros puoselėtojas“, 
skirta 120-osioms Karolio Dineikos gi-
mimo metinėms (Druskininkų savivaldy-
bės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Paroda „Prakalbink portretą lietuviškai“ 
iš Druskininkų miesto muziejaus dailės 
rinkinio, skirta Lietuvių kalbos dienoms 
(Druskininkų miesto muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 59)
Profesorės Aušros Lisauskienės par-
oda „Baltiški ženklai: keturi laikai“ (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)
Paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui, „100 nyčių Lietuvai“. Paroda 
veiks iki kovo 31 d. (Viečiūnų bendruome-
nės centras, Jaunystės g. 17, Viečiūnai)
Magijos meistro Arvydo Gaičiūno kūry-
bos darbų  paroda (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Elmos Šturmaitės paroda „100 atspal-
vių Lietuvai“ (V. K. Jonyno galerija, Tu-
ristų g. 9)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus 
mokytojos A. Kalėdienės  mokinių ta-
pybos darbų paroda „Paslaptingas min-
čių pasaulis“ (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Parodos, skirtos šviesios atmin-
ties dailininko Alfonso Šuliausko 

80-mečio paminėjimui:
Kovo  21 d. 18 val. Tapybos darbų par-
oda Vilniuje, S. Vainiūno namuose;
Kovo 26 d. 17 val. Tapybos darbų 
paroda Veisiejų regionionio parko 
direkcijoje;
Kovo 27 d. 17 val. Tapybos darbų par-
oda iš Muziejaus fondų Druskininkų 
miesto muziejuje;
Kovo 27 d. 19 val. Miniatiūrų paroda 
„Draugystės sanatorijos” foto bare;
Kovo 28 d. 17 val. Tapybos darbų par-
oda Alytaus Kraštotyros muziejuje.

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė, 

Balti žemės sodai, žemės pievos plačios – 
tk siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. 

(B. Brazdžionis)

Dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame
Jaunimo užimtumo centro direktorę Aušrą Nedzinskienę.

Druskininkų savivaldybės 
švietimo įstaigų vadovai

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams,  bendradar-
biams, kaimynams ir visiems, buvusiems šalia šią sunkią 
gyvenimo valandą ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelio-
nę mylimą vyrą, tėtį ir senelį Vladą Jezukevičių.

Žmona Marijona, dukra Aušra ir sūnus Artūras su šeimomis
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam broliui, 

nuoširdžiai užjaučiame Onutę Jančiulienę.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai 
užjaučiame Liną Žibūdienę.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka....

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

Mirus broliui Jonui, nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Švedą.

DNSB „Gojus“ bendruomenė

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų slaugos skyriaus gydy-
tojai Ernestai Statkuvienei ir visam personalui, Druskininkų 
PSPC kolektyvui, giminėms, kaimynams, draugams, laidoji-
mo namams „Okona“ už paramą bei paguodos žodžius skau-
džią mūsų šeimai valandą, palydint į paskutinę kelionę tėve-
lį Steponą Meižį.

Žmona Liudmila, dukra ir sūnus su šeimomis

Sau į kelią neėmiau aš nieko, 
viskas Jums, brangieji mano, lieka... 
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis, 

ir dangus, nusėtas žvaigždėmis 
(J. Marcinkevičius)

Nuoširdžiai užjaučiame Aušrą Nedzinskienę dėl mylimo 
Tėvelio mirties. 

Druskininkų savivaldybė 
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2018.03.24 d.
Šeštadienis

2018.03.23 d.
Penktadienis

2018.03.25 d.
 Sekmadienis

2018.03.26 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietu-
va. HD.

09:05 Senis.  
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3.  
10:55 Akis už akį 3.  
11:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurna-

las (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas.
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 Šiandien prieš 100 metų. 
21:30 Duokim garo! 
23:10 Fantastiškas penktadienis. 

Premjera. Visiška tamsa.  
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios deta-

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

kaite (kart.).
03:30 Mūsų gyvūnai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (kart.).
05:00 Seserys (kart.).

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

čiakelnis
06:55  „Simpsonai“ (kart.) 

07:55  „Pasmerkti 4“ (kart.) 
08:25  „Šviesoforas“ (kart.) 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.  
12:00  „Svotai“.  
13:00  „Simpsonai“.  
14:00  „Pažadėtoji“.  
15:00  „Maištingosios amazonės“.  
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-

MAS. „Atlantida. Prarastoji imperija“.  
21:20  VAKARO KINO TEATRAS.  

„Melas vardan tiesos“.  
00:25  „Auklė nakčiai“.  
01:55  „Tai bent mamytė!“.  
03:30  „Kruvina muzika“.  
05:00  „Naujakuriai“.  
05:25  „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 Valanda su Rūta (k). 
13:20 „Rožių karas“.  
14:20 „Dvi širdys“.  
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. Žmogus iš 

plieno.  
23:50 Nebijok tamsos.  
01:40 Užpuolikai (k).  
03:35 Programos pabaiga. 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu“. 
07.15 „Ant bangos“. Karščiausių 

naujienų dešimtukas. 
08.15 Gyvenimo būdas. 
09.15 „Rojus“. 
10.20 „Albanas“.  
11.25 „Bitininkas“.  
12.30 „Gluchariovas“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“.  
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Tamsioji sielos pusė“.  
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.  
18.00 Reporteris. 
18.50 „Gluchariovas“ . 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.  

06:35 „Viena už visus“. 
07:05 „Viena už visus“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“. 
08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
09:35 „Tokia tarnyba“ (k).  
10:30 „Kobra 11“ (k).  
11:35 „Akloji zona“ (k).  
12:35 „Stoties policija“(k).  
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.  
14:50 „44-as skyrius“.  
15:55 „Tokia tarnyba“.  
16:50 „Kobra 11“.  
17:55 „Akloji zona“.  
18:55 „Stoties policija“.  
20:00 Info diena. 
21:00 Kerštas . 
23:10 Pabėgimas iš kalėjimo (k).  
01:05 „Strėlė“.  
01:50 Kerštas (k).  

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (kart.).
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 Boružėlė
08:10 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingas šunų pasaulis 2.  
12:45 Pasaulio dokumentika. Ypa-

tingi gyvūnų jaunikliai.  
13:40 Mis Marpl 2.  
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes 

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

tų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). HD.
17:55 Sportas.
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 Aršūs padarai. 
00:40 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingas šunų pasaulis 2. 
01:35 Pasaulio dokumentika. Ypa-

tingi gyvūnų jaunikliai.  
02:20 Klausimėlis.lt. HD (kart.).
02:35 Teisė žinoti (kart.).
03:00 Perėjimas prie vasaros laiko, 

pasukant laikrodžio rodyklę vieną va-
landą pirmyn (+1).

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

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. Ved. Vir-

ginijus Savukynas (subtitruota, kart.).
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes 

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

kaite. 
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 

pasakos.  Princesė ant žirnio. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:25 Mūsų gyvūnai. 
11:50 Pasaulio dokumentika. Indo 

slėnio lobiai.  
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Laukiniai gyvūnai. Paros kalei-
doskopas 3.  

13:40 Mis Marpl 2.  
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios. Orai.  
16:00 Auksinis protas (kart.).
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 4. 
21:55 Džeinė Eir.  
23:55 Visiška tamsa (kart.).

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 (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios. 
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. 
21:20 Sportas. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:20 Premjera. Išminties mylėtojas. 
23:15 Svetimšalė 1.  
00:15 Pasaulio teisuoliai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ 

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

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Neprijaukinti. Juko-

nas“. 
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“.  
12.40 „Kapitonas Gordejevas“.  
14.50 „Pasaulis iš viršaus“. 
15.20 „Pasaulio turgūs. Florencija“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
18.00 Žinios.
18.30 Mano Europos Parlamentas. 
19.00 „Baimės įlanka“.  
20.00 Žinios.
20.30 „Baimės įlanka“.  
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the Cage“.  

Lietuva - Ukraina“.  
00.00 „Vienišas vilkas“.  
02.00 „24/7“. 
02.40 „Krikšto tėvas“ . 
05.55 „Pasaulio turgūs. Stambulas“. 

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

žmogus - voras“.  
08:00  „Aladinas“.  
08:30  „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
09:00  „Virtuvės istorijos“. 
09:30  „Gardu Gardu“. 
10:00  „Aplink Lietuvą“. 
11:00  „Svajonių ūkis“. 
11:30  „Išsirink sau ateitį“. 
12:00  „Joniukas ir Grytutė“.  
13:10  „Šoklusis bičiulis. Sugrįžimas“.  
14:55  „Medaus mėnuo su mama“.  
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.  
18:30  „TV3 žinios“.
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS. „Šuns kailyje“.  
21:20  ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS. „Kunigo naudą velniai 
gaudo“. 

00:50  „Abraomas Linkolnas. Vam-
pyrų medžiotojas“.  

02:40  „Metų įvykis“.  
04:30  „Naujakuriai“.  

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Aladinas“(kart.) 
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  „Mėnulio princesė“.  
13:40  „Šoklusis bičiulis. Pasaulio 

čempionas“.  
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  PREMJERA. VAKARO KINO 

TEATRAS. „Hitmanas. Agentas 47“.  
23:55  „Motinos diena“.  
02:05  „Patarėjas“.  
04:10  „Naujakuriai“.  
04:35  „Moderni šeima“.  

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

(kart.) 
06:25  „Kempiniukas Pla-

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

„Persikėlimas“.  
00:50  „Kalėjimo bėgliai“.  
01:40  „X failai“.  
02:25  „Kerštas“.   
03:25  „Salemas“.  
05:10  „Kerštas“ (kart.)

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

landa. Ančiukai Duoniukai“.  
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.  
08:10 „Keista šeimynėlė“. 

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 . 
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. 
19:25 Sportas. 
19:30 KK2. 
20:00 „Paveldėtoja“.  
20:30 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Susi-

šaudymas
00:15 „Judantis objektas“.  
01:05 Transporteris. Visu greičiu.   
02:45 Programos pabaiga. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Neprijaukinti. 

Kodjako sala“. 
07.50 „Neprijaukinti. Aliaska“. 
08.25 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje. Jadvyga Juškytė- Širšė“. 
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09.30 „Vantos lapas“. 
10.00 „Ant bangos“. 
11.00 „Vincentas“.  
12.30 „Vera“.  
14.20 „Pasaulio turgūs. Nica“. 
15.00 „MMA „King of the Cage“.  

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

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. Akas“. 

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 „Jekaterina Didžioji“.  
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Tamsioji sielos pusė“.  
16.00 Reporteris. 

06:15 „Viena už visus“ (k).  
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Autopilotas. 

09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Pavariau“.  
10:30 „Amerikos mieliausieji“.  
11:30 „Gyvūnų būstai. Gamtos inži-

nieriai“.  
12:40 „Reali mistika“.  
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.  
14:45 „Kas žudikas?“.  
16:00 „Detektyvų istorijos“.  
17:00 LKL čempionatas. Juventus – 

Neptūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS. Juodasis 

tinklas.  
23:20 AŠTRUS KINAS. Tikras tei-

singumas. Mirtina sankryža.  
01:05 „Strėlė“ (k).  

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionatas. Kretinga (k). 

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Lietuvos čempionato finalas. 
10:00 „Pavariau“.  
10:30 „Amerikos mieliausieji“.  
11:30 „Gyvūnų būstai. Gamtos inži-

nieriai“.  
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“.  
13:40 Sveikinimai. 
16:05 „Policijos akademija“.  
17:00 LKL čempionatas. Žalgiris – 

Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 Tarptautinis turnyras „BUSHI-

DO KOK 2018 Vilnius“. 
22:15 „Juodasis sąrašas“.  
23:15 „Gyvi numirėliai“.  

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

landa. Ančiukai Duoniukai“.  
07:45 „Žuviukai burbuliukai“.  
08:10 „Keista šeimynėlė“.  
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.  
09:00 „Ogis ir tarakonai“.  
09:30 „Tinginių miestelis“.  
10:00 KINO PUSRYČIAI. Tomas ir 

Džeris Marse. 
11:25 Antroji džiunglių knyga. Mau-

glis ir Balu.  
13:10 Didelis vaikas.  
14:45 Skiriamoji juosta.  
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:00 Transporteris. Visu greičiu.  
23:55 PREMJERA. Ryklių užtvanka.  
01:30 Piko valanda 3 (k).  
03:05 Programos pabaiga.

08:35 „Tomo ir Džerio šou“.  
09:00 „Ogis ir tarakonai“.  
09:30 „Tinginių miestelis“.  
10:00 KINO PUSRYČIAI. Srovės 

nublokšti.  
11:40 Ponas auklė.  
13:20 Griausmingieji Čarlio angelai.  
15:30 Pakvaišėlių lenktynės
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. Užburtoji Ela.  
21:20 Piko valanda 3.  
23:05 Kitoks parodijų filmas.  
00:50 Žmogus iš plieno (k).  
03:15 Programos pabaiga. 

01.10 „Krikšto tėvas“ 
03.00 „Bitininkas“.  
03.45 „Jekaterina Didžioji“.  
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.  
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.  
06.30 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“. 

01:45 Pasaulio dokumentika. Indo 
slėnio lobiai.  

02:30 Pasaulio dokumentika. Lauki-
niai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3.  

03:15 Dviračio žinios (kart.).
03:40 Klausimėlis.lt (kart.).
03:55 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“ (kart.).

00:10 Juodasis tinklas (k).  
01:50 „Detektyvų istorijos“ (k).  
02:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).  
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2018.03.28 d.
Trečiadienis

2018.03.29 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.  
10:55 Akis už akį 3.  
11:40 Emigrantai (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. 
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.). HD.
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. 
21:20 Sportas. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 
23:20 Svetimšalė 1.  
00:15 Istorijos detektyvai (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.  
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 4.  
10:55 Akis už akį 3.  
11:40 Gyvenimas (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios. 
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. 
21:20 Sportas. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-

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

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

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

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

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

07:55  „Pasmerkti 4“ (kart.). 
08:25  „Šviesoforas“ (kart.) 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.  
12:00  „Svotai“.  
13:00  „Simpsonai“.  
14:00  „Pažadėtoji“.  
15:00  „Maištingosios amazonės“.  
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Šviesoforas“. 
20:00  „Gero vakaro šou“. 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikinglotto“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS. 

„Rytai“.  
00:55  „Kalėjimo bėgliai“.  
01:45  „X failai“.  
02:35  „Kerštas“.  
03:25  „Salemas“.  
05:10  „Kerštas“ (kart.).

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

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

07:55  „Pasmerkti 4“ (kart.). 
08:25  „Šviesoforas“ (kart.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.  
12:00  „Svotai“.  
13:00  „Simpsonai“.  
14:00  „Pažadėtoji“.  
15:00  „Maištingosios amazonės“.  
16:00  „TV3 žinios“. 
16:25  „TV3 orai“. 
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. 

„Kirtis dešine“.  
01:00  „Kalėjimo bėgliai“.  
01:55  „X failai“.  
02:45  „Kerštas“.  
03:35  „Salemas“.  
05:25  „Kerštas“ (kart.). 

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 . 
12:00 Visi už vieną . 
12:30 Ekranai . 
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. Nepa-

laužiama drąsa.  
00:55 „Judantis objektas“.  
01:45 Baudėjas.
03:50 Programos pabaiga. 

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 . 
12:00 Visi už vieną . 
12:30 Gyvūnų policija . 

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

09.15 Velykų skanėstai. 
09.20 „Rojus“ . 
10.20 „Albanas“.  
11.25 „Bitininkas“.  
12.30 „Gluchariovas“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“.  
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Svetimų troškimų sūkurys“.  
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Velykų skanėstai. 
18.55 „Gluchariovas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 „Raudonoji karalienė“.  
21.30 Patriotai. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Velykų skanėstai. 
23.50 Mano Europos Parlamentas. 
00.20 Nuoga tiesa. 
02.15 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Tamsioji sielos pusė
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 „Kaimo akademija“. 
07.15 Nuoga tiesa. 

09.15 Velykų skanėstai. 
09.20 „Rojus“.  
10.20 „Albanas“.  
11.25 „Bitininkas“.  
12.30 „Gluchariovas“ . 
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“.  
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Svetimų troškimų sūkurys“.  
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Velykų skanėstai. 
18.55 „Gluchariovas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 „Raudonoji karalienė“.  
21.30 „Ant bangos“. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Velykų skanėstai. 
23.50 Patriotai. 
00.50 „24/7“. 
01.50 „Pasaulis iš viršaus“. 
02.15 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Tamsioji sielos pusė“.  
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 Velykų skanėstai. 
09.20 „Rojus“.  
10.20 „Albanas“.  
11.25 „Bitininkas“.  
12.30 „Gluchariovas“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“.  
14.55 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Svetimų troškimų sūkurys“.  
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Velykų skanėstai. 
18.55 „Gluchariovas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 „Raudonoji karalienė“.  
21.30 Gyvenimo būdas. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Velykų skanėstai. 
23.50 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Svetimų troškimų sūkurys“.  
01.50 „Pasaulis iš viršaus“. 
02.15 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Tamsioji sielos pusė“.  
03.00 „Bitininkas“.  
03.45 „Jekaterina Didžioji“.  
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.  
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.  

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

mas“.  
08:40 „44-as skyrius“.  

09:35 „Tokia tarnyba“.  
10:30 „Kobra 11“.  
11:35 „Akloji zona“.  
12:35 „Stoties policija“.  
13:40 „Prokurorų patikrinimas“. 
14:50 „44-as skyrius“.  
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 Masalas.  
23:25 Išlikimo žaidimas.   
01:10 „Strėlė“.  
01:50 „Gyvūnų būstai. Gamtos inži-

nieriai“.  

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

mas“.  
08:40 „44-as skyrius“.  

09:35 „Tokia tarnyba“.  
10:30 „Kobra 11“.  
11:35 „Akloji zona“.  
12:35 „Stoties policija“.  
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.  
14:50 „44-as skyrius“.  
15:55 „Tokia tarnyba“.  
16:50 „Kobra 11“.  
17:55 „Akloji zona“.  
18:55 „Stoties policija“.  
20:00 Info diena. 

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

mas“.  
08:40 „44-as skyrius“.  

09:35 „Tokia tarnyba“.  
10:30 „Kobra 11“.  
11:35 „Akloji zona“.  
12:35 „Stoties policija“.  
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.  
14:50 „44-as skyrius“.  
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 Pranašas.  
22:50 Bėglys.   
01:15 „Strėlė“.  
02:00 Savaitės kriminalai . 
02:25 „Reali mistika“.  

2018.03.27 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Štutgarto kriminalinė
10:55 Akis už akį 3.  
11:40 Beatos virtuvė (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. 
17:30 Žinios. 
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. 
21:20 Sportas. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio teisuoliai. 
22:20 Istorijos detektyvai. 
23:10 Svetimšalė 1
00:15 Karinės paslaptys (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Išminties mylėtojas (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

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

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

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

07:55  „Pasmerkti 4“ (kart.) 
08:25  „Šviesoforas“ (kart.) 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.  
12:00  „Svotai“.  
13:00  „Simpsonai“.  
14:00  „Pažadėtoji“.  
15:00  „Maištingosios amazonės“.  
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Šviesoforas“. 
20:00  „Prieš srovę“. 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS. 

„Vaikštant tarp antkapių“.  
00:50  „Kalėjimo bėgliai“.  
01:45  „X failai“.  
02:35  „Kerštas“.  
03:25  „Salemas“.  
05:15  „Kerštas“ (kart.).

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 . 
12:00 Visi už vieną . 
12:30 Nuo... Iki... . 
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. Baudėjas.  
00:55 „Judantis objektas“.  
01:45 Susišaudymas.   
03:15 Programos pabaiga. 06:35 „Viena už visus“.  

07:35 „Prokurorų patikrini-
mas“.  

08:40 „44-as skyrius“.  
09:35 „Tokia tarnyba“.  
10:30 „Kobra 11“.  
11:35 „Akloji zona“.  
12:35 „Stoties policija“.  
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.  
14:50 „44-as skyrius“.  
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 Išlikimo žaidimas.  
22:50 Tikras teisingumas. Mirtina 

sankryža.   
00:35 „Gyvi numirėliai“.  
01:25 „Juodasis sąrašas“.  

16.50 „Baltoji vergė“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Velykų skanėstai. 
18.55 „Gluchariovas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Velykų skanėstai. 
23.50 Gyvenimo būdas. 
00.50 „Šiandien kimba“. 
01.50 „Pasaulis iš viršaus“. 
02.15 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Tamsioji sielos pusė“.  
03.00 „Bitininkas“.  
03.45 „Jekaterina Didžioji“.  
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.  
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Bitininkas“.  

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

20:25 Visi už vieną. 
21:00 Bėglys.  
23:35 Masalas.   
01:40 „Strėlė“.  
02:25 „Gyvūnų būstai. Gamtos inži-

nieriai“.  

13:25 „Rožių karas“.  
14:25 „Dvi širdys“.  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Taikinių 

žymėtojas.  
00:25 „Judantis objektas“.  
01:15 Nepalaužiama drąsa.   
03:15 Alchemija X. Vieną kartą Va-

rėnoj. 
03:45 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“
04:15 Programos pabaiga. 

Išnuomojamos komercinės 
paskirties 33,85 kv. m 

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

Atliekame valymo darbus. 
Tel.  8 602 91060

Visi apdailos, elektros ir  santechnikos darbai. 
Tel.  8 618 45741

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

SIŪLOME DARBĄ TARPTAUTINIŲ REISŲ
VAIRUOTOJAMS-EKSPEDITORIAMS

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



2018 m.  kovo 22 d.                                                          Savaitraščio Nr. 147 14

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

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

Atliekame statybos ir apdailos darbus. 
Tel. 8 601 52590

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

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

autodetalių parduotuvės.
Tel. pasiteirauti: 8 698 39837 

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

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

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

Tel. 8 682 10953

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Ypatingų statinių 
techninė priežiūra

 ir nekilnojamo turto 
paveldo statinių dar-

bų vadovo paslaugos. 
Tel. 8 659 63450

Išnuomojamos komercinės 
patalpos Vilniaus al. 34. 

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

mokesčiai. Tel. 8 699 43002

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

kreipt is telefonu: 
8 -313-51405

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

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

Liejame gręžtinius 
pamatus. 

Tel. 8 682 00300

Automobilių švaros salonas jau laukia jūsų! 
Mus rasite: Vytauto g. 34. Tel. 8 654 35497

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

Parduotuvėje 
„5 Aveniu“ 

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

Tel. 8 654 17888
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Asmeniniai skelbimai
25 kv. m garažas Cimakavo g., 
Druskininkuose, garažų b-joje 
„Signalas“. Kaina – 2800 Eur.  
Tel. 8 614 72747

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys 

„Renault Laguna“ 1995 m., 2,2 L 
dyzelinas, TA iki 2018.10. Kaina – 
500 Eur. Tel. 8 612 31803

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

„Nissan Micra“ 1996 m., 1 l. Kai-
na – 199 Eur. Tel. 8 650 66517

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

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

Naujas traktoriaus užvedimo va-
rikliukas už 80 Eur.  
Tel. 8 618 03472

4 vnt. automobilio universalių 
padangų (R 15) su ratlankiais ir 
gaubtais. Tinka „Toyota“ automo-
biliui. Komplekto kaina – 85 Eur. 
Tel. 8 687 89766

Puikios būklės vasarinės padan-
gos (3 vnt.) R17 215/45. Kaina – 
1 vnt/10 Eur. Tel. 8 654 35497

Geros būklės padangos „Hakka-
pelitta“ (2 vnt.) LT 225/75, R16, 
M+S po 15 Eur; padangos „Pre-
vensys“ (2 vnt.) 185/70, R14, 88T 
po 10 Eur. Tel. 8 612 11851

Lieti ratlankiai su vasarinėmis pa-
dangomis R17. Tel. 8 611 33549

Žemės ūkio produkcija

Avys po 70 Eur, kvietrugiai ir avi-
žos: 50 kg-5 Eur.  
Tel. 8 622 83325

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

Valytos avižos, tinkančios sėti. 
Tel. 8 672 49828

Perka 

Išsimokėtinai sodą arba sklypą 
„Dainavos“, „Raigardo“ soduose. 
Viečiūnuose nesiūlyti.  
Tel. 8 621 98324

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

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambarys (18 kv. m) Viečiūnuo-
se, Verpėjų g. 2, yra baldų. Kaina 
– 5 200 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 – 11 900 Eur.  
Tel. 8 687 37575

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

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

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

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

2 aukštų 6 kambarių 126 kv. m 
gyvenamas namas su ūkiniu pas-
tatu, garažu 10,6 a sklype Sakų 
g., Druskininkuose, šalia pušyno 
arba keičiamas į butą Druskinin-
kuose ar Kaune. Kaina – 85 000 
Eur. Tel. 8 600 80228.

Naujos statybos pilnai įrengtas 
namas sodų bendrijoje „Papartis“ 
(Šalia Druskininkų), 6 a sklypas 
ribojasi su mišku. Kaina –73 000 
Eur. Tel.8 675 00095

6 a sodo sklypas Viečiūnuose, 
„Rūtos“ sodų bendrijoje. Kaina – 
9 000 Eur. Tel. 8 682 34688

0,713 ha sklypas sodų bendrijoje 
Jaskonyse. Kaina – 10 000 Eur. 
Tel. 8 614 72747

26 a namų valdos sklypas Gailiū-
nuose. Tel. 8 622 58037

2,55 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas Vilkininkų k. (apie 4 km 
nuo Leipalingio, apie 150 metrų 
iki 2 ežeriukų). Kaina –15 500 
Eur. Tel. 8 617 62483

Gyvenamas namas su ūkiniais 
pastatais 17 a sklype Leipalingy-
je. Kaina – 39 000 Eur.  
Tel. 8 694 52629

17 a. sklypas Leipalingyje: mūri-
nis gyvenamas namas, medinis 
ūkinis pastatas už 31 tūkst. Eur. 
Tel. 8 603 38290

Tvarkingas garažas prie „Eglės“ 
sanatorijos. Kaina – 2 700 Eur. 
Tel. 8 601 93497

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

Perku šienapjovę „Fortschritt“ 
arba jos kederi. Tel. 8 682 77421

Nuoma

Neįgalus 58-erių metų vyras išsi-
nuomotų 1 kambario butą. Siūlyti 
įvarius variantus, galima ir Vie-
čiūnuose. Tel. 8 624 49033

Dirbanti šeima išsinuomotų butą 
ar namelį, tinkantį gyventi žiemą, 
siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 624 20243

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas senamiestyje. Kaina – 1 
mėn./200 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 686 46169

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

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

Išsinuomočiau butą ilgesniam 
laikui. Tel. 8 615 96105

Išnuomojamas 3 kambarių butas 
su baldais ir buitine technika M. K. 
Čiurlionio g. Nuomojamas nuo ge-
gužės 1 iki rugsėjo vidurio. Kaina 
500 Eur/mėn. Į kainą įskaičiuoti 
visi mokesčiai. Tel. 8 684 02680

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

Keičia

Gyvenamąją sodybą Lazdijuose 
prie Seinų plento į 1 kambario 
butą Druskininkuose.  
Tel. 86 11 21491

Parduodami įvairūs daiktai

Naudoti minkšti melsvos spalvos 
baldai 3+2+1. Medžio apdaila.. 
Kaina – 180 Eur. Tel. 8 672 52091

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

Pianinas RONISCH (350 Eur). 
Tel. 8 624 46947

Dvigulė miegamojo lova, „Viasat“ 
antena, šuns būda, lauko tualetas, 
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

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

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.

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

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

Kilnojamos medinės triušių bū-
dos. Tel. 8 685 50066

Raudonmedžio spalvos žurnalinis 
staliukas. Kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 680 98398

Vidaus durys: 2 vnt. – 80 cm (kai-
rinės ir dešininės) po 80 Eur; 1 
vnt. – 60 cm už 100 Eur.  
Tel. 8 680 98398

Naudota, puikiai veikianti idea-
lios būklės skalbyklė „Elektrolux 
EWT1266ESW“ (dar galiojanti 
garantija, skalbiniai dedami per 
viršų). Kaina – 135 Eur.  
Tel. 8 682 54656

Naujas rusiškas trifazis (1400 
apsisukimų/1 min.) variklis. Kaina 
– 35 Eur. Tel. 8 612 11851

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

Miškas, mediena, malkos 

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

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Viečiūnų garažų bendri-
jos „Ratas“ narių dėme-
siui! 2018 m. balandžio 6 d. 
18 val. šaukiamas ataskaiti-
nis bendrijos narių susirin-
kimas. Daugiau informaci-
jos rasite garažų skelbimų 
lentoje.

Vokiečių metalo ir medienos apdirbimo įmonė ieško filialo 
vadovo (-ės) naujos gamyklos kūrimui Druskininkų rajone. 

Mes tikimės iš Jūsų atitinkamų profesinių žinių ir darbo 
patir ties metalo ir medienos apdirbimo sektoriuje.

Paraiškas dėl darbo siųskite į mūsų pagrindinę buveinę 
Berlyne  el.paštu: litauen@abex-berlin.de

Daugiau informacijos: https://abex-berlin.de/freie-stellen-
jobs/lietuvos-filialo-vadovas/

Kiti

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

3 m. berniuko ir 7 m. mergaitės 
tėveliai ieško auklės/draugės 
savo vaikams. Tel. 8 686 20701

Dovanojamas rašomasis stalas. 
Pasiimti patiems.  
Tel. 8 614 48531

Dovanoju 3 kalytes.  
Tel. 8 674 03638

Dovanoju 2 jūrų kiaulytes su nar-
veliu. Tel. 8 652 17400

Ieško darbo

Vyras ieško apsaugininko, kiem-
sargio arba autobuso vairuotojo 
darbo. Tel. 8 623 23430

38-erių metų vyras ieško bet ko-
kio darbo. Tel. 8 663 53521
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Sėkmingą gyventojų aptarnavimo sistemą Druskininkų savivaldybėje 
papildė mokomoji vieta

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija, siekdama dar labiau 
pagerinti gyventojų aptarnavi-
mą, Savivaldybės Socialinės 
paramos skyriaus laukiamaja-
me įrengė mokomąją vietą, kuri 
papildė jau daugiau kaip pora 
metų sėkmingai veikiančią gy-
ventojų aptarnavimo sistemą. 
Į mokomąją vietą atvykusiems 
asmenims sudaryta galimybė 
prašymą gauti išmoką pateikti 
elektroniniu būdu. Visiems, no-
rintiems pasinaudoti mokomą-
ja vieta, pateikiant dokumentus 
dėl išmokų, padės Socialinės 
paramos skyriaus darbuotojai. 
Gyventojams įrengta mokomą-
ja vieta gali pasinaudoti Druski-
ninkų savivaldybėje faktiškai gy-
venantys, bet čia gyvenamosios 
vietos nedeklaruojantys gyven-
tojai, kurie prašymą turi pateik-

ti kitai savivaldybei. Tokią ga-
limybę turi ir judėjimo negalią 
turintys žmonės. Kol kas moko-
mojoje vietoje galima pateikti tik 
prašymus Socialinės paramos 
išmokoms gauti, bet artimiausiu 
metu ketinama išplėsti teikiamų 
paslaugų spektrą.

Praėjusių metų pabaigoje 
Druskininkų savivaldybė, įgy-
vendindama projektą, atliko ku-
rorto gyventojų apklausą, kurios 
rezultatai patvirtino, kad gyven-
tojai palankiai vertina dar 2016 
metais įrengtą patogesnę ir grei-
tesnę gyventojų aptarnavimo 
sistemą. Druskininkų savivaldy-
bės pastate (Vasario 16-osios g. 
7) įrengus specialiai gyventojų 
aptarnavimui skirtas vietas, gy-
ventojams visa reikalinga infor-
macija ir pagalba yra suteikiama 
operatyviau bei greičiau. Taip 

Visiems, norintiems pasinaudoti mokomąja vieta, pateikiant dokumentus dėl išmokų, 
padės Socialinės paramos skyriaus darbuotojai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

mano daugelis apklausoje daly-
vavusių druskininkiečių.

Žmonėms, negalintiems atvyk-
ti, Druskininkų savivaldybė siū-
lo platų elektroninių paslaugų 
spektrą. Paslaugų perkėlimas 
į elektroninę erdvę praplečia jų 
teikimo galimybes, užtikrina pa-
togų jų naudojimą, leidžia ap-
tarnauti didesnį gyventojų kie-
kį, užtikrina veiklos efektyvumą. 
Reikėtų pabrėžti, kad e. pa-
slaugos sudaro galimybę pas-
laugas gauti bet kurioje vietoje, 
bet kuriuo metu, todėl nereikia 
vykti į Savivaldybę. Visą infor-

maciją apie Druskininkų savi-
valdybės teikiamas elektronines 
paslaugas galite rasti Druskinin-
kų savivaldybės internetiniame 
puslapyje www.druskininkai.lt, 
pasirinkę skyrelį „Elektroninės 
paslaugos“.

„Kasmet analizuojame gyvento-
jų pasitenkinimą teikiamomis pas-
laugomis ir siekiame aptarnavimo 
kokybės. Visada stengiamės atsi-
žvelgti į gyventojų poreikius, todėl 
džiaugiuosi, kad prieš pora metų 
įrengtą patogesnę ir greitesnę 
gyventojų aptarnavimo sistemą 
šiais metais papildė Socialinės 

paramos skyriuje įrengta moko-
moji vieta“, – sakė Druskininkų 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Violeta 
Grigorienė.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos darbo laikas nesikei-
čia: pirmadieniais-ketvirtadieniais 
8:00-17:00 val.; pietų pertrauka 
– 12:00-12:45 val.; penktadienį – 
8:00-15:00 val.

Gyventojai kviečiami konsultuo-
tis nurodytu laiku.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Druskininkais žavisi turistai iš visos Europos
Kovo 7-11 d. Druskininkų ku-

rorto paslaugos buvo pristaty-
tos didžiausioje pasaulyje turiz-
mo parodoje „ITB Berlin 2018“. 
Valstybinio turizmo departa-
mento stende, kuriame galima 
buvo matyti ir Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo šimtme-
čio akcentus, Druskininkų, Pa-
langos, Trakų, Kauno ir Vilniaus 
turizmo informacijos centrų at-
stovai kvietė parodos lankyto-
jus atvykti į Lietuvą.

Pirmosios parodos dienos 
buvo skirtos turizmo profesiona-
lams, žurnalistams. Kovo 8-ąją 
į švenčiančią ir svetingą Lietu-
vą atvykti kvietė Ūkio ministras 
Virginijus Sinkevičius, kulinari-
nį šou surengusi Virtuvės mitų 
griovėjų komanda suteikė puikią 
galimybę „paragauti“ Lietuvos. 
Stendą aplankė ir Vokietijos fe-
deralinės ekonomikos ir energe-
tikos ministerijos valstybės se-
kretorė Iris Geicke. 

„ITB Berlin 2018“ parodos metu 
Druskininkų turizmo ir verslo in-
formacijos centro (TVIC) atsto-
vė Margarita Micevičienė susi-
tiko su Europos Kaimo Turizmo 
kongreso organizatoriumi, ku-
ris sakė, jog spalio 3-5 d. Drus-
kininkuose planuojamas 6-asis 
Europos kongreso suvažiavi-
mas, kuriame dalyvaus apie 160 
kaimo turizmo paslaugų teikėjų 
iš Lietuvos ir 200 atstovų iš viso 
pasaulio. Siekiant populiarin-

ti Druskininkus, ne tik kaip mo-
dernų, aktyvų ir gydomąjį ku-
rortą, buvo teikiami pasiūlymai 
apgyvendinimui kaimo turizmo 
sodybose netoli Druskininkų, 
pramogos ir programos, kurios 
supažindintų su mūsų krašto 
kultūra. 

Buvome maloniai nustebinti, 
sulaukę dėmesio iš Islandijos, 
Vokietijos, Lenkijos, Ukrainos 
turizmo agentūrų ir sveikatinimo 
įstaigų atstovų, kurie domėjosi 
populiariausio Lietuvos kurorto 
gydomaisiais ištekliais, jo speci-
fika, paslaugų kainomis. Jie pa-
tikino, jog Druskininkų siūlomos 
turizmo paslaugos sudomins jų 
šalies turistus. 

Kovo 11 d. pagrindiniu sten-
do akcentu tarptautinėje turizmo 
parodoje tapo Lietuvos trispal-
vė, kuri buvo šventiškai išskleis-
ta, aidint trimito garsams. Visus 
pasveikino ir Lietuvos ambasa-
dorius Vokietijoje Darius Jonas 
Semaška.

Druskininkų TVIC informacija

Lankytojai kartu su Lietuvos atstovais šventė Kovo 11-ąją/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Druskininkų turizmo paslaugų pasiū-
la „ITB Berlin‘2018“ parodoje/Druskininkų 
TVIC archyvo nuotrauka


