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Asta Čmukienė: „Margučių marginimas vašku –
tarsi meditacija“
Laima Rekevičienė
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Savaitgalį švęsime šv. Velykas, o šventinis stalas neįsivaizduojamas be margučių
– svarbiausių šios šventės atributų. Marginsime juos įvairiausiais būdais, tačiau bene labiausiai akį džiugins įmantriais
raštais vašku numarginti margučiai.
Leipalingio laisvalaikio salės meno vadovė ir tautinių šokių kolektyvo „Leipūnas“ vadovė Asta Čmukienė sako, kad
margučius jau apie tris dešimtmečius margina tik vašku. Pastaruosius dvejus metus
Asta margučių marginimo patirtimi dalijasi ir Druskininkuose, Viečiūnuose ir Leipalingyje
surengtų edukacinių užsiėmimų metu, moko vaikus ir suaugusiuosius, norinčius išmokti
vašku marginti margučius. Šv.
Velykų išvakarėse kalbantis su
Asta ir apžiūrint jos margintus
margučius, beliko tik stebėtis
moters kantrybe, kruopštumu,
išradingumu ir išmone, kuriant
tradicinę šv. Velykų stalo puošmeną.
– Asta, ar pamenate, kada
nudažėte pirmąjį margutį?
Kas Jus išmokė marginti margučius?
– Pirmojo savo numarginto margučio, tiesą sakant, neprisimenu.
Ilgus metus margučius margindavo tik mano mama, iš kurios ir išmokau marginti. Beje, ji visą gyvenimą kiaušinius margino tik
vašku. Pati marginti margučius
pradėjau prieš tris dešimtmečius.
Mama, būdama devynerių, iššaudžius jos šeimą, liko be tėvų.
Kurį laiką gyveno Būdvietyje,
ten ir išmoko marginti kiaušinius vašku. Kiek žinau, Leipalingio krašte vašku kiaušinius mažai kas margindavo.
Mama pasakojo, kad anksčiau ir dažų nebūdavo, juos pati
ruošdavo – alksnio ar ąžuolo
žievę virdavo, surūdijusių vinių
įdėdavo, tame skystyje kiaušinius mirkydavo. Beje, kiek ir
pati pamenu, tokiuose natūraliuose dažuose kiaušiniai ir lygiau nusidažydavo, ir dažai ilgiau išsilaikydavo, neblukdavo,
net ir keletą metų. Dabar yra
įvairių dažų, daugelis renkasi ir
natūralias dažymo priemones.
Pati esu įvairiausius dažus išbandžiusi. Kai kurie iš jų tik rankas, liežuvį nudažo, o kiaušinių
nelabai...
Beje, pastebėjau, kad dabar ir
kiaušiniai ne tokie, kokie prieš kelis dešimtmečius būdavo. Gal tai
priklauso nuo vištoms lesinti naudojamų pašarų? Kartais lukštas
nelygus būna, dažai jų „nekanda“.
– Kas svarbiausia, marginant
kiaušinį vašku? Visiems gražu į
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A. Čmukienė savo šeimos velykinio stalo be vašku margintų kiaušinių neįsivaizduoja/Laimos Rekevičienės nuotrauka

tokius margučius pažiūrėti, bet
ne visi išdrįsta patys marginti.
– Nereikia bijoti pradėti marginti.
Svarbiausia apsiginkluoti kantrybe, atsipalaiduoti. Štai neseniai
edukacinėje programoje dalyvavusios moterys irgi sakė iš pradžių nedrįsusios marginti, rankos
virpėjo. Bet pabandė, ir pavyko!
Marginti kiaušinius vašku, manau, gali pavykti kiekvienam. Net
mano penkiametis anūkas bando
pats marginti. Juk dabar lietuviai
įvairias rytietiškas mandalas spalvina... Gal, sakau, geriau vašku
margučiuos pamėginti prieš Velykas numarginti? Tai irgi savotiška

meditacija.
Kartais kiaušinių lukštai, verdant, įtrūksta. Bet tai – ne bėda.
Jeigu kiaušinis baltas, jį galima
drąsiai marginti tamsiu vašku, jo
nenuvalyti. Ir labai gražus margutis gaunasi, ir sveikas – juk dabar
labai madinga viskas, kas natūralu, ekologiška! Ir toks puikiai tinka
Velykų stalui, gali valgyti ir vaikai.
Beje, marginimui tinka tik natūralus bičių vaškas, parafinu kiaušinio nenumarginsite – jis tiesiog
nelimpa prie kiaušinio taip, kaip
vaškas.
Marginant kiaušinį, jis turi būti
šiltas, tuomet vaškas geriau lim-

pa. Jokiu būdu ne šaltas. Ir dažai
turi būti ne per karšti, kad neištirpintų vaško.
Kartais manęs klausia, ar galima vašką nuo kiaušinio nuimti,
merkiant kiaušinį į karštą vandenį. Tikrai ne – nes ne tik vaškas,
bet ir dažai „nueis“. Kiaušinį reikia
tik šiek tiek pašildyti, pavyzdžiui,
nekarštoje orkaitėje.
– Kokius pagrindinius motyvus naudojate, margindama
vašku?
– Labai įmantrių raštų, marginant vašku, tiesą
sakant, neišgausi.
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Komitetuose pristatyti bendruomenei aktualūs sprendimų projektai
Kovo 22 dieną posėdžiavo jungtiniai Druskininkų savivaldybės
Tarybos komitetai. Svarstyti bendruomenei aktualūs biudžeto,
švietimo, sveikatos priežiūros,
projektų įgyvendinimo ir kiti klausimai.
Ūkio skyriaus vedėjas Valdas
Kuleckas pristatė sprendimo projektą dėl keleivių vežimo vietiniais
maršrutais kainų ir tarifų. Išanalizavus ir palyginus 2016 m. ir 2017
m. parduotų bilietų skaičių, pervežtų keleivių skaičių, vežėjo –
UAB „Kautra“ – patirtas sąnaudas
bei gautas pajamas, Tarybai bus
siūloma palikti šiuo metu galiojančias kainas ir tarifus, kurie nesikeičia nuo 2015 metų. Lyginant
2016 m. ir 2017 m., parduotų vienkartinių ir terminuotų (nuolatinių)
bilietų skaičius didėjo – vienkartinių bilietų parduota 10,4 tūkst.
daugiau, terminuotų – 765 daugiau. Iš viso per 2017 metus UAB
„Kautra“ Druskininkuose pervežė
beveik 2 milijonus keleivių.
Komitetų posėdyje pristatytas

Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetų nariai svarstė bendruomenei aktualius biudžeto, švietimo, sveikatos priežiūros, projektų įgyvendinimo ir kitus klausimus/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

sprendimo projektas dėl 20142020 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo. Šiuo sprendimo
projektu Tarybos bus prašoma
pritarti 3 projektams: 1. „Intelektinių transporto sistemų diegimas Druskininkuose“ – projektu
siekiama užtikrinti saugią ir patogią aplinką, norima įdiegti intelektines eismo saugumo priemones įrengiant dar geresnį perėjų

Druskininkų kurorto šventės eitynės
šiais metais virs įspūdinga Lietuvos
vėliava: kviečiame registruotis

apšvietimą, eismo dalyvių stebėsenos ekranus; 2. „Viešojo transporto organizavimo tobulinimas
rekonstruojant Druskininkų miesto gatvių infrastruktūrą“ – projektu
siekiama įrengti įvažiavimą ir viešojo transporto stotelę ties „Atgimimo“ pradine mokykla ir lopšeliu-darželiu „Žibutė“ nuo Veisiejų
gatvės, taip išvengiant spūsčių; 3.
„Vandens transporto infrastruktūros įrengimas skatinant kitų rūšių

transportą“ – norima gilinti farvaterį ir įrengti prieplauką ties senuoju tiltu.
Komitetuose taip pat pristatytas
sprendimo projektas dėl projekto „Druskininkų savivaldybės pagrindinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį
intelektą“ įgyvendinimo. Projekte dalyvauja visos „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Viečiūnų bei
Leipalingio progimnazijų pradinės
klasės. Projekto tikslas – pagerinti bendrą mikroklimatą minėtose
mokyklose, mokymosi procesas
ir naudojami metodai bus labiau
orientuoti į aktyvų, smagų mokymąsi per vaikų patirtį, labiau atsižvelgiama į jausmus, plečiamos
ugdymo aplinkos, aktyviau įtraukiami tėvai bei kiti socialiniai partneriai, o visos šios priemonės
kartu gerins mokinių pasiekimus.
Pristatytas sprendimo projektas
dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus
grupėse bei klasių komplektų
skaičiaus ir mokinių skaičiaus kla-

sėse 2018-2019 mokslo metais.
Kaip pažymėjo Švietimo skyriaus
vedėjas Jevgarfijus Samuchovas,
klasių komplektų skaičius beveik
nesikeičia. Prognozuojama, kad
kitais mokslo metais „Atgimimo“
ir Saulės mokyklose šiek tiek padaugės mokinių.
Posėdyje taip pat pristatyti sprendimo projektai dėl pritarimo Europos moterų ir vyrų lygybės vietos
gyvenimo chartijai, paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams
teikimo tvarkos aprašas.
Kovo 29 dieną 10 val. šaukiamame Tarybos posėdyje – 34 bendruomenei aktualūs klausimai,
išsamiai išnagrinėti komitetų posėdžių metu. Bus pristatytos „Atgimimo“ mokyklos, „Ryto“ gimnazijos,
M. K. Čiurlionio meno mokyklos,
Leipalingio progimnazijos, Viečiūnų progimnazijos, „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Švietimo centro,
lopšelio-darželio „Žibutė“, Kultūros centro, Viešosios bibliotekos,
Miesto muziejaus direktorių 2017
metų veiklos ataskaitos.

Druskininkų savivaldybėje – susitikimas su projekto
„Inspire Create Explore“ dalyviais

Druskininkuose veikiančių įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai, draugų kompanijos
raginami šiemet kuo masiškiau dalyvauti eitynėse/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Paskutinį gegužės savaitgalį –
gegužės 25-27 dienomis – Druskininkai kvies pasitikti vasarą.
Neatsiejamas šios šventės reginys – teatralizuotos eitynės –
šiais metais keičia savo koncepciją ir Lietuvos šimtmečio proga
pavirs įspūdingo dydžio „gyva“
beveik kilometro ilgio Lietuvos
vėliava, kurią suformuos 3000
dalyvių, nešinų spalvotais skėčiais.
Kviečiame Druskininkuose veikiančias įstaigas, įmones ir organizacijas, draugų kompanijas
telkti savo kolektyvą šiemet kuo
masiškiau dalyvauti eitynėse. Re-

gistruotis galima jau dabar elektroniniu paštu: info@druskininkukulturoscentras.lt arba skambinti
Kultūros centro darbuotojams tel.
8 620 25160.
Atsižvelgiant į eitynių tematiką,
organizatoriai eitynių dalyvių prašo apsirengti Lietuvos vėliavos
arba neutralių spalvų drabužiais.
Visiems eitynių dalyviams bus išdalinta 3000 Lietuvos šimtmečio logotipu puoštų geltonų, žalių
ir raudonų skėčių, kurie eitynėse
dalyvavusiems žmonėms liks kaip
atminimo dovana.
Kviečiame būti aktyvius, registruotis ir dalyvauti eitynėse!

Gyventojai kviečiami teikti pasiūlymus
dėl maudyklų
Druskininkų savivaldybės administracija, vadovaudamasi Higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens
kokybė“, kasmet vykdo vandens
kokybės tyrimus, stebi maudyklų vandens kokybinius rodiklius
ir informuoja visuomenę. Maudymosi sezono laikotarpis – nuo birželio 1 iki rugsėjo 15 dienos. Pirmieji vandens kokybės tyrimai
bus atlikti prieš maudymosi sezono pradžią. Tyrimai bus atliekami
šešiuose vandens telkiniuose: Vijūnėlės tvenkinio paplūdimyje, Al-

kos tvenkinyje, Avirio ežere, Ašarėlės (Ešerinio) ežere, Latežerio
ežere ir Ilgio ežere. Visuomenė
apie maudyklų vandens kokybę
bus informuojama savivaldybės
interneto svetainėje: www.druskininkai.lt
Savo pastabas ar pasiūlymus gyventojai gali teikti Savivaldybės asmens ir visuomenės
sveikatos skyriaus vedėjai-savivaldybės gydytojai Evelinai
Raulušaitienei tel. (8 313) 51517
arba el. paštu.: evelina.raulusaitiene@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės vadovai bei specialistai susitiko su projekto „Inspire Create Explore“ dalyviais/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Pirmadienį Druskininkų savivaldybės vadovai bei specialistai
susitiko su projekto „Inspire Create Explore“ dalyviais bei Druskininkų Jaunimo užimtumo centro
(JUC) direktore.
Druskininkų JUC kovo 20-28
dienomis vyko tarptautiniai jaunimo mainai „Inspire Create Explore“, kuriuose dalyvavo 30 dalyvių
iš Lietuvos, Latvijos, Armėnijos,
Gruzijos ir Makedonijos. Jaunimo mainų metu didžiausias dėmesys skiriamas neformalių ugdymo metodų pažinimui, dirbant
su jaunimu. Projekto dalyviai ne
tik bendrauja, dalinasi savo patirtimis, supažindina vieni kitus su
savo krašto kultūra, bet ir atlieka
užduotis. Jiems jau teko padirbėti Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje,

kur turėjo vesti pamokas.
Susitikimo metu Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius svečiams pristatė Druskininkų kurortą, jo
istoriją, kurorte siūlomas pramogas, sveikatinimo ir gydymo
procedūras, pasakojo apie jau
įgyvendintus, įgyvendinamus ir
planuojamus projektus. Pristatyti
Druskininkų kurorto pokyčiai nuo
2000 metų sulaukė didelio programos dalyvių susidomėjimo.
Susitikime dalyvavę svečiai klausinėjo, kaip pavyko iš merdinčio
miesto tapti išskirtiniu kurortu,
domėjosi keliavimo galimybėmis,
kurorte siūlomų pramogų kainomis, viešbučių užimtumu, kurorte esančiomis mokyklomis, meno
galerijomis, muziejais, klausinėjo

apie „Nemuno“ sanatorijos pastatą ir emigraciją. Tarptautinių jaunimo mainų dalyviai negailėjo
pagyrų nuveiktiems darbams pakeitusiems kurorto veidą.
„Reikėjo įdėti daug pastangų ir
nuveikti daug darbų, kol Druskininkai tapo tokie, kokius juos matote. Smagu girdėti jūsų pagyras
skirtas ir pačiam kurortui, ir mūsų
įgyvendintiems projektams. Žinome, kaip sunku sužavėti tokius turistus kaip jūs, atvykusius
iš tolimų kraštų ir daug ko mačiusius, todėl džiaugiuosi, kad jums
čia patinka ir kviečiu sugrįžti dar
ne kartą“, – į programos dalyvių
pagyras atsakė susitikime dalyvavęs Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.
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Druskininkai pasitinka pavasarį:
tvarkomas miestas ir seniūnijos,
tvarkytis kviečiami ir gyventojai
R. Malinauskas: „Netrukus pražys tūkstančiai narcizų ir sakuros, kurortas
sužaliuos, todėl privalome
sutvarkyti
infrastruktūrą,
kad žmonės galėtų komfortiškai mėgautis pavasariu:
važinėtis dviračiais, grožėtis žaliuojančiais medžiais
ir gėlynais, ilsėtis parkuose. Aplinkos priežiūrai keliame didelius reikalavimus,
darbus atliekame, nelaukdami pavasarinių tvarkymosi akcijų. Kviečiu savivaldybės gyventojus bei verslininkus taip pat pasirūpinti savo
aplinka, kad Druskininkai taptų dar gražesni ir jaukesni.“
Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos specialistai ir už miesto tvarką atsakingų įmonių vadovai šią
savaitę aptarė aktualiausius
pavasarinius miesto bei seniūnijų tvarkymo darbus. Susitikime didelis dėmesys skirtas
želdynų tvarkymui, senų medžių genėjimui. Kaip ir kasmet,
bus vykdomas planinis želdynų atnaujinimas paaugintais
medžiais, keičiant ligotus pasenusius želdynus. Nauji medeliai miesto erdves papuoš ir
įgyvendinant projektus.
Šiais metais jauni medžiai sužaliuos Šv. Jokūbo ir V. Kudirkos gatvėse, prie rekonstruojamo „Menų
kalvės“ pastato M. K. Čiurlionio g.
27 bei kitose kurorto ir seniūnijų
erdvėse. Viešose erdvėse bus tęsiamas pušelių sodinimas, šiuo
metu renkamos vietos, sodinimo
darbai derinami su institucijomis.
Druskininkuose aplinkos tvarkymo darbai pradėti, vos tik nutirpus
sniegui: šluojamos gatvės ir šaligatviai, šalinamos po žiemos likusios sąšlavos, lapai, šiukšlės,
tvarkomos po žiemos atsiradusios duobės, atnaujinama mažoji infrastruktūra, tvarkomos pakelės, dviračių takai, šalia ežerų ir

upių esančios poilsiavietės. Artimiausiu metu pavasariniam sodinimui bus ruošiami gėlynai.
Susitikime kalbėta apie pamiškių ir miesto prieigų sutvarkymą, išvalant savaime priaugusius
krūmus bei surenkant šiukšles, taip pat aptarti apleistų statinių ir teritorijų priežiūros ir kontrolės klausimai. Pažymėta, kad
prie visų apleistų pastatų ir statinių turi būti įrengtos tvoros, užtikrinančios bendruomenei ir kurorto svečių saugumą.
Meras Ričardas Malinauskas
pažymėjo, kad Druskininkuose
rūpinamasi aplinka nepriklausomai nuo metų laikų, tačiau pavasarį tam skiriama ypatingai daug
dėmesio, nes žmonės po žiemos
nori mėgautis pirmaisiais saulės
spinduliais ir atgimstančia gamta: „Be abejo, pavasarinius tvarkymosi darbus pradedame kaip
galima anksčiau. Netrukus pražys tūkstančiai narcizų ir sakuros, kurortas sužaliuos, todėl privalome sutvarkyti infrastruktūrą,
kad žmonės galėtų komfortiškai mėgautis pavasariu: važinėtis dviračiais, grožėtis žaliuojančiais medžiais ir gėlynais, ilsėtis
parkuose. Aplinkos priežiūrai keliame didelius reikalavimus, dar-
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Mieli savivaldybės gyventojai ir svečiai,
pavasariui nedrąsiai žengiant pirmuosius žingsnius, atsiveria naujas gyvybės
ratas. Bundanti gamta ne tik sušildo žemę ir pripildo mūsų sielas dėkingumo,
rūpesčio, šilumos, bet ir atneša prasmingiausią pavasario šventę – šv. Velykas.
Nuoširdžiai sveikiname Jus artėjančių šv. Velykų proga. Tegul ši prisikėlimo šventė aplanko kiekvienus namus, suteikdama jaukumo ir sielos ramybės. Tegul skleidžiasi gražiausi Jūsų norai ir mintys, o kiekvieną iš mūsų telydi ramybė,
džiaugsmas ir gražūs bei prasmingi darbai.
Gražių ir šiltų šventų Velykų!
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Kontrolės komiteto posėdyje patvirtinta 2017 metų
veiklos programos ataskaita
Praėjusį ketvirtadienį antrąkart
šiais metais posėdžiavo Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas. Posėdyje buvo
pristatyta bei patvirtinta Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos
programos ataskaita. Buvo aptarti praėjusiais metais atlikti darbai,
atliktų auditų rezultatai bei kiti aktualūs klausimai.
Šiais metais jau atliktas vienas
auditas, šiuo metu atliekami dar du
– konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei Druskininkų savivaldybės
Viečiūnų progimnazijoje. 2018 metais planuojama atlikti auditus VšĮ
„Druskininkų pirminės sveikatos
priežiūros centre“ bei VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centre.
Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto po-

Posėdyje pristatyta bei patvirtinta Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto
2017 metų veiklos programos ataskaita, aptarti praėjusiais metais atlikti darbai, atliktų auditų rezultatai bei kiti aktualūs klausimai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

sėdyje dalyvavo Tarybos narė,
komiteto pirmininkė Gražutė Kuneikienė, Tarybos narys, savi-

valdybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius ir Tarybos narė
Vida Krisiuvienė.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

bus atliekame, nelaukdami pavasarinių tvarkymosi akcijų. Kviečiu
savivaldybės gyventojus bei verslininkus taip pat pasirūpinti savo
aplinka, kad Druskininkai taptų
dar gražesni ir jaukesni.“
Druskininkų savivaldybės administracija, tęsdama praėjusių metų
iniciatyvą, organizuos konkursą ir
apdovanos gražiausiai daugiabučių ir individualių namų kiemus besitvarkančius gyventojus.
Kviečiame būti pilietiškus ir įsitraukti į pavasarinį tvarkymąsi –
tegul tvarkinga aplinka džiugina
akį ir leidžia džiaugtis atbundančia gamta.

Druskininkuose vykdomi aplinkos tvarkymo darbai: šluojamos gatvės ir šaligatviai, šalinamos po žiemos likusios sąšlavos, lapai, šiukšlės, tvarkomos po žiemos atsiradusios duobės, atnaujinama mažoji infrastruktūra, tvarkomos pakelės, dviračių takai, šalia ežerų ir upių
esančios poilsiavietės/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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R. Paksas. Bauginami grėsmėmis iš Rytų,
net nepastebėsime, kada Vakarai užims
Lietuvą
Manau, tai gali atsitikti maždaug
2025 metais.

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos
„Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vicepirmininkas
Dešimtus metus Europos
Parlamente dirbantis Prezidentas Rolandas Paksas, frakcijos
„Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vicepirmininkas, sako, kad pastaraisiais
metais vis stiprėjant Europos
Sąjungos centralizavimo nuostatoms, Lietuvos visuomenei ir
juos atstovaujantiems politikams labai svarbu susitarti dėl
mūsų valstybės ir esminių šalies valstybingumo išsaugojimo principų.
„Būtinas esminis apsisprendimas: ar Lietuvai prisidėti prie Europos Sąjungą reformuoti ir labiau decentralizuoti siūlančių
valstybių, ar išlikti ES vasalu, pataikaujant senosioms bendrijos
narėms, užsimojusioms per keletą artimiausių metų sukurti federalistinę Europos valstybę? Aš
siūlyčiau pasirinkti pirmąjį kelią“,
– teigė pašnekovas.
Nuo šių metų pradžios Europos Parlamente, dalyvaujant atskirų šalių premjerams,
vyksta diskusijos apie Europos Sąjungos ateitį. Gal jau
ryškėja parlamentarų nuostatos dėl esminių jos pertvarkų,
nauji ES kontūrai?
Parlamente pasigirsta visokių
balsų, bet kol kas vyrauja aiški
nuostata: ES stiprinimas ir centralizacija suverenių valstybių
sąskaita. Manoma, kad tik federalizmas, ES pavertimas Jungtinėmis Europos valstijomis yra
vienintelis kelias apsaugoti bendriją nuo iširimo. Klaidingas manymas ir įsitikinimai - būtent polinkis federalizuoti ją ir pražudys.

Kaip vertinate neseniai priimtą rezoliuciją, kurioje siūloma
šalia dabartinių Europos Sąjungos biudžeto šaltinių įteisinti ir naujus: apmokestinti
finansinius sandorius, skaitmeninio sektoriaus įmones, įteisinti naujus aplinkosauginius
mokesčius arba dalį pelno mokesčio skirti ES biudžetui finansuoti. Ar naujų lėšų prireiks
naujam federacijos biurokratiniam aparatui plėsti, o gal naujai kuriamai Europos gynybos
sąjungai?
Vertinu, žinoma, neigiamai. ES
ir taip jau yra daugiau kaip penki tūkstančiai biurokratų, kurių atlyginimas didesnis negu Britanijos premjerės (jis sudaro daugiau
kaip 20 tūkst. eurų per mėnesį –
aut. pastaba). Lėšų reikės ne tik
minėtiems dalykams – bendriją
palikus Jungtinei Karalystei, įmokų skiltyje atsivers nemaža skylė,
kurią užkimšti bus siekiama įvairiais būdais.
Kol kas dar tik pusbalsiu pradėta
kalbėti apie 2020-2026 metų laikotarpio finansavimo lėšas. Tačiau tarp jo prioritetų jau skamba
ketinimai gausiau finansuoti gynybos bei migracijos politiką.
Na, dėl migracijos gal galime pajuokauti: kad ir kiek migrantų pagal perkėlimo programas į Lietuvą patektų, vis tiek
jie visi iš jos emigruos, kaip atsitiko pastaraisiais metais. Bet
gynybos klausimai yra išimtinė
valstybių narių kompetencija.
Gal pirmiau reikėtų Lisabonos
sutartį peržiūrėti, kad sprendimus šioje srityje galėtume deleguoti Europos Sąjungai?
Teisės ir teisingumo dalykai
pastaruoju metu ES nebėra svarbūs. Apie teisės viršenybės principus prisimenama tik tada, kai
viena ar kita bendrijos šalis pasipriešina globalistų užmačioms ir
parodo savarankiškos bei suverenios valstybės stuburą. Kaip, pavyzdžiui, Lenkija, Čekija ar Vengrija. Stodami į ES 2004 metais,
mes turėjome siekį sėsti prie vieno stalo ir bendrai priimti sprendimus pagal sutartas taisykles.
Šiandien Lietuva gali prie to stalo tik sėdėti, o sprendimus priima
kiti. Taisyklės yra arba pakeistos,
arba jų nesilaikoma.

Kokia galėtų būti išeitis? Išeiti iš ES?
Ne. Jungtis prie tų, kurie siūlo
alternatyvą federalizuojamai Europai. Kurie ES mato kaip suverenių ir nepriklausomų valstybių
bendriją.
Lygiagrečiai Lietuvoje turime
pradėti ruoštis dienai „X“ – jeigu ES griūtis prasidėtų gerokai
anksčiau. Išmokti gyventi kasmet
be 2 milijardų eurų iš ES valstybės biudžete. Nustoti taškyti pinigus į kairę ir dešinę investicijoms,
nekuriančioms pridėtinės vertės.
Nustoti tuščiai politikuoti. Nustoti
pataikauti. Pradėti veikti. Vardan
valstybės ir jos piliečių interesų.
Gebėjimas veikti, o ne kalbėti
– štai pagrindinis bruožas, kuris
turėtų išskirti šiandienos valstybių lyderius iš kitų politikų. Iki šiol
pasakyta daug, bet padaryta per
mažai. Kad visuomenė patikėtų Europos Sąjunga kaip bendrija. Kad Lietuvos žmonės patikėtų
savo rinktais politikais. Kad jie parodytų, jog jie iš tiesų gali ir geba
priimti sprendimus, kuriuos įgyvendinus gerokai pasikeistų visuomenės gyvenimo kokybė.
Kad tie politikai girdėtų visuomenės lūkesčius, įsiklausytų į juos.
Tai ne taip jau ir sudėtinga. Žiūrėkite, po 25 metų pagaliau bus išgirsti rusniškiai ir Lietuva pagaliau
sugebės pastatyti estakadą per
užliejamas pievas ir kelią.
Statykime viską patys, patys
kurkime savo valstybę. Kad kitiems nekiltų net minčių čia statyti kokį svetimą kalėjimą.
Mantas Butkus

Dažniausiai renkuosi saulutes,
žiedelius, „paukščių pėdutes“,
taškiukus, lapelius – gamtos motyvus. Kiek teko domėtis, lietuviai
ypatingai garsėja ne margučių
spalvomis, kaip mūsų kaimynai,
o jų raštais. Juk anksčiau tų spalvotų dažų ir nebūdavo, todėl dažniausiai kiaušinius merkdavo į
tamsius dažus, tokius, kuriuos
galima būdavo išgauti, naudojant
gamtos medžiagas.
Vašku marginant, galima išgauti
ir keleto spalvų raštus. Pirmiausia
ant virto balto kiaušinio piešiami
keli raštai. Jis merkiamas į šviesius dažus – geltonos, rožinės
spalvos. Tuomet ištraukiamas iš
dažų, džiovinamas ir vėl marginamas, tarkime, ant geltonos spalvos. Tada merkiamas į raudoną,
žalią ar mėlyną spalvą. Galima
dar kartą „procedūrą“ pakartoti.
Jeigu pasitaikydavo gerų dažų,
esu ir 4 raštų spalvų raštus išgavusi – kiek nori spalvų, tiek merki
kiaušinį į skirtingų spalvų dažus.
Numarginus margutį visomis
spalvomis, reikia kiaušinį šiek tiek
pašildyti ir nuvalyti vašką. Vaškas lengvai nusivalo. Be to, jis tarsi nupoliruoja visą kiaušinį – šis
įgauna blizgesio, tampa tvirtesnis.
Pastaraisiais metais dėl laiko
stokos vis mažiau margučių pavyksta numarginti. Anksčiau su
mama po kelis šimtus numargindavome. Beje, jie ne tik per Velykas naudojami. Dailiais raštais
margintus kiaušinius žmonės laiko, kaip interjero puošmeną. Pati
labai daug margučių esu atidavusi Lazdijų muziejui.
Esu išsaugojusi mamos margintų kiaušinių, kuriems jau gal net
30 metų. Jie, jeigu sveiki, gražiai
išdžiūsta ir tokius galima laikyti ilgus metus...
– Pati vykdote ir edukacines programas. Ar smagu, kad
margučių marginimu domisi
įvairaus amžiaus žmonės?
– Labai smagu, kad margučių
marginimu vašku domisi vis daugiau žmonių, ypač – vaikai. Šiemet ir Viečiūnuose, ir Druskininkuose organizuotų užsiėmimų

Parengta bendradarbiaujant su
Europos Parlamento
frakcija „Laisvės ir tiesioginės
demokratijos Europa“
Užsakymo Nr. MDR-148-01
Šių metų balandžio 9 d. 10 val. SB
„Papartis“ Viečiūnuose,Druskininkų
sav., bus matuojamas žemės sklypas kadastro Nr. 3878/0004:452
adresu: Paparčio 10-oji g. 5. Prašome atsiliepti gretimo sklypo kadastro
Nr. 3878/0004:170 savininkę Žydrūnę Burbaitę ar jos įgaliotą asmenį.
Matavimus atliks UAB „Dzūkijos
matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius.
Dėl informacijos kreiptis adresu:
Savanorių g. 2, Varėna arba tel.
8 686 36855, 8 615 63099,
el. p.:kazakauskasz@gmail.com

Šių metų (2018) Balandžio 6 d., 10:30 h., bus atliekami kadastriniai matavimai žemės sklypo, esančio Miciūnų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., skl.
kad.Nr.5935/0007:1, sav. Virginija Šoliūnienė, Rimantas Žėkas, Ramutė Ona
Žėkienė ir Arūnas Žėkas. Gretimo žemės sklypo, kad.Nr. 5935/0007:52, savininką Rolandą Nedzinską (išvykęs į Jungtinę Karalystę), ar jo įgaliotus, kviečiame atvykti prie matuojamo sklypo, suderinti ribas.
Matininkas Andrius Lasinskis, Vasario 16-osios g. 5, Varėna (2 aukštas),
tel. 8 624 00505, el. p.: alasinskis@gmail.com.

A. Čmukienė: „Margučių marginimas
atkelta iš 1 psl.
vašku – tarsi meditacija“

Sportas
Kovo 20 d. Druskininkuose
buvo žaidžiamos Lietuvos rankinio čempionato merginų U17 varžybos. Druskininkų SC merginų
komanda, vadovaujama trenerės
Danguolės Sukankaitės, žaidė
su Alytaus komanda ir ją nugalėjo rezultatu 38:33. Įvarčius pelnė:
Vakarė Damulevičiūtė – 15 (5 iš
7 metrų baudinių), Sandra Kvetkauskaitė – 9, Aušrinė Navickaitė – 5 , Deimantė Lenkauskaitė ir
Urtė Žėkaitė – po 3, Aistė Balčiūtė,
Evita Zuberniūtė, Emilija Aranauskaitė – po 1. Vartus patikimai saugojo vartininkė Rasa Bingelytė.
Kovo 21 d. Garliavoje surengtos

metu buvo gražu žiūrėti į visus,
bandžiusius vašku kurti raštus
ant kiaušinių. Net penkerių ar šešerių mažyliai margino kiaušinius,
ir, manau, jiems tai išliks visam
gyvenimui. Gal jie tęs marginimo
tradicijas? Arba bent jau žinos,
kad yra toks kiaušinių marginimo
būdas. Jiems labai įdomus procesas, smagu laukti rezultato – koks
bus kiaušinis, nuėmus vašką.
O jau būgštavau, kad mūsų
krašte kiaušinių marginimo vašku
tradicija išnyks.
– Ar daug bendraminčių turite?
– Tiesą sakant nelabai daug.
Kaimynei parodžiau, dabar ji pati
margina. Mano pusseserė Irena
Kiaulevičienė labai gražiai vašku
kiaušinius margina.
– Ką Jums suteikia margučių
marginimas?
– Man tai atsipalaidavimo būdas. Nors fiziškai ir pavargstu,
bet smegenys tikrai pailsi. Kai
margini kiaušinį, apie nieką daugiau negalvoji – tik apie tai, koks
brūkšniukas ar taškiukas turėtų
atsirasti, kad ranka nesudrebėtų,
raštai lygūs būtų.
Visą gyvenimą prisimenu, kad
prieš Velykas, net ir sovietmečiu,
namuose visuomet būdavo marginami kiaušiniai. Juk mama be
tėvų augo, bet gal giminės genuose įaugę tos tradicijos – mama
šviesios atminties tautodailininko
Balio Dabruko sesuo.
– Ar esate numarginusi du
vienodus margučius?
– Bandžiau, nepavyko. Jie vis
tiek gaunasi skirtingi. Bandai atkartoti, bet vis tiek negali sukurti vienodų raštų. Gal todėl, kad ir
patys kiaušiniai skiriasi, nevienoda jų forma?
Vieno kiaušinio marginimui –
visam procesui nuo padengimo
vašku, mirkymo dažuose ir valymo – prireikia pusvalandžio ar net
daugiau.
Margučius anksčiau mėgdavau
dovanoti, dabar nudažau mažiau, bet savo šeimos velykinio
stalo be vašku margintų kiaušinių neįsivaizduoju.
Lietuvos vaikų rankinio mergaičių
U13 čempionato 3 turo varžybos,
kuriose Druskininkų SC mergaičių
rankinio komanda (trenerė Danguolė Sukankaitė), laimėjusi visas 3 varžybas, sėkmingai siekia
patekimo į stipriausiųjų ketveriukę. Druskininkietės rezultatu 18:17
nugalėjo Panevėžio, 27:16 – Pasvalio ir 19:13 – Zarasų komandas.
Šio turo naudingiausia komandos
žaidėja buvo išrinkta Evelina Lazickaitė. Rezultatyviausios Druskininkų SC komandos žaidėjos,
trejose varžybose pelniusios įvarčius: Emilija Aranauskaitė – 18,
Gabrielė Balionytė – 16, Ugnė
Rankutė – 14, Evelina Lazickaitė –
12, Aistė Lazickaitė ir Radvilė Melnikovaitė – po 2. Vartus gerai saugojo vartininkė Eitvilė Zuberniūtė.

Kovo 30 d. Druskininkų sporto centre vyks atviras velykinis laisvųjų ir moterų imtynių turnyras,
kuriame dalyvaus sportininkai iš Vilniaus, Kauno, Jonavos, Vilkaviškio, Kelmės, Raseinių, ir
Druskininkų. 12:00 val. turnyro atidarymas; 12:20
val. rungtynių pradžia; 16:30 val. Turnyro prizininkų apdovanojimas.
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Padėka

Su Didžiąja šventų Velykų švente!
Lai ši šviesi, atsinaujinimu, gyvybe ir viltimi alsuojanti šventė uždega Jūsų
širdyse didžias svajones, pažadina ūpą, užlieja sielą supratimu, atlaidumu ir taika, nukreipia Jūsų mintis į žaviąsias gyvenimo akimirkas, įkvepia kurti ir dvasiškai augti, lai ji tampa viso, kas yra gražiausio ir geriausio gyvenime suvešėjimo, sužydėjimo ir gausos Didžiuoju Simboliu ir Nauja Pradžia.
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Zenonas Streikus

Parodoje – Velykinių dekoracijų gausa

Kovo mėnesį sunkiai susirgus,
teko atsidurti Druskininkų ligoninės Intensyvios terapijos skyriuje.
Tik šio skyriaus medikų profesionaliomis ir aktyviomis pastangomis, pavyko įveikti pavojų gyvybei
sukėlusį stiprų uždegimą. Per keletą šiame skyriuje praleistų dienų, stebėdama medikų komandos
darbą, ne kartą įsitikinau jų begaliniu atsidavimu savo profesijai,
sugebėjimu darniai dirbti sudėtingose situacijose, operatyviai pagelbėti sunkiai sergantiems ligoniams. Noriu nuoširdžiai padėkoti
kiekvienam jų asmeniškai: Intensyvios terapijos skyriaus vedėjai
Nadeždai Oleinik, gydytojams Larisai Krasnovai ir Sauliui Petrovui,
sesutėms-slaugytojoms Ramunei
Puckienei, Vilmai Sereičikienei,
Daivai Bagdonavičienei ir Astai
Pocevičienei, slaugytojų padėjėjoms Danutei Valentukevičienei,
Laimai Šilkienei, Ingai Slavinskienei ir Jolantai Miliauskienei.
Tęsiau gydymą ligoninės Vidaus
ligų, kardiologijos ir neurologijos
skyriuje. Esu labai dėkinga šio
skyriaus vedėjai gydytojai Nijolei
Šavelskienei, kuri turi itin retą gebėjimą kiekvienam pacientui parodyti išskirtinį dėmesį ir skirti tiek
laiko, kiek reikia išsamiai būklės
analizei bei geriausio gydymo parinkimui. Paminėti žmonės, kurie net ir neturėdami burtų lazdelės, savo darbu kuria stebuklus ir
gelbsti gyvybes, verti didžiausios
pagarbos ir įvertinimo.
Tačiau nerimą kelia gandai, jog
Druskininkų ligoninės Intensyvios
terapijos skyrių ruošiamasi „refor-

Komentaras
J. Klimienė pakvietė į Socialinių paslaugų centrą, kuriame surengė velykinių dekoracijų parodą „Šventų Velykų belaukiant“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Zita Aleksonienė
Artėjant kuriai nors didžiajai
metų šventei, sukame galvą,
kaip sukurti šventinę nuotaiką.
Ir ko tik šeimininkės nesugalvoja: tai ištraukia iš spintų, komodų senelių ar mamų austas
staltieses, laisvalaikiu sukurtus nėrinius, tai nusiperka masinės gamybos kalėdinių, velykinių ar kitokių akcentų. Aišku,
mieliausi yra rankų šiluma sušildyti rankdarbiai ir kiti „niekučiai“… Bet ne visos tam turi
laiko, pinigų ir, aišku, talento.
O Druskininkų „Bočių kraitės“
klubo vadovė Janina Klimienė,
tapusi senjore, turi ne tik laiko,
bet ir Dievo dovaną – talentą
kurti rankdarbius.
Janina prisimena, kad rankdarbiais susidomėjo, būdama septynerių metų. Jos mama mezgė
virbalais, o štai kaimynų močiutė
nėrė vąšeliu. Mažoji Janytė mėgdavo nubėgti ir stebėti, kaip senosios rankose gimsta stebuklingi
nėriniai. Kartą senolė paklausė:
„Tu, vaikeli, turbūt siūlų neturi?“
Ir tada prasidėjo pamokos… Augdama nėrė, mezgė ne tik smulkius daiktelius, bet ir rūbus sau
– kas nenori išsiskirti iš kitų originaliu drabužiu? O dabar Janinai
sunku suskaičiuoti, kiek visko yra
padariusi: numezgusi, nunėrusi,
pasiuvusi, iškarpiusi, nupiešusi,
išsiuvinėjusi…
Kovo 21-ąją J. Klimienė pakvietė į Socialinių paslaugų cen-

Tarp velykinių dekoracijų – ir įmautės kiaušiniams: medžiaginiai maišeliai, dekoruoti
plunksnomis, siuvinėti kryželiu/Laimos Rekevičienės nuotrauka

trą, kuriame surengė velykinių
dekoracijų parodą „Šventų Velykų belaukiant“. Tai jau penktoji jos autorinių darbų paroda. Jei
prieš Kalėdas gėrėjomės baltų
nėrinių pusnimis, kalėdinėmis
puokštėmis, eglutėmis ir atvirukais, tai dabar apvalus stalas,
palangės ir sienos padvelkė pavasariu.
Vidury stalo puikavosi verbų
pakaitalai – velykinės dekoracijos, įstatytos į vazas, išpjaustytas iš balionų, apklijuotų servetėlėmis, puokštės vežimėliuose,
krepšeliai, dekoruoti įvairiaspalvėmis plunksnomis, dėkliukai
kiaušiniams, išpjauti iš kiaušinių
pakuotės, nerti, megzti, iškirpti iš popieriaus. Greta – įmautės
kiaušiniams – medžiaginiai maišeliai, dekoruoti plunksnomis,
siuvinėti kryželiu.

Prie visokiausių dydžių tariamų kiaušinių, išpuoštų piešiniais, dekoruotų karoliukais, susodinti nerti, megzti, velti zuikiai
– nuo seno liaudies laikomi Velykų simboliais. O kur dar sveikinimo atvirukai, dekupažo technika puošti dovanų maišeliai...
Sienoms puošti Janina siūlė pintus vainikus iš džiovintų žolynų
su viduryje kabančiais kiaušinukais, karpiniais velykine tematika. Akį traukė keli paveikslai,
kurių pagrindinis akcentas – iš
plokščių dažytų akmenėlių suklijuota gėlytės žiedas ar kitas
gamtos elementas. Buvo kur
akis paganyti!
O susirinkusioms moterims autorė aiškino, iš ko ir kaip tas grožis sukurtas, kiek laiko užtrunka.
J. Klimienės pasveikinti atėjo
„Bočių“ žodžio meno klubo va-

Linas Urmanavičius
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas
Viešoje erdvėje pasklidusi informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos planus

dovė Audronė Padegimaitė (jos
perskaitytas eilėraštis taikliai
apibūdino Janinos gyvenamąją
aplinką), buvusi „Bočių kraitės“
vadovė Romana Jonušienė, geriausios kloties visoms susirinkusioms artėjančių Velykų proga
palinkėjo Druskininkų „Bočių“ pirmininkė Zita Jančiauskienė. Šv.
Velykų artumą pajutome, skambant ir pačios renginio kaltininkės skaitomo sveikinimo. Ir susimąstyti, ir pajusti ateisiančios
vasaros nuotaiką, ir nusijuokti iš Tamošiaus nuotykių privertė „Druskelės“ (vadovė N. Vindbergienė) skambios dainos. Taigi
buvo peno ir akims, ir dvasiai.

muoti“, uždarant ir nukreipiant visus sunkios būklės pacientus į
Alytaus miesto ligoninę. Tai reikštų ne tik kelyje prarandamą labai
brangų gydymo laiką, bet ir žmonių gyvybes. Juk dažniausiai reanimacijos negalima atidėti vienai ar dviem valandom arba ją
kokybiškai suteikti automobilyje.
Keista ir tai, jog šis klausimas gali
būti sprendžiamas, neatsiklausus Druskininkų miesto gyventojų nuomonės, neatsižvelgiant į jų
interesus.
Norėčiau kreiptis į visus neabejingus druskininkiečius, Druskininkų savivaldybę, sveikatingumo
ir reabilitacijos įstaigų vadovus –
gelbėkit Druskininkų miesto ligoninės Intensyvios terapijos skyrių!
Net ir dabar, nors šiam skyriui priskirtos tik trys lovos, jame neretai
gydomi 4-5 pacientai, trūksta medicinos personalo, o juk darbas
šiame skyriuje yra tikrai įtemptas
ir intensyvus, visiems į jį patekusiems ligoniams reikalinga nuolatinė priežiūra 24 valandas per
parą. Druskininkai – sveikatingumo kurortas, viena iš pagrindinių veiklos krypčių yra reabilitacinė medicina, tačiau vargu ar bus
galimas saugus reabilitacijos paslaugų plėtojimas, jei mieste nebus
normalios ligoninės, kurioje, prireikus, galėtų būti suteiktos ir intensyvios terapijos, reanimacijos
paslaugos. Miesto ligoninės klausimas itin aktualus ir visiems vietos gyventojams, juk nei vienas
nesame garantuotas, jog mums
patiems ar mūsų artimiesiems
neprireiks skubios ir kvalifikuotos
medikų pagalbos.
Pagarbiai, Angelė Bingelienė
įgyvendinti bandomąjį projektą, pagal kurį Druskininkų,
Varėnos ir Lazdijų ligoninės
taptų Alytaus S. Kudirkos ligoninės padaliniais, sukėlė didelį bendruomenės susirūpinimą
ir nerimą.
Pirmiausia noriu visus nuraminti, kad Druskininkų ligoninė šiuo
metu yra pilnai veikianti, joje teikiamos visos paslaugos.
Druskininkų savivaldybė tvirtai
laikosi pozicijos, kad Druskininkų ligoninė privalo išlikti tokia, kokia yra – šią poziciją išsakėme ir
Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai, ją palaiko kitų savivaldybių atstovai.
Nežinodami sąlygų, kategoriškai nesutinkame su sujungimu.
Niekas nėra atlikęs jokios analizės dėl tokio sujungimo būtinumo
ir pagrįstumo. Manome, kad toks
sprendimas žmonėms sukeltų labai daug nepatogumų – bet kokie
sprendimai turi būti priimami, pirmiausia užtikrinant paslaugų prieinamumą, kokybę ir gyventojų
interesus.
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Druskininkuose surengtas dailininko Alfonso Šuliausko atminimo vakaras
Kovo 27-ąją, šviesios atminties dailininko Alfonso Šuliausko gimimo dieną, Druskininkų
miesto muziejuje surengtas jo
atminimo vakaras. Šiemet iškiliam menininkui būtų suėję 80
metų. Amžinojo poilsio Senosiose miesto kapinėse jis atgulė praėjusių metų spalį.
A. Šuliauskas išėjo, palikęs
mums savo asmenybės šviesą ne tik kūriniuose – paveiksluose, knygose, bet ir daugelio
jį daugiau ar mažiau pažinojusių, su juo draugavusių, dirbusių ar epizodiškai bendravusių druskininkiečių širdyse. Ne
vienas druskininkietis, pažinojęs A. Šuliauską, galėtų pasakyti, kaip trūksta šiandien jo
įžvalgų, išmintingo žodžio, bičiulystės, žmogiškosios šilumos ar tiesiog paprastų, kasdienių pokalbių, trumpų, bet
smagių pasišnekėjimų. Apie
tai liudijo ir susirinkusių į atminimo vakarą artimųjų, bičiulių, jo kūrybos mylėtojų išsakyti prisiminimai. Kaip vakaro
metu sakė dailininko žmona
Vida Šuliauskienė, A. Šuliauskas visą gyvenimą buvo kūrybos procese, o svarbiausi turtai, „svarbiausi trys jo dievai“,
jam buvo teptukas, drobė, dažai... Vida ir Alfonsas Šuliauskai užaugino dvi dukras, Jurgą
ir Jolitą.
Vakaro metu parodytas Druskininkų regiono televizijos laidos
„Gyvenimo vėjai“ kūrėjos Rimutės
Viniarskaitės filmuotos medžiagos – pokalbio su A. Šuliausku
fragmentas, kuriame dailininkas
dalijosi mintimis apie šeimą, menininko pašaukimą, savo gyvenimo nuostatas ir vertybes, priimtus
sprendimus, atlaikytus laikmečio
jam skirtus iššūkius.
Tad susirinkusieji turėjo galimybę – kad ir tik prisiminimuose –
tačiau vėl patirti bendrystę su A.
Šuliausku...
Druskininkų miesto muziejaus
aplinkoje vakarui jaukumo suteikė ir Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos auklėtinio, moky-

Į dailininko A. Šuliausko atminimo vakarą susirinko daug menininką pažinojusių, jo kūrybą pamėgusių druskininkiečių/Laimos
Rekevičienės nuotrauka
Vakaro metu parodytame, 2011-aisiais
parengtame vaizdo įraše, A. Šuliauskas
dalijosi mintimis apie menininko pašaukimą, vertybes, laikmečio jam skirtus iššūkius/Laimos Rekevičienės nuotrauka

V. Šuliauskienė nuoširdžiai priėmė mero pavaduotojo L. Urmanavičiaus puokštę, skirtą jos vyro, dailininko A. Šuliausko atminimui/Laimos Rekevičienės nuotrauka
V. Šuliauskienė šiltai pasitiko visus, atėjusius į atminimo vakarą; jos nuotaiką skaidrino R. Viniarskaitės, kitų druskininkiečių
prisiminimai apie A. Šuliauską/Laimos Rekevičienės nuotrauka

tojos Eglės Sakavičienės ugdomo smuikininko Fausto Pauliuko
(akompaniatorė Aušra Vilčinskienė) muzikavimas. Prisiminimams
nuteikė ir Juozo Mikolainio saksofonu atliktos populiarios melodijos, kurias mėgo A. Šuliauskas.
Atminimo vakare dalyvavęs Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, dalindamasis prisiminimais, minėjo,

Pasikeitė traktorių, savaeigių ir žemės
ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio
numerio ženklų išdavimo tvarka
Informuojame, kad nuo šių metų
pasikeitė traktorių, savaeigių ir
žemės ūkio mašinų ir jų priekabų
valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarka.
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministrui 2017 m. lapkričio
9 d. įsakymu Nr. 3D-716 pakeistus Traktorių, savaeigių ir žemės
ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles ir patvirtinus
naujus valstybinio numerio ženklų techninius reikalavimus, valstybinio numerio ženklai, pagaminti pagal Traktorių, savaeigių
ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinio numerio ženklų
techninius reikalavimus ĮTS-41994 ir kurie buvo išduodami iki
2009 m. liepos 1 dienos, privalo
būti pakeisti visais registro duomenų keitimo atvejais. T.y. keičiantis savininkui, išduodant naują registravimo dokumentą, kartu
išduodamas naujas, techninius
reikalavimus atitinkantis valstybinio numerio ženklas.
Naujo standarto valstybinio numerio ženklų (baltos spalvos plokš-

Valstybinio numerio ženklai, pagaminti pagal Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų bei jų priekabų valstybinio numerio
ženklų techninius reikalavimus ĮTS-4-1994
ir išduoti iki 2009 m. liepos 1 dienos, privalo būti pakeisti visais registro duomenų keitimo atvejais./D. Sinkevičiūtės nuotrauka

telė su žalios spalvos raidžių ir
skaitmenų deriniu ir mėlyna juosta kairiajame numerio ženklo krašte su Europos Sąjungos simboliu ir
baltu Lietuvos Respublikos skiriamuoju ženklu LT), registro duomenų keitimo atvejais keisti nereikia.
Smulkesnės informacijos teirautis Savivaldybės administracijos
Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Dangirdo Lukoševičiaus (Vasario 16-osios g. 7), 117 kab., tel.:
(8 313) 52 117, mob. 8 610 14641,
el. p.: dangirdas.l@druskininkai.lt

kad A. Šuliauskas buvo menininkas, kuris turėjo savo gyvenimo
filosofiją ir, ja vadovaudamasis,
kūrė. Jis buvo pašnekovas, kuris
savo nuomonę gebėjo reikšti ne
tik įdomiai, užčiuopdamas ir įvardindamas esminius dalykus, bet ir
taktiškai.
Kalbėdama apie A. Šuliauską,
Druskininkų kultūros centro direktorė R. Viniarskaitė sakė menanti A. Šuliauską, kaip žmogų, nuolat buvusį ieškojimuose: siekusį
išgryninti sau pačiam atsakymus
į egzistencijos, žmogiškosios būties keliamus klausimus. Smalsu-

mas ir meilė gyvenimui nulėmė
ne tik turtingą A. Šuliausko, kaip
menininko, patirtį, bet harmoningai susisiejo ir su jo, kaip meno
terapeuto, veikla, dirbant „Draugystės“ sanatorijoje. Daug žmonių jam buvo ir yra dėkingi už
perteiktas žinias, padėjusias rasti kelią savęs pažinimo link, susigrąžinti gyvenimo džiaugsmą,
sveikatą.
Dailininko atminimo proga Druskininkų miesto muziejuje surengta ir A. Šuliausko įvairiais laikotarpiais sukurtų tapybos darbų
paroda iš muziejuje saugomo rin-

kinio. Iš viso muziejuje yra apie
pusšimtis A. Šuliausko Druskininkams padovanotų tapybos, grafikos, akvarelės darbų, piešinių.
Pastarosiomis dienomis A. Šuliausko atminimui buvo surengtos jo tapybos darbų parodos ir
Vilniuje, S. Vainiūno namuose,
taip pat Veisiejų regioninio parko
direkcijoje bei miniatiūrų paroda
„Draugystės“ sanatorijoje.
A. Šuliausko tapybos darbų paroda surengta ir Kraštotyros muziejuje Alytuje.
Parengė Ramunė Žilienė

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ
TECHNINIŲ APŽIŪRŲ 2018 M. GRAFIKAS
Techninės apžiūros atliekamos
vadovaujantis Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų
priekabų techninės apžiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002
m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.
207. Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabos (toliau – traktoriai) turi atitikti
šios tvarkos, Kelių eismo taisyklių
bei traktoriaus gamintojo nurodytus reikalavimus.
Jeigu traktorius atitinka numatytus reikalavimus, atlikus techninę apžiūrą išduodamas techninės
apžiūros talonas, jei traktorius
neatitinka numatytų reikalavimų, išduodama techninės apžiūros rezultatų kortelė. Pakartotinė
techninė apžiūra turi būti atlikta
per 30 kalendorinių dienų, vėliau
atliekama nauja apžiūra.
Valstybės rinkliavos dydis: už
traktoriaus techninę apžiūrą –
5 Eur, už priekabos – 3 Eur.
Valstybės rinkliava mokama į
biudžeto pajamų surenkamąsias
sąskaitas Lietuvos bankuose,
įmokos kodas 53015, lėšų gavė-

jas Valstybinė mokesčių inspekcija, kodas 188659752.
Rinkliavą patogiausia sumokėti: AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose; UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose; SOLLO, UAB
tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose; bankuose; per UAB „Paysera LT“ interneto portalą www.
paysera.lt; kitose įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstai-

gose (https://www.vmi.lt/cms/
biudzeto-pajamu-surenkamojisaskaita).
Smulkesnės informacijos teirautis Savivaldybės administracijos
Ūkio skyriaus vyriausiojo
specialisto Dangirdo Lukoševičiaus (Vasario 16-osios g. 7), 117
kab., tel. (8 313) 52117, mob.8 610
14641, el. p.: dangirdas.l@druskininkai.lt

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

7

Savaitraščio Nr. 148

2018 m. kovo 29 d.

ĮSPŪDIS

Pianistas-fotografas-germanistas-bankininkas-ekonomistasakvalangistas, arba dar viena baltų pirštinių istorija

Virginijus Girgždas
Į Seimą kandidatuojantys politikai Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateikiamoje anketoje gali pateikti patogesnes
ir pagražintas biografines legendas. VRK šių duomenų netikrina ir už melagingus ar netikslius duomenis nebaudžia.
Na, bet patys Vyriausiosios
rinkimų komisijos nariai, kontroliuojantys apylinkių ir apygardų rinkiminių komisijų narius, renkamus politikus, patys
turėtų būti neabejotinai krištoliniai skaidrios reputacijos, išsilavinę, Lietuvai pasišventę ir
prisiekę žmonės?
Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1991-aisiais, po tragiškų
Sausio 13-osios įvykių, net ir Lietuvos teismų teisėjai susidurdavo
su dilema – kaip vertinti nusikaltimo priežastingumą, mat ir mašinų
vagys, nutverti už rankos, vėliau
teismo salėje sekdavo pasakas:
„mašiną vogėme, nes skubėjome ginti Seimo ir Lietuvos Nepriklausomybės“. Atrodo, visi buvome ten, dar nebuvome emigravę.
Tiesa, buvo ir kitokių – jau išvažiavusių. Tik jiems vėliau reikėjo sugalvoti svarbią pasiteisinimo
priežastį – tėvų raštelis negaliojo.
Vyriausiosios rinkimų komisijos
nario Viliaus Semeškos oficialiai
skelbiama autobiografija lakoniška: „Mokėsi Druskininkų 1-ojoje
ir 3-iojoje vidurinėse mokyklose,
Druskininkų vaikų muzikos mokykloje; studijavo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, Goethe’s institute
Vokietijoje; Vilniaus aukštesniojoje ekonomikos mokykloje įgijo banko tarnautojo kvalifikaciją;
Vilniaus universitete suteikti ekonomikos bakalauro ir ekonomikos
magistro laipsniai.“
Prieš keletą metų V. Semeškai
kandidatuojant Į Druskininkų savivaldybės mero postą, viename
vietos laikraštyje buvo publikuota „išsami“, net tris lapus užimanti biografija. Ji ir paskatino pasidomėti politiko biografijos vingiais.
Detaliai, kaip sako vokiečiai, „pritaikant SALIAMI dešros metodą“
– žingsnis po žingsnio patikrinti.
Paskutinis abiturientų skambutis jam, kaip supratau, neskambėjo. Nėjo jis su abiturientais ir
saulės pasitikti. Buvę klasiokai
jo beveik neprisimena. Tuometės
Druskininkų pirmosios vidurinės
mokyklos V. Semeška nebaigė.
Dešimtoje klasėje jis „peršoko“ į
Druskininkų trečiąją vidurinę mokyklą. Tiesa, ir jos jaunuolis nebaigė. Kaip skelbia archyvo dokumentai, „Vilius Semeška priimtas
mokytis į Druskininkų 3-osios vidurinės mokyklos 10a klasę nuo
1987 metų rugsėjo 1 d. Išbrauktas 1988 metų rugsėjo 22 d., kaip
išvykęs mokytis į Vilniaus M. K.
Čiurlionio meno mokyklą.“
Pristatydamas savo idėjas Lietuvai, Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir ES teisės
instituto profesorius, socialinių

V. Semeška – nuo politinio prieglobsčio
politiką pradėjęs politikas?

mokslų daktaras, teisininkas, knygos „KGB vaikai“ autorius Justinas Žilinskas sakė, kad „man
skaudžiausia tema mūsų šalyje išsilavinimas“. Įdomu, kaip reaguotų šis ilgametis VRK komisijos narys, sužinojęs, kad dabar jo
vietoje VRK darbuojasi kitas, konservatorių ir netgi paties Gabrieliaus Landsbergio deleguotas komisijos narys V. Semeška, deja,
kaip atrodo, nebaigęs vidurinės
mokyklos? Ironiška, bet knygoje „KGB vaikai“ pagrindinis veikėjas – KGB agentų tėvų ir operatyvininkų saugomas Vilius. Knyga
rašyta seniai, o ir, kaip teigia pats
autorius, bet kokie sutapimai atsitiktiniai, be to, vaikai gi neatsako
už savo tėvus.
Taigi Druskininkų pirmosios vidurinės mokyklos V. Semeška
nebaigė, trečiosios – irgi. O į Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklą neįstojo, mat 1988 m. meniškos sielos jaunuolis bandė
mokytis Juozo Tallat-Kelpšos
aukštesniojoje muzikos mokykloje, fortepijono klasėje. „Laisvalaikiu su draugais grojo džiazą“, tiesa, Druskininkuose per atostogas
kažkodėl dirbo „fotografo pagalbininku“?...
V. Semeškos kuriamoje biografinėje „legendoje“, toliau vėl rašoma poetiškai – „netruko prabėgti
dveji metai“. Tik, va, bėdelė – tuo
metu, norint baigti aukštesniąją J.
Tallat-Kelpšos mokyklą ir įgyti vidurinį profesinį išsilavinimą, reikėjo studijuoti trejetą metų, o V.
Semeška, kaip skelbia archyviniai dokumentai, „J. Tallat-Kelpšos mokykloje mokėsi 1988-1990
metais. 1990 metų spalio 12 d. Vilius Semeška išbrauktas iš moksleivių sąrašų, kaip nelankantis.“
Taigi ir aukštesniosios J. Tallat- Kelpšos mokyklos V. Semeška nebaigė. O romantiškai kurpiamoje biografijoje įterptas sakinys,
kad „artėjo šaukiamasis laikas.
1990-ųjų rudenį druskininkietis
turėjo būti pašauktas tarnauti sovietinėje armijoje“ tarsi turėtų užbėgti už akių ir paaiškinti, bet iš
tiesų tik kelia logišką klausimą
– kodėl? Juk moksleivių į armiją tarsi ir neėmė? O mokytis dar
buvo likę visi metai? Kažkas čia
ne taip?..
Viską tarsi turėtų paaiškinti pagal aštraus
siužeto nuotykių filmo scenarijų tik jau
„būsimuoju laiku“ kuriami biografinės legendos vingiai. Jau
1990 m. rugsėjį
jaunuolis bėga
į užsienį. „Šešiolikmetis
iš
Laiko verpetai knygoje sukelia dvejopų minčių...
Druskininkų tyliai rezgė pasi-

priešinimo planą: jis atsisakys tarnauti sovietų kariuomenei, slapta
pasitrauks į Vakarus, ten mokysis ir dirbs Lietuvai, o namo grįš
iškart, kai pasienyje atsistos pirmas Nepriklausomos Lietuvos
karys“...
Tylokai nykus „pasipriešinimo
planas“ – sovietų armijos kariu
nebūsiu, o Nepriklausomos Lietuvos kariu irgi?...
Prisiminkime istoriją. 1990 m.
rugsėjo 6 d. TSRS pripažįsta Baltijos šalių nepriklausomybę. O Vilius Semeška, tuo metu „laikydamas rankose sovietinį pasą“ (o
kaip kitaip – lietuviški pasai pradėti išdavinėti tik 1992 m., tik čia
kukliai pratylėta – laikydamas sovietinį užsienio pasą!), lipo į traukinį „Vilnius-Varšuva“. Toliau paskelbtoje „legendoje“ rašoma,
kaip V. Semeška, turėdamas „fiktyvų vienos lenkų šeimos kvietimą juos aplankyti“, rodydamas
J. Tallat-Kelpšos meno mokyklos, (tos pačios, kurios taip ir nebaigė), moksleivio pažymėjimą,
meluoja, kad atsiliko nuo muzikantų grupės, bėga „dirbti Lietuvai“ ir nelegaliai kerta Baltarusijos-Lenkijos sieną! „Nie do wiary
– neįtikėtina“, – pasakytų bet kuris Lenkijos pasienietis. Vokietijos ambasada Vilniuje atidaryta
tik 1992 m., tad kad ir kaip butų
nepatogu pripažinti, deja, tuomet visi dokumentai, tarybiniai
užsienio pasai, leidimai išsikeisti užsienio valiutą buvo išduodami per OVIR ir, žinoma, tikrinami
Maskvoje. Reikėdavo pristatyti
pažymas apie teistumą, registraciją, pažymą iš karinio komisariato, charakteristiką iš darbovietės
ir t.t. Laukti tekdavo tris-šešis mėnesius, kartais – ir metus. O kaip
galėjo būti išduotas užsienio pasas vidurinės mokyklos dar nebaigusiam, mokslo metų metu į
užsienį susiruošusiam, nekomjaunuoliui, nekomunistui, šaukiamojo amžiaus, nevedusiam, tarybinėje armijoje netarnavusiam
lietuviui, vienam be tėvų vykstančiam į užsienį aplankyti nepažįstamos lenkų šeimos? „Baikit, nemanau“, – galėtų pasakyti toks
žurnalistas Rimvydas Valatka.
Skaitome toliau. Ten dar įdomiau. Varšuvoje atsibudęs, jaunuolis laisvai nusiperka bilietą
ir sėda į vokišką traukinį. Naktį
Lenkijos, o po to ir Vokietijos pareigūnams vėl suskelia tą pačią
legendą, „kad atsiliko nuo muzikantų grupės“, ir iš ryto jau atsibunda Berlyno Friedrichstrasėje? „Unmoeglich – neįmanoma“,
– užtikrintų bet kuris vokiečių pareigūnas.
Galbūt išvykti iš Lietuvos padėjo, kaip mieste kalbama, paslaptingos poilsiautojos iš Maskvos
atvežti suklastoti dokumentai?
Sekame publikuotą pasaką toliau. Pacituokime patį istorijos autorių: „Sėkmingai perėjęs Vakarų
Berlyno sieną, kreipiausi tiesiai į
Vakarų Vokietijos policininkus,
paaiškinau, kas aš toks. Kalbėjau angliškai, vokiškai mokėjau
tik pasisveikinti ir kelis žodžius iš
karinių kino filmų. Mane vokiečiai
puikiai suprato ir nuvežė į politinio
prieglobsčio paskirstymo punktą... Kitą dieną turėjau nuvykti į
JAV saugumo skyrių Berlyne. Ten
buvau detaliai apklaustas“, – pasakoja V. Semeška.
Romantinėje biografinėje apysakoje nerašoma, bet labai reikėtų patikslinti – Lietuva tuo metu
jau buvo nepriklausoma Respublika, o V. Semeška prašo politinio prieglobsčio Vokietijoje ar
Amerikos ambasadoje?! Po mėnesio jaunuolis nukreipiamas gy-

venti į Duisburgą,
ten apsigyvena –
va kaip netikėta! –
„pas bičiulį vokietį, su kuriuo buvo
susipažinęs studijų
metais Vilniuje“. Ko
gero, dar moksleivis, nemokantis vokiškai, devyniasdešimtaisiais Vilniuje
netyčiukais susipažino su vokiečiu?
Na, tiek to, tarkim,
patikėjom...
To paties biografinio
straipsnio kitame puslapyje V. Semeška
pats save paneigia
ir lengvai sugriauna taip kruopščiai kurptą legendą
apie „heroišką“ pabėgimą per sieną
su J. Tallat-Kelpšos
mokyklos
moksleivio pažymėjimu:
„Sovietinį užsienio
pasą turėjau palikti Vakarų Berlyno
policijoje.“ Tai dabar jau sovietinį už- Dokumentas su gramatine klaida pavardėje išduotas ne Gosienio pasą? Vizų ethe‘s institute
tais laikais nebuvo.
O užsienio pasas
ethe’s instituto, artimiausias tame
ir reiškė, kad keliauti galėjote pa- regione yra Diuseldorfe“, – raštu
prastai! Be jokių „makaronų kabi- atsakė Goethe’s instituto Vilniunimų“ traukinių kontrolieriams, je Kalbos skyriaus vadovė Nijolia
muitininkams, pasieniečiams ir ki- Buinovskaja.
tiems pareigūnams.
Tai kaip čia dabar? NutarėIr dar... Pratęsiant geriausias lie- me paklausti ir Goethe’s institutuvių liaudies pasakų tradicijas, to Frankfurte prie Maino direktopasirodo, kad bičiulio mama dės- rę Juttą Gehrig, ar V. Semeškos
tė vokiečių kalbą Duisburgo insti- pateiktas dokumentas yra tikras,
tute, kuri „oi kaip spaudė prie kny- o jeigu taip, tai ką galėtų reikšgų“. Per tris mėnesius jaunuolis ti antspaudas „Duisburg“? Ar V.
taip gerai išmoko vokiečių kal- Semeška, gim. 1972.05.02 Drusbą, kad buvo „priimtas į Goethe’s kininkuose, iš viso baigė vokiečių
instituto trečiąjį kursą“. Palauki- kalbos kursą J. W. Goethe‘s inste, o kodėl nestudijavote Duisbur- titute Frankfurte prie Maino? Nugo institute, kuriame ir dėstė „bi- trukome sulaukti atsakymo:
čiulio“ mama? Institutas vietoje, ir
„Dokumentas, kurį Jūs pridėjovažiuoti niekur nereikia? O Goet- te, nebuvo išduotas J. W. Goethe’s institutas toli, be to, dar ir mo- he-Institute, todėl negalime pakamas...
tvirtinti jo autentiškumo. Tačiau
Žurnalistams pradėjus domėtis aš Jums negaliu patvirtinti ir kad
„stebuklingu“ V. Semeškos išsi- jis netikras, nes tuometinį „Vokiemokslinimu, jis pats dar kartą pa- čių kalbos kaip užsienio kalbos
tvirtino, kad baigė Goethe’s insti- sertifikato“ egzaminą Goethe Instutą. Ir netgi pateikė sertifikatą.
titutas sukūrė kartu su Vokietijos
Tiesa, tik kalbos kursų baigimo suaugusiųjų švietimo asociacipažymėjimą, išduotą ne Duisbur- ja, ir jis buvo vystomas daugelyje
ge ir ne Diuseldorfe, o Frankfur- institucijų. Jis buvo pripažįstamas
te prie Maino. Duisburgas nuo tarptautiniu mastu Tarptautinės
Frankfurto prie Maino nutolęs tik sertifikatų konferencijos (ICC pa250 kilometrų, ir kelionė iki ten žymėta ant popieriaus).
užtrunka apie tris valandas. Tai
Išlaikyti egzaminą buvo galine toks jau menkas atstumėlis, ma ne tik Goethe-Institute, bet ir
kad galėtum pamiršti ar sumaišy- daugelyje kitų vietų, kur buvo siūti ganėtinai skirtingų miestų pa- lomi kalbos mokymai. Duisburge
vadinimus.
tikrai nėra Goethe-Instituto, bet
Beje, sertifikatas išduotas su galbūt ponas Semeška išlaikė eggramatine klaida – pavardės gra- zaminą bendruomenės kolegijoje
foje parašyta „Seneska“. Ar ga- Volkshochschule (VHS). Ką reišlėtų stropus studentas, sąžinin- kia antspaudas (Duisburg), negai per vasarą puikiai išmokęs galiu pasakyti, galbūt paklauskite
kalbą ir „puikiai“ pabaigęs kalbos Duisburgo miesto administracijokursus, atsiimti tokį pažymėjimą je ar bendruomenės kolegijoje.“
ir nieko nepasakyti tokiai garbinPanašiai atsakė ir Instituto pergai mokymo įstaigai? Ar galėtų sonalo vadovas Felix Valentin:
„ordnungą“ mėgstantys vokiečiai „Dėkojame už klausimus. Aš lašitaip neapsižiūrėti. Padarykime bai tikuosi, kad ponas Semešprielaidą, kad galėtų – jeigu, ga- ka savo sertifikatą gavo kitolimai, jiems dokumentus kas nors je licenzijuotoje įstaigoje (pvz.,
siųstų faksu...
Liaudies švietimo centre), nes
Kolegoms žurnalistams Goet- mano turimomis žiniomis, Duishe’s instituto filialo Vilniuje dar- burge Goethe institutas neegbuotojai paaiškino, kad Goethe’s zistuoja. Be to, kadangi sertifiinstitutas nėra ir niekada nebu- katas buvo išduotas 1991 m., o
vo aukštoji mokykla. „Esame vo- egzaminų bylų rezultatai saugokiečių kultūros institutas, taip pat mi 10 metų, negalime pranešti
kaip Britų taryba ar Prancūzų ins- ko nors konkretaus.“
titutas. Goethe’s institutuose VoKlausimų tik daugėja. Į juos garkietijoje galima kursuose moky- busis VRK narys jau nebenori attis vokiečių kalbos nuo A1 iki C2 sakinėti, skundžiasi kam gali, o
lygio, bet tai yra tik kalbos moky- atsakyti teks.
masis. Be to, Duisburge nėra GoLaukite tęsinio…
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Skambinu, įsivaizduoju,
piešiu...

Angliarūgštės injekcijos – ir grožiui, ir
sveikatai
Jūratė Mičiulienė
Druskininkų sveikatingumo
ir poilsio komplekse „Grand
SPA Lietuva“ sėkmingai taikomas vienas iš naujesnių
refleksoterapijos gydymo metodų – angliarūgštės injekcijos. Po oda suleidus angliarūgštės dujų, malšinama
daugelis lėtinių skausmų, įsisenėjusių negalavimų, gerėja
bendra savijauta.
Vis daugiau žmonių atranda,
kad skausmą malšinti galima ne
tik tabletėmis. Be to, poveikis išlieka ilgiau. Angliarūgštės injekcijos į poodinį sluoksnį daugeliui,
kenčiančių lėtinius skausmus,
būna tikras atradimas.

Nuotraukoje iš kairės pirmoje eilėje laureatės V. Bagdonavičiūtė ir K. Veščiovaitė, antroje eilėje: diplomantė D. Liaukevičiūtė, mokytojos O. Zakarienė, O. Olšauskienė, I. Bieliukienė ir laureatė E. Buraitė/ M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Kovo 24 d. VIII-ąjame respublikiniame jaunųjų atlikėjų ir
dailininkų festivalyje-konkurse dalyvavo ir Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos
mokiniai bei jų mokytojai. Šis
konkursas unikalus tuo, kad
mokiniai vertinami ne tik už
muzikos kūrinio atlikimą, bet ir
už jo iliustravimą piešiniu, animacija bei pasakojimu ar eilėmis pristatytą kūrinio turinį.
Skambant muzikai, didžiuliame ekrane buvo demonstruojami jaunųjų dailininkų bei muzikantų piešiniai, sukurti ta pačia
tema ir nuotaika.
Šį festivalį-konkursą organizavo Vilniaus ,,Ąžuoliuko“ muzikos
mokykla, Vievio meno mokykla,
Skuodo meno mokykla, Lietuvos edukologijos universitetas bei
Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija ,,Židinys“. Festivalyjekonkurse dalyvavo 111 moksleivių iš Vilniaus, Kauno, Ignalinos,
Švenčionėlių, Švenčionių, Vievio,
Zarasų, Elektrėnų, Skuodo, Plungės, Trakų, Šiaulių, Marijampolės. Druskininkų meno mokyklai
atstovavo Kotryna Veščiovaitė

(fortepijonas; mokytoja Ilona Bieliukienė, muzikos kūrinį iliustravo
Vytė Bagdonavičiūtė; mokytoja
Ona Olšauskienė), Evija Buraitė
(fortepijonas; mokytoja Ilona Bieliukienė, kūrinį iliustravo Dorotėja Liaukevičiūtė; mokytoja Onutė
Zakarienė). Pasibaigus konkursui, visos keturios Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos mokinės sulaukė gerų žinių – laureato diplomus savo amžiaus kategorijoje gavo K. Veščiovaitė,
atlikusi Anatolijaus Lepino ,,Buratiną“ (mokytoja I. Bieliukienė) ir
jos kūrinį iliustravusi jaunoji dailininkė V. Bagdonavičiūtė (mokytoja O. Olšauskienė), E. Buraitė,
atlikusi Theodoro Lako „Lėtą valsą“ (mokytoja I. Bieliukienė). Diplomante tapo jaunoji dailininkė
D. Liaukevičiūtė (mokytoja O. Zakarienė).
Nuoširdžiai sveikiname visas
festivalio-konkurso nugalėtojas.
Ačiū mokytojams už nuoširdų ir
kantrų darbą, o tėveliams – už
globą ir palaikymą.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

Gerėja savijauta
Kaip pasakojo „Grand SPA
Lietuva“ fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja Dalia Vosylienė, tokios procedūros sumažina organizmo pH, dėl
to padidėja kolageno skaidulų elastingumas, toliau organizme vykstant cheminėms reakcijoms audinių terpė tampa
šarminė, kraujagyslės atsipalaiduoja, dingsta spazmai, dėl to
pagerėja kraujotaka ir sumažėja skausmas. „Šios procedūros
ypač tinka lėtinių sąnarių, nugaros skausmų, radikulito atveju. Tai ne momentinis ūmaus
skausmo mažinimas. Jis tinka

„Grand SPA Lietuva“ fizinės medicinos
ir reabilitacijos gydytoja Dalia Vosylienė
sakė, kad šios procedūros ypač tinka lėtinių sąnarių, nugaros skausmų, radikulito
atveju/„Grand SPA Lietuva“ nuotrauka

įsisenėjusiam skausmui, o injekcijos poveikis išlieka iki mėnesio, tad žmogui savijauta pagerėja ilgam, – sakė gydytoja.
– Angliarūgštės injekcijos šalia
įvairių priderintų fizioterapijos
procedūrų, masažų efektyviau
mažina skausmą, ir žmogus ilgiau jaučiasi komfortiškiau.“
Kaip dirbdama įsitikino D. Vosylienė, šios procedūros veiksmingos ne tik sergantiems kaulų ir raumenų sistemos ligomis
– artroze, reumatoidiniu artritu,
tendinopatija (sausgyslių skaus-

„Lietuvos žinios“
Kiek pacientui reikia skirti angliarūgštės, sprendžiama individualiai, priklausomai nuo
negalavimų ar kosmetinio poveikio/„Grand SPA Lietuva“ nuotrauka

Jaunuosius Druskininkų slidininkus lydėjo sportinė sėkmė
Į kovo 25 d. „Snow Arenoje“ surengtas Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės 5-ojo etapo finalinio etapo varžybas užsiregistravo per 80
dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos ir Suomijos. Sportininkai varžėsi lietuviškos „alpių kombinacijos“ disciplinoje, kurioje pirma turėjo įveikti „Slalomo“, o antru
bandymu – „Super slalomo“ trasas.
Varžybose, įvairiose amžiaus grupėse, dalyvavo net 20 Snow Arena racing Team/Druskininkų SC komandos sportininkų.
Geriausiai sekėsi ir pirmąsias vietas savo
amžiaus grupėse iškovojo Neringa Stepanauskaitė (U10) ir Liepa Karlonaitė (U12). Antrąsias vietas užėmė Zakhar Grigonis (U8),
Nojus Užkuraitis (U12), Medas Dobelinskas
(U14) ir Deivina Vailionytė (U16). Trečiųjų
vietų laimėtojai – Milena Juodeškaitė (U10),
Tautvydas Pluščiauskas (U14) ir Urtė Rudzytė (U16).
Šiek tiek sėkmės šįkart pritrūko Elijui Voronovui, Džiugui Juozaponiui ir Arūnui Šmigelskui.
Sveikiname visus nugalėtojus ir prizininkus,
o kitiems sportininkams linkime dar labiau pasitempti.
Sporto centro informacija

mais, su kuriais dažnai susiduria sportuojantys ir traumas patiriantys), bet ir kamuojamiems
periferinės nervų sistemos ligų,
prie ginekologinių ir urologinių
susirgimų.
Dar svarbu, kad šios procedūros mažina kraujospūdį, todėl
jas taikant su kitomis kraujospūdį mažinančiomis priemonėmis,
pasiekiamas geresnis efektas.
Angliarūgštę leidžiant į akupunktūrinius taškas, efektas vėl
bus kitoks.
„Daugiausia SPA klientų ir
kreipiasi dėl lėtinių skausmų,
dėl raumenų įtampos, ypač kaklo, pečių srityje. Juos patiria
dirbantys sėdimą prie kompiuterio darbą. Suleidžiame toje vietoje angliarūgštės, atsipalaiduoja raumenys ir žmogus iškart
geriau pasijaučia“, – pasakojo
D. Vosylienė.
Jaunatviškai išvaizdai
Pasak gydytojos, angliarūgštės injekcijos tinka ir nesiskundžiantiems jokiais skausmais.
„Kadangi šios procedūros suaktyvina medžiagų apykaitą, skatina labiau gamintis kolageną,
nuo kurio priklauso odos stangrumas, elastingumas, jos atsinaujinimas. Tai ypač svarbu
siekiant išlaikyti jaunatvišką išvaizdą. Todėl angliarūgštės injekcijos gali būti taikomos kaip
kosmetinės procedūros, – teigė
D. Vosylienė. – Be to, po oda suleista angliarūgštė skaido riebalines ląsteles ir tokiu būdu mažina riebalinį sluoksnį.“
Be to, kaip sakė gydytoja, angliarūgštės procedūros nurūgština organizmą, tad stiprėja
imunitetas, gerėja nuotaika, darbingumas.
Kiek pacientui reikia skirti angliarūgštės, sprendžiama individualiai, priklausomai nuo negalavimų ar kosmetinio poveikio.
„Paprastai
rekomenduojama
5-10 procedūrų, daromų kasdien ar kas antrą dieną. Žiūrint,
ko siekiama“, – pasakojo gydytoja.

Užsakymo Nr. MDR-148-002

2018 m. baland ž io 27 d. 16 val.
M. K . Čiurlionio g .75. 2- ojo
aukšto patalpose v yks AB „Dr uskininkų projek tas“ visuotinis
akcininkų susirinkimas.
Darbot varkėje:
1. Valdybos ataskaita už 2017 m.
ūkinę -f inansinę veiklą.
2. Finansinė ataskaita už 2017 m.
3. Bendrovės f inansinės atskaito mybės t vir tinimas.
4. Bendrovės pelno paskirst ymo
t vir tinimas.
5. Direk torių valdybos rinkimai.
6. Einamieji klausimai.
Direk torių valdyba

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

Varžybose sėkmė lydėjo Snow Arena racing Team/Druskininkų SC komandos sportininkus/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Visame pasaulyje garsi kriminalinė
komedija „Melagės“ atvyksta į Druskininkus
Profesionalaus komedijos
teatro „Domino“ premjera –
kriminalinė komedija „Melagės“ balandžio 21 d. 19 val.
– Druskininkų Eglės sanatorijoje. Spektaklis sukurtas pagal žymaus prancūzų rašytojo Roberto Tomo pjesę „8
moterys“ („8 Femmes“), pelniusią stulbinantį populiarumą ir ne vieną prestižinį apdovanojimą.
Kriminalinė komedija pasakoja apie nuošaliame dvare gyvenančias aštuonias moteris.
Prieš pat didžiąsias metų šventes randamas nužudytas dvaro savininkas – vienintelis vyras
aštuonių elegantiškų, gundančių, paslaptingų ir labai gudrių
moterų draugijoje. Nekyla jokių
abejonių – viena iš jų įvykdė nusikaltimą. Tačiau kuri? Valdinga
žmona? Smalsi tarnaitė? Nedėkinga anyta? O gal viena iš mylimų dukterų? Regis, kiekviena iš
jų turėjo tam savų priežasčių ir
motyvų, tačiau visos deda ranką
prie širdies: „Aš nekalta!“. Besiaiškinant nusikaltimą, į viešumą
ima lįsti begalė ne tik juokingų,
bet ir intriguojančių, tamsių šeimos paslapčių – kas iš tiesų sieja šias aštuonias moteris?
Įtampa auga, emocijos stiprėja, herojų alibi bliūkšta… Ar vis
dėlto pavyks išnarplioti šią pai-

YPATINGI PASIŪLYMAI
„VILKĖS“ GOLFO KLUBE
IKI BIRŽELIO 1 D.

nią detektyvinę mįslę?
Kriminalinė komedija „Melagės“ kupina elegantiško humoro,
komiškų situacijų, intriguojančių
siužeto vingių ir jausmingų dialogų. Spektaklyje atsiskleidžia
aštuoni labai skirtingi, tačiau visapusiškai nuostabūs, aistringi, gilūs ir paslaptingi moterų
portretai. Vaidmenis kuria net

vienuolika puikių aktorių: Ineta
Stasiulytė, Edita Užaitė, Aušra
Štukytė, Valda Bičkutė, Gabija
Jaraminaitė, Vitalija Mockevičiūtė, Larisa Kalpokaitė, Jovita Balčiūnaitė, Justė Zinkevičiūtė, Brigita Arsobaitė, Agnė Levickaitė.
Susitikime balandžio 21 d. 19
val. Druskininkų Eglės sanatorijoje!

Norite gerai praleisti laiką, atsipūsti gamtoje, pailsėti nuo kasdieninių rūpesčių bei išbandyti kažką naujo?
,,Vilkės“ golfo klubas kviečia Jus į pažintinę golfo pamoką arba žalios kortelės kursus, o jeigu sugalvosite nustebinti savo šeimos narius, draugus ar kolektyvo narius – nepraleiskite progos suorganizuoti golfo renginį, šventę ar gimtadienį (2,5-3 val.) su profesionaliu golfo
treneriu ,,Vilkės“ golfo klubo aikštyne!
Speciali kaina iki 2018 m. birželio 1 d. – 20 % nuolaida (nuo kainų nurodytų kainininke)!
Aprašymus (pažintinė golfo pamoka; žalios kortelės kursai; golfo
renginys, šventė, gimtadienis) ir kainininkus rasite mūsų internetinės
svetainės: www.wolfgolf.lt skiltyse: pažintinė golfo pamoka; žalios
kortelės kursai; renginiai, šventės, gimtadieniai.
Norėdami rezervuoti Jums tinkamą datą ir laiką arba iškilus klausimams, rašykite arba skambinkite:
Telefonu (mob.): +370 613 46179; +370 611 45333
El. paštu: marius@wolfgolf.lt

Konkurse varžėsi mažieji skaitovai

Gražiausia pavasario šventė – Velykos – jau šį savaitgalį! Ypatinga EKOPEKO krautuvėlės velykinė naujiena – itališki velykiniai pyragai „Colomba“ – tikra Jūsų velykinio stalo puošmena!
Velykų proga mūsų krautuvėlėje rasite ir šviežių, brandintų bei vytintų karvės, ožkos pieno sūrių iš garsiausių Lietuvos sūrininkų. Tik
pas mus galite paragauti labai gardžių alyvuogių bei ypatingų vytintos bei rūkytos mėsos delikatesų, be to, turime platų ikrų iš Aliaskos asortimentą.
Mus rasite T. Kosciuškos g. 12, priešais sanatoriją „Belorus“

Į konkursą susirinko mažieji skaitovai iš lopšelių-darželių „Bitutė“ ir „Žibutė“, Viečiūnų ir Leipalingio progimnazijų ikimokyklinio ugdymo
skyrių „Linelis“ ir „Liepaitė“/ Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Vilma Čebatorienė,
lopšelio-darželio
„Žibutė“
auklėtoja
Kovo 9 d. lopšelyje-darželyje „Žibutė“ organizuotas
Druskininkų
savivaldybės
ikimokyklinių įstaigų ir skyrių mažųjų skaitovų konkursas „Gimtinės keliu“, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti.
Mažuosius skaitovus iš lopšelių-darželių „Bitutė“ ir „Žibutė“
bei Viečiūnų ir Leipalingio progimnazijų ikimokyklinio ugdymo skyrių „Linelis“ ir „Liepaitė“,
jų pedagogus bei tėvelius, susirinkusius į šventinį renginį, po
visuotinai sugiedotos „Tautinės
giesmės“ pasveikino direktorė
Rasa Vaisietienė. Renginio dalyviams koncertavo „Dainų dainelės“ dalyvis Nauris Pečiuko-

nis (meninio ugdymo mokytojas
Linas Savulionis), šiuolaikinio
šokio būrelio šokėjai (vadovas
Povilas Lapinskas), „Saulutės“
grupės priešmokyklinukai (pedagogė Virginija Žarnauskienė).
Mažuosius skaitovus vertino
komisija, kurią sudarė Druskininkų švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Brown,
Druskininkų kultūros centro kultūrinės veiklos administratorė
Danguolė Žėkienė ir vaikų poetė Zita Gaižauskaitė. Konkurso
vedėja auklėtoja Rita Rimkevičiūtė, žaismingai pristatydama
dalyvius, stengėsi sumažinti jų
jaudulį, padrąsinti, kad jie kuo
sėkmingiau pasirodytų.
Kiekvienas mažasis skaitovas buvo savaip išraiškingas ir nepakartojamas, todėl
komisija visus ir apdovano-

jo diplomais. O patys geriausi šiemet buvo penkiametė
Gabrielė Garbutė iš lopšeliodarželio „Bitutė“(paruošė auklėtoja Alma Burbienė) bei
lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtiniai: trimetis Tonis Čaplikas (auklėtojos Ramutė Jonavičienė ir Vilija Miliauskienė)
bei penkiametis Kristupas Lukošiūnas (konkursui ruošė tėtis
Saulius Lukošiūnas).
Mažųjų skaitovų konkursas
„Gimtinės keliu“ buvo sumanytas, siekiant įprasminti svarbią
Lietuvai datą, diegti vaikuose
pilietiškumo pradmenis, skatinti individualią improvizaciją,
ugdyti meninio žodžio suvokimą, estetinį skonį, sceninę kultūrą ir drąsą, siekti, kad vaikai
patirtų dvasinį pakilimą ir pasirodymo džiaugsmą.
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Renginiai

Kovo 30 d. 16 val. Etnografinė popietė vaikams „Rid-rid-rid margi margučiai“, skirta šv. Velykoms (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Balandžio 5 d. 16 val. Aido Kelionio
knygos „Senelio Pinelio svajonė“ pristatymas. Koncertuos moterų vokalinis
ansamblis „Druskelė“ (vadovė N. Vindbergienė) (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Balandžio 7 d. 11 val. Atvelykio šventė. Ridensime kiaušinius, rinksime gražiausią margutį, žiūrėsime Šokio teatras „PADI DAPI Fish“ šokio spektaklį
„Baltoji lopšinė“, kuriame Zuikučiui susitikimas su močiute Karve, kaimyne Antimi ir mama Zuike įmanomas tik, pasitelkiant sapnus. Po spektaklio vyks
kūrybinės dirbtuvėlės, kurių metu teks
atlikti kūrybines užduotis, improvizuoti
(Viečiūnų bendruomenės centras, Jaunystės g. 17)
Balandžio 7 d. 13 val. X Lietuvos
gimnastiada. Renginyje dalyvaus Veronika Povilionienė ir akordeonistas Nerijus Bakula, masinio pratimo su kaspinais dalyviai susilies į trispalvę jūrą,
įvairiausio amžiaus šokėjai iš Lietuvos ir
užsienio stebins originaliais ir nuotaikingais pasirodymais. Minint Karolio Dineikos 120-ąsias gimimo metines, vienam
iš dalyvių bus įteikta specialiai sukurta skulptūrėlė iš druskos (Druskininkų
sporto centras, M. K. Čiurlionio g. 97-2)
Balandžio 7 d. 18 val. Druskininkų
savivaldybės bendruomenių Atvelykio
sueituvės „Susieikim, kaimynėliai“. Dalyvaus: Viečiūnų, Jaskonių-Naujasodės, Bilso, Jovaišių, Stračiūnų, Ricielių,
Leipalingio bendruomenės, kurios pristatys menines programas, skirtas Lietuvos 100-mečiui (Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3)
Parodos
Kovo 30 d. 17 val. Liucijos Vrubliauskienės jubiliejinės retrospektyvinės
parodos „Šviesos kelias“ pristatymas
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Dailininkės Aleksandros LaucevičiūtėsČipkienės (1922–2009) paroda „Poeto
mūza – Savoldo angelas“ (V. K. Jonyno
galerija, Turistų g. 9)
Fotografijų paroda iš Karolio Dineikos
šeimos archyvų, skirta 120-osioms Karolio Dineikos gimimo metinėms (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Spaudinių paroda „Karolis Dineika
– kūno ir dvasios kultūros puoselėtojas“, skirta 120-osioms Karolio Dineikos gimimo metinėms (Druskininkų
savivaldybės viešoji 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 paroda „Baltiški ženklai: keturi laikai“ (M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 35)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus
mokytojos A. Kalėdienės mokinių tapybos darbų paroda „Paslaptingas minčių pasaulis“ (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Fotografo Lino Mankausko paroda
„Druskininkų šventės ir kasdienybė“
(Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“,
Vytauto g. 24a)

KVIEČIAME DALYVAUTI GERUMO AKCIJOJE
KOVOJANTIEMS SU ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS
„SPALVOTAS PAVASARIS 2018“
Visus, mokančius megzti, nerti, siūti, velti ar tapyti šilką kviečiame dalyvauti socialinėje gerumo akcijoje ir padovanoti bent vieną spalvingą kepurytę (skarelę, šalikėlį ar kt.) su onkologine liga kovojančiam vaikui ir suaugusiam žmogui.
Kokios turėtų būti kepurytės? Iš natūralaus pluošto (medvilnė, linas, švelni vilna) megztos, nertos, siūtos, veltos kepurytės, kepurės ar tapyti šilko
šalikėliai, tinkantys vaikams ir suaugusiems.
Kepuryčių surinkimas: Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13, tel. (8 313) 51703
Leipalingio biblioteka, Alėjos g. 30; Viečiūnų biblioteka, Verpėjų g. 11
Akcijos pabaiga: 2018 m. gegužės 1 d. Ačiū už jūsų gerumą!
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PAREIŠKĖJŲ PAGAL ĮREGISTRUOTOS ŽEMĖS ŪKIO VALDOS
CENTRĄ TEIKIAMŲ PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS
IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKŲ 2018 M. PRIĖMIMO
SENIŪNIJOSE GRAFIKAI
Pareiškėjų pagal įregistruotos žemės ūkio valdos centrą teikiamų paramos už žemės ūkio naudmenas
ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos 2018 m. priimamos Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav.) ir Viečiūnų (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl.,
Druskininkų sav.) seniūnijose pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V35-244 patvirtintą grafiką.

Užuojautos
Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų – MAMĄ.
Ir begalinis skausmas užklupo skaudžiai, netikėtai.
Telydi Jus nuoširdi mūsų paguoda ir dvasios stiprybė.
Nuoširdžiai užjaučiame Rimą Mizerą
dėl mylimos Mamytės mirties.
DNSB „Gintaras“ gyventojai

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty.
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
o mirtis nelaukta ir staigi...

(V. Mačernis)

Mirus mylimam broliui, nuoširdžius užuojautos žodžius tariame Indrai Taujanskienei. Telydi Tave paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Druskininkų viešosios bibliotekos kolektyvas

Čia būta mano lūpų ir akių, čia mano rankų klaidžiota.
Po žodžiais ir po tyla gyventa.
Atminties gyva žieve priaugus aš prie Jūsų.
Tą vakarą, kada manęs nebus,
brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu.
(J. Marcinkevičius)
Mirus Onutei Jočienei, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Juozą,
dukras Dalią ir Zitą bei sūnų Liną.
Gardino 31-ojo namo 1-os laiptinės gyventojai

Skaudžią netekties valandą, mirus broliui Gintautui,
nuoširdžiai užjaučiame Indrą Taujanskienę ir jos šeimą.
Audronė Petkevičienė, Galina Jovaišienė,
Irena Baltokienė ir Zita Plaščinskienė
Nuoširdžiai užjaučiame Anną Akstinienę
dėl mylimos sesers Marijos mirties.
Vilniaus alėjos 4-ojo namo gyventojai

Jau žemelė pavasario laukė,
lyg ir saulė aukštyn palypėjo.
Tik mirtis šitą viltį nutraukė,
netektim ją šalta pažymėjus.
Nuoširdžiai užjaučiame Indrą Taujanskienę
dėl mylimo brolio mirties.
DNSB „Ąžuolas“ gyventojai

Užjaučiame ir liūdime kartu su Michailu Michejevu ir jo šeima
dėl brangiausio Tėvelio mirties.
Klasės draugai ir mokytoja

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.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Nuoširdžiai dėkojame giminėms,
draugams, kaimynams, „Ryto“ gimnazijos bendruomenei, UAB „Minolga“ darbuotojams bei įmonės
vadovams Vidui ir Audronei Stašinskams už paramą, paguodos žodžius sunkią mūsų šeimai valandą,
amžinojo poilsio išlydint Vitaliją
Draugelienę.
Šeima ir artimieji

Už paguodos žodžius skaudžią mūsų šeimai valandą, palydint į paskutinę kelionę brangią mamytę ir
močiutę Oną Mizerienę, nuoširdžiai dėkojame Druskininkų PSPC Slaugos skyriaus personalui, UAB „Draugystės sanatorija“, UAB „Drustila“ kolektyvams, giminėms, kaimynams, draugams, laidojimo namams
„Okona“, visiems užjautusiems ir buvusiems šalia.
Dukra Lina ir sūnus Rimas
su šeimomis

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2018.03.30 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 4.
10:55 Akis už akį 3.
11:40 Stilius (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:04 Loterija „Jėga“.
21:10 Alfonsas Svarinskas. Dokumentinis filmas.
22:10 Kryžiaus kelias iš Romos Koliziejaus. Tiesioginė transliacija.
23:45 Fantastiškas penktadienis.
Septynios sielos.
01:45 Klausimėlis.lt (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (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 Plačiakelnis“.
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
FILMAS. „Kaip prisijaukinti slibiną 2”.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS.
„Dangaus karalystė“.
00:20 „Dievo sūnus“.
03:00 „Šėtono belaukiant
04:30 „Naujakuriai“.
05:20 „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.
12:00 Valanda su Rūta.
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Nerve. Drąsos žaidimas.
22:55 Pražūtingas rūkas.
01:15 Taikinių žymėtojas.
03:00 Programos pabaiga.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“.
07.15 „Ant bangos“.
08.15 Gyvenimo būdas.
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. Informacinė publicistinė laida.
18.45 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
18.50 Velykų skanėstai.
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
23.00 Velykų skanėstai.

23.05 „Gluchariovas“.
01.10 „Krikšto tėvas“.
03.00 „Bitininkas“.
03.45 „Jekaterina Didžioji“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Bitininkas“.
06.25 „Pasaulio turgūs. Stambulas“.
06:35 „Viena už visus
07:35 „Prokurorų patikrinimas
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.
21:00 Kita miesto pusė.
22:40 Pranašas.
00:25 „Strėlė“.
01:15 Kita miesto pusė.

2018.03.31 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (kart.).
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boružėlė.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Paslaptingas šunų pasaulis 2.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Ypatingi gyvūnų jaunikliai.
13:40 Mis Marpl 2.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Šv. Mišios. Velyknakčio liturgija iš Vilniaus arkikatedros bazilikos.
Tiesioginė transliacija.
23:35 Naktis be karūnos.
01:10 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas šunų pasaulis 2.
02:05 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai.
02:50 Pasaulio teisuoliai (kart.).
03:40 Klausimėlis.lt (kart.).
04:00 Karinės paslaptys (kart.).
04:45 Auksinis protas (kart.).
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 „Laimingas nelaimėlis“.
14:10 „Kol tu miegojai“.
16:20 „Simpsonai“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS. „Grūdintas plienas“.
22:05 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS. „Šventasis“.
00:00 „Trečias žmogus“.
02:35 „Regresija“.
04:30 „Naujakuriai“.
05:20 „Moderni šeima“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Muča Luča“.
06:55 „Ponas Bynas“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Žuviukai burbuliukai“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.

09:30 PREMJERA. Drakonų kova.
Super.
10:00 KINO PUSRYČIAI. Sujudimas
džiunglėse.
11:30 Beverli Hilso nindzė.
13:15 Gyvenimas ant ratų.
15:10 Kas aš esu?.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
DGM: Didysis gerulis milžinas.
21:45 Keistuolis Deivas.
23:35 Tarp jaunų ir karštų.
01:35 Nerve. Drąsos žaidimas.
03:15 Programos pabaiga.
06.55 Programa.
06.59 TV parduotuvė.
07.15 Velykų skanėstai.
07.20 „Neprijaukinti. Afrika“.
07.50 „Neprijaukinti. Norvegija“.
08.20 Velykų skanėstai.
08.25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Sofija Vytautaitė“.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Vincentas“.
12.30 „Vera“.
14.20 „Pasaulio turgūs. Ypatingas
maistas“.
15.00 „MMA „King of the Cage“.
16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos Parlamentas.
16.50 Velykų skanėstai.
16.55 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „4 kampai“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.30 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
22.30 Žinios.
23.00 Velykų skanėstai.
23.05 „Vincentas“.
00.40 Velykų skanėstai.
00.45 „Pražūtingi smaragdai“.
02.30 „Vera“.
04.00 „Jekaterina Didþioji“.
04.50 „Vincentas“.
05.55 „Pasaulio turgūs. Nica“.
06.25 „Pasaulio turgūs. Florencija“.
06:15 „Viena už visus“.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Amerikos mieliausieji“.
11:30 „Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“.
12:40 „Reali mistika“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Kas žudikas?“.
16:00 „Detektyvų istorijos“.
17:00 LKL čempionatas. Dzūkija –
Lietuvos rytas. Tiesioginė transliacija
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 MANO HEROJUS. Skrydžio
planas.
23:25 AŠTRUS KINAS Tikras teisingumas. Juodas kerštas.
01:10 „Strėlė“.

2018.04.01 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Gimę tą pačią dieną.
06:55 Duokim garo!
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Premjera. Brolių Grimų pasakos. Laimingasis Hansas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Šventadienio mintys.
10:55 Velykų Mišios iš Romos Šv.
Petro aikštės. Tiesioginė transliacija.
13:00 Urbi et Orbi. Tiesioginė transliacija iš Vatikano.
13:30 Pranciškus – popiežius, norintis pakeisti pasaulį.
15:45 Klausimėlis.lt.
16:00 Velykinis koncertas „Pavasario balsai“.
17:30 Žinios.
18:00 Gražiausi metai – geriausios
dainos. Vytauto Šiškausko jubiliejinis
koncertas.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
23:10 Laris Kraunas.
00:45 Septynios sielos.
02:45 Gražiausi metai – geriausios
dainos (kart.).
04:05 Klausimėlis.lt (kart.).

04:20 Gimę tą pačią dieną (kart.).
05:05 Alfonsas Svarinskas. Dokumentinis filmas (kart.).
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 „Bildukas Rumciunciukas“.
12:35 „Šuo, kuris išgelbėjo Velykas“.
14:25 „Egipto princas“.
16:20 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Auksiniai svogūnai“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Šeima“.
00:15 „Sinbadas ir Minotauras“.
01:55 „Kirtis dešine“ (kart.)
04:10 „Naujakuriai“.
05:00 „Moderni šeima“.
06:20 Dienos programa.
06:25 Beprotiškos melodijos. Triušio nuotykiai.
07:40 Mano mama dino-

zaurė.
09:10 Tomas ir Džeris. Paklydėlis
slibinukas.
10:10 Medžioklės sezonas atidarytas.
11:45 Katės ir šunys.
13:30 Spaidervikų kronikos.
15:20 Krokodilas Dandis.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:00 Tėtukas namie.
23:55 Padangių riteriai.
01:55 Keistuolis Deivas.
03:35 Programos pabaiga.
06.55 Programa.
06.59 TV parduotuvė.
07.15 Velykų skanėstai.
07.20 „Neprijaukinti. Turkija“.
07.55 Velykų skanėstai.
08.00 „4 kampai“. Laida apie interjerą.
08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 Mano Europos Parlamentas.
10.30 „Ekovizija“.
10.40 „Kita moteris“.
12.40 Velykų skanėstai.
12.45 „Kita moteris“.
14.50 „Pasaulis iš viršaus“.
15.20 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai
turguje“.
16.00 Žinios.
16.20 PREMJERA. „Kambarinė“.
18.00 Žinios.
18.30 PREMJERA. „Kambarinė“.
20.00 Žinios.
20.30 PREMJERA. „Kambarinė“.
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 „Baimės įlanka“.
04.10 „Kita moteris“.
06.25 „Pasaulio turgūs. Ypatingas
maistas“.
06:30 Lietuvos čempionato
finalas. Panevėžys.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų čempionų lyga. Serbija.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Amerikos mieliausieji“.
11:30 Atgal iš nebūties. Gelbstint
karaliaus arklius.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:50 Velykiniai Sveikinimai.
17:00 PREMJERA. Metų laikai.
18:50 Riterio žvaigždė.
21:25 „Juodasis sąrašas“.
22:25 „Gyvi numirėliai“.
23:25 „Kas žudikas?“.
00:25 „Detektyvų istorijos“.
01:10 Tikras teisingumas. Juodas
kerštas.

2018.04.02 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (kart.).
06:35 Stilius (kart.).

07:40 Premjera. Linksmuolis Baris
ir disko
09:00 Premjera. Brolių Grimų pasakos. Giedantis skambantis medis.
10:10 Romo Dambrausko ir grupės
gyvo garso koncertas „Prisiliesk.“.
12:00 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas sodas. Pavasario pabudimas.
13:50 Auklė Makfi.
15:25 Auklė Makfi ir didysis sprogimas
17:15 Klausimėlis.lt (kart.).
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:58 Loterija „Jėga“.
21:00 Koncertas „Edmundo Kučinsko šou“.
23:00 Svetimšalė 1.
24:00 Gimę tą pačią dieną (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas sodas. Pavasario pabudimas (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pramoginė laida „Editos šou“
(kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Koncertas „Edmundo Kučinsko šou“ (kart.).
05:25 „Televitrina“.
05:40 „Kaip prisijaukinti slibiną 2“.
07:15 „Kaštonas. Centrinio
parko didvyris“.
09:00 „Robinzono Kruzo sala“.
10:50 „Teisinguolis Dadlis“.
12:25 „Nevykėlio dienoraštis. Šuniškos dienos“.
14:15 „Stebuklinga žaislų krautuvėlė“.
16:05 „Kaimiečiai Beverlyje“.
18:05 „Ledynmetis. Velykinio kiaušinio paieška“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA „Pelenė“.
21:45 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS. „Greičio įkaitai“.
23:35 PREMJERA „Maištinga siela“.
01:45 „X failai“.
02:35 „Kerštas“.
03:30 „Raitelis be galvos“.
04:20 „Imperija“.
05:10 „Mažylė Houp“.
06:15 Dienos programa.
06:20 Atgal į jūrą.
08:05 PREMJERA. Tomas ir
Džeris. Sugrįžimas į Ozo šalį.
09:35 Medžioklės sezonas atidarytas 2!
11:00 Monstrų viešbutis.
12:40 Katės ir šunys. Kačių kerštas.
14:20 Šunų viešbutis.
16:20 Krokodilas Dandis 2.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas – Monika Marija. Tiesioginė transliacija.
21:30 Labas, mes Mileriai.
23:50 PREMJERA. Laimės sausainiai.
01:35 Tėtukas namie.
03:15 Programos pabaiga.
06.55 Programa.
06.59 TV parduotuvė.
07.15 Mano Europos Parlamentas.
07.45 Velykų skanėstai.
07.50 Muzikiniai sveikinimai.
08.50 Gyvenimo būdas.
09.50 „Neprijaukinti. Australija“.
11.00 „Jaunasis Morsas“.
13.00 „Vera. Paslėptos gelmės“.
14.55 Velykų skanėstai.
15.00 PREMJERA. „Kambarinė“.
16.00 Žinios.
16.20 PREMJERA. „Kambarinė“.
18.00 Žinios.
18.30 PREMJERA. „Kambarinė“.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Žinios.
23.00 Gyvenimo būdas.
00.00 „Šiandien kimba“.
01.00 „Pasaulis iš viršaus“.
02.10 „Jaunasis Morsas“.
03.40 „Vera. Paslėptos gelmės“.
05.10 „Neprijaukinti. Australija“.
06.00 „Pasaulis iš viršaus“.
06:10 „Viena už visus“.
07:10 Pasaulis sveikina Lietuvą. Renginys atkurtos Lietuvos 100-mečiui
08:40 35-asis Pasaulinis rytojaus
cirkas.
10:25 40-asis Tarptautinis Monte
Karlo cirko festivalis.
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15:20 Uraganas. Vėjo odisėja.
17:00 LKL čempionatas. Šiauliai –
Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 Visiškai slaptai.
21:15 Lemiamas tyrimas.
23:30 Riterio žvaigždė.
01:45 „Gyvi numirėliai“.
02:30 „Juodasis sąrašas“ .

2018.04.03 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 4.
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.
21:28 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio teisuoliai.
22:20 Istorijos detektyvai. Istorinė
publicistika.
23:10 Svetimšalė 1.
00:15 Karinės paslaptys (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas sodas. Derliaus metas
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (kart.).
05:00 Seserys (kart.).
05:45 „Televitrina“.
06:00 „Išsirink sau ateitį“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (kart.).
07:55 „Svajonių sodai“ (kart.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
14:00 „Maištingosios amazonės“.
15:00 „Simpsonai“.
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.
„Sveiki atvykę į džiungles“.
00:20 „Kaulai“.
01:20 „X failai“.
02:10 „Kerštas“.
03:00 „Raitelis be galvos“.
03:55 „Imperija“.
04:45 „Kaulai“ (kart.)
05:35 „Mažylė Houp“.
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.
19:30 KK2.
20:00 „Paveldėtoja“.
21:00 Ekranai.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Baudėjas. Karo zona.
00:35 „Judantis objektas“.
01:25 Labas, mes Mileriai
03:30 Programos pabaiga.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Vantos lapas“.
07.15 „Muzikinės kovos“.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.

12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“.
14.55 „Merdoko paslaptys“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Baltoji vergė
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 PREMJERA. „Legenda apie
pilotą“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Mano Europos Parlamentas.
00.15 Nuoga tiesa.
02.15 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Svetimų troškimų sūkurys“.
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 patikrinimas“.
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 Kobra.
22:45 Lemiamas tyrimas.
00:55 „Strėlė“.
01:40 „Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“.

2018.04.04 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 4.
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.
16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:28 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Klausimėlis.lt.
23:20 Svetimšalė 1 (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
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.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 „Pažadėtoji“.
14:00 „Maištingosios amazonės“.
15:00 „Simpsonai“.
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.
„Išpirka“.
00:20 „Kaulai“.
01:20 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:10 „Kerštas“.
03:00 „Raitelis be galvos“.

03:50 „Imperija“.
04:40 „Kaulai“ (kart.)
05:30 „Mažylė Houp“.
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 .
12:55 KK2 .
13:25 „Rožių karas“.
14:20 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Paveldėtoja“.
21:00 Gyvūnų policija.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Aš esu
legenda.
00:25 „Judantis objektas“.
01:15 Baudėjas. Karo zona.
03:05 Programos pabaiga.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Kaimo akademija“.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“.
14.55 „Merdoko paslaptys“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 PREMJERA. „Legenda apie
pilotą“.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai.
00.45 „24/7“.
01.45 „Pasaulis iš viršaus“.
02.15 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Svetimų troškimų sūkurys“.
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 patikrinimas“.
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 Asteroidas. Lemiamas susidūrimas.
22:50 Kobra.
00:30 „Strėlė“.
01:15 Atgal iš nebūties. Gelbstint karaliaus arklius.

2018.04.05 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 4.
10:55 Akis už akį 4.
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.
21:28 Loterija „Jėga“.

21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Pasipriešinimas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasipriešinimas.
01:20 Keliai. Mašinos. Žmonės
(kart.).
01:45 Klausimėlis.lt (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
(kart.).
05:00 Seserys (kart.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 „Pažadėtoji“.
14:00 „Maištingosios amazonės“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Šviesoforas“.
20:00 „Farai“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
„Dredas“.
00:20 „Kaulai“.
01:20 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:10 „Kerštas“.
03:00 „Raitelis be galvos“.
03:50 „Imperija“.
04:45 „Kaulai“ (kart.).
05:30 „Mažylė Houp“.
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.
12:55 KK2 .
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.

22:30 VAKARO SEANSAS. Nežinomasis.
00:20 „Judantis objektas“.
01:10 Aš esu legenda.
02:50 Alchemija XI.
03:15 RETROSPEKTYVA.. Kultūrinė dokumentika.
03:45 Programos pabaiga.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Skinsiu raudoną
rožę“.
07.15 „Šiandien kimba“.
08.15 Patriotai.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“.
14.55 „Merdoko paslaptys“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 PREMJERA. „Legenda apie
pilotą“.
21.30 Gyvenimo būdas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
01.45 „Pasaulis iš viršaus“.
02.15 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Svetimų troškimų sūkurys“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Jekaterina Didžioji“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Merdoko paslaptys“.
06:35 „Viena už visus“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“.
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 „Gelbėtojai - 112“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena.
20:25 Savaitės kriminalai.
21:00 Einantis per ugnį.
23:10 Asteroidas. Lemiamas susidūrimas.
00:50 „Strėlė“.
01:35 Savaitės kriminalai .
02:00 „Reali mistika“.

Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis
padangomis
Druskininkų sav. Leipalingio k. Leipalingio pl. 50
(šalia „Baltic Petroleum“ degalinės)

Tel.: +370 698 12218
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Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
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.
Autoservisui reikalingas darbuotojas remontuoti, ardyti
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192
Visi apdailos, elektros ir santechnikos darbai.
Tel. 8 618 45741

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866

Teikiame visas
buhalterinės apskaitos paslaugas,
konsultuojame su buhalterine veikla
susijusiais klausimais.

Tel. 8 686 55692

SIŪLOME DARBĄ TARPTAUTINIŲ REISŲ VAIRUOTOJAMS-EKSPEDITORIAMS (CE kategorija, 95 kodas). Tel. +370 616 30901
Darbas VOKIETIJOJE. Sandėliuose - aukštuminių krautuvų vairuotojams, šakinių krautuvų vairuotojams, tuščios taros rūšiuotojams,
užsakymų surinkėjams. Privaloma patirtis, kalbos žinios.
Tel. 8 640 30 006, el. paštas: darbas@hirexo.eu

Siūlome darbą Vokietijoje (gėlių rūšiavimas ir pakavimas).
Visos socialinės garantijos, apgyvendinimas. Daugiau informacijos ir anketos pildymas www.baumschule-horstmann.de
ir el. paštu: stefan.manns@liebt-pflanzen.de

Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas,
dekorat y vinis tinkas). Tel. 8 657 50460
Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų namo stogą, išmatuos ir
sukomplektuos medžiagas. Suteikiame garantijas. Tel. 8 655 75705

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

Liejame gręžtinius
pamatus.

Tel. 8 682 00300

Brangiai perku mišką (gali
turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis,
areštuotas). Sut varkau dokumentus. Tel. 8 6 4 4 55355

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
Viešbučiui „Galia“ reikalingi:
Virėja/-as
Tel.: 8-685 08833
CV siųsti el. paštu:
info@galia.lt

Kokybiškai ir nebrangiai atliekame visus lauko ir vidaus statybos bei apdailos darbus. Tel. 8 689 61667
Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

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

Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro
Druskininkų filialas ieško barmeno (-ės) darbui kavinėje.
Daugiau informacijos tel.: 8 646 22367
El. p: sektorinis.centras@vzdrmc.lt

Ekstrasenso paslaugos
Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas.

Tel. 8 608 33221
Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Tel. 8 682 10953
Viešbučiui reikalingas ūkio darbuotojas.

Turi mokėti pakeisti durų spyną, praustuvo kraną ar sifoną, pakeisti elektros rozetę ar jungiklį, pritvirtinti lentynėlę.
Darbas pusei darbo dienos. Gali būti pensinio amžiaus ar
neįgalus asmuo. Informacija tel.: +370 699 42351

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų
puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“,
„Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur),
„Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5
Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“,
„Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 kambario 35,79 kv. m butas
Gardino g. 36, 5 aukšte iš 5. Reikia remonto, bendrabučio 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 aukštų 6 kambarių 126 kv. m
gyvenamas namas su ūkiniu pastatu, garažu 10,6 a sklype Sakų
g., Druskininkuose, šalia pušyno
arba keičiamas į butą Druskininkuose ar Kaune. Kaina – 85 000
Eur. Tel. 8 600 80228.

Tvarkingas garažas prie „Eglės“
sanatorijos. Kaina – 2 700 Eur.
Tel. 8 601 93497
Šalia Druskininkų naujos statybos pilnai įrengtas namas sodų
bendrijoje „Papartis“. 6 a sklypas
ribojasi su mišku. Kaina – 73 000
Eur. Tel. 8 675 00095
Aptvertas sodo sklypas Jaskonyse. Tel. 8 672 96231
6 a sodo sklypas Viečiūnuose,
„Rūtos“ sodų bendrijoje. Kaina –
9000 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 Gailiūnuose. Tel. 8 622 58037

3 kambarių butas Gardino g. 20:
renovuotas namas, 68 kv. m, su
visais baldais ir buitine technika.
Kaina – 46 000 Eur.
Tel. 8 602 34212

25 kv. m garažas Cimakavo g.,
Druskininkuose, garažų bendrijoje „Signalas“. Kaina – 2800 Eur.
Tel. 8 614 72747

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

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

Gyvenamas namas su ūkiniais
pastatais 17 a sklype Leipalingyje. Kaina – 39 000 Eur.
Tel. 8 694 52629
Parduodu 2,55 ha žemės ūkio
paskirties sklypą Vilkininkų km
(apie 4 km nuo Leipalingio) apie
150 metrų iki 2 ežeriukų. Kaina
–15 500 Eur. Tel. 8 617 62483

„Nissan Micra“ 1996 m., 1 l Kaina
– 199 Eur. Tel. 8 650 66517
„VW Golf“ 1993 m., 1,9 l dyzelinas, TA. Kaina – 550 Eur.
Tel. 8 615 80198
„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
Naujas traktoriaus užvedimo varikliukas už 80 Eur.
Tel. 8 618 03472
Lenkiškas kultivatorius. Kaina –
350 Eur. Tel. 8 647 33090
4 vnt. automobilio universalių
padangų (R 15) su ratlankiais ir
gaubtais. Tinka „Toyota“ automobiliui. Komplekto kaina – 85 Eur.
Tel. 8 687 89766
Puikios būklės vasarinės padangos (3 vnt.) R17 215/45. Kaina –
1 vnt./10 Eur. Tel. 8 654 35497

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

Tel. 8 699 43002

Sodininkų bendrija
„Raigardas“ ieško suvirintojo elektra ir dujomis.
Dėl informacijos kreiptis
tel. 8 611 01244

Geros būklės padangos „Hakkapelitta“ (2 vnt.) LT 225/75, R16,
M+S po 15 Eur; padangos „Prevensys“ (2 vnt.) 185/70, R14, 88T
po 10 Eur. Tel. 8 612 11851
Lieti ratlankiai su vasarinėmis padangomis R17. Tel. 8 611 33549
„Ford Focus Caravan“, 1.8 l, dyzelis, 2004 m., iš Vokietijos. Kaina 1550 Eur. Tel. 8 623 23430
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Žemės ūkio produkcija
Vasarinių kviečių-avižų mišinys.
Kaina – 50 kg/6 Eur.
Tel. 8 682 34688
Valytos avižos, tinkamos sėti.
Tel. 8 672 49828

Staliukai: stiklinis, medinis, dekoruotas stiklu su lentynėle, suomiškas veidrodis.
Tel. 8 618 43325
Daugiakamienis kaktusas. Kaina
– 10 Eur. Tel. 8 647 33090

Kiti
Reikalingas žmogus, galintis
sutvarkyti automobilio durelių
apmušalus. Tel. 8 696 64583
Ieškoma moteris galinti savaitgaliais prižiūrėti senyvo amžiaus
moterį, gyvenančią Veisiejų gatvėje. Ateiti reikėtų 3 kartus per
dieną. Tel. 8 675 00095

Nuoma

Siuvimo mašina „Čaika“; sportinis
dviratis; plaušo plokštės; muzikinis centras; patalpų šildytuvas.
Tel. 8 630 36440

Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą
Druskininkuose ilgesniam laikui.
Tel. 8 628 16522

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

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

Dulkių siurblys „Electrolux“ (galia
650W) m. Garantija iki 2019-0923. Kaina –100 Eur.
Tel. 8 604 87277

Neįgalus 58-erių metų vyras išsinuomotų 1 kambario butą. Siūlyti
įvarius variantus, galima ir Viečiūnuose. Tel. 8 624 4903

Dviračiai iš Vokietijos. Kaina nuo 50 Eur. Nauji riedučiai, 42
dydis už 25 Eur. Tel. 8 602 34212

24 metų vaikinas ieško darbo.
Tel. 8 655 25755

Naujas narvas šuniui, skirtas
transportavimui. Kaina – 75 Eur.
Tel. 8 696 64583

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

Dveji kailiniai; vilnonės pirštinės;
nauji atvirukai; medinės drožtos
žvakidės. Tel. 8 630 87562

Vyras ieško žmogaus, galinčio
padėti įsidarbinti užsienyje.
Tel. 8 609 27099

Vyriškas dviratis „Phanter“. Kaina
– 130 Eur. Tel. 8 675 83001

37-erių vyras ieško darbo statybos, apdailos srityse.
Tel. 8 675 90775

Išnuomojamos 63 kv. m patalpos
po remonto, tinka automobilių
remontui, ardymui ir 300 kv. m
patalpos 2 aukšte.
Tel. 8 612 12197
Išnuomojamo 100 kv. m patalpos
Viečiūnuose (patalpos aukštis –
4 m), tinka automobilių remontui.
Tel. 8 612 12197
Išnuomojamas arba parduodamas 2 kambarių butas miesto
centre, Taikos g. Kaina – 1
mėn./200 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 616 74663
Išsinuomočiau butą ilgesniam
laikui. Tel. 8 615 96105
Išnuomojamas 3-jų kambarių butas su baldais ir buitine technika
Čiurlionio g. Namas renovuotas.
Kaina –200 Eur.
Tel. 8 684 02680
Išnuomojamas dvigubas 60,03
kv. m garažas arba du atskiri 32
ir 30 kv. m garažai.
Tel. 8 699 43005
Ilgesniam laikui išnuomojamas
3 kambarių pilnai renovuotas,
apšiltintas butas Šiltnamių g. su
baldais ir buitine technika. Be
gyvūnų. Kaina – 300 Eur + mokesčiai. Tel. 8 601 84344

Rasti raktai, Druskininkų turgavietės teritorijoje.
Tel. 8 694 27711

Ieško darbo
47 metų moteris ieško darbo.
Tel. 8 623 96423

Perka
Išsimokėtinai sodą arba sklypą
„Dainavos“, „Raigardo“ soduose.
Viečiūnuose nesiūlyti.
Tel. 8 621 98324
Perku šienapjovę „Fortschritt“
arba jos kederi. Tel. 8 682 77421

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

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

Parduodami įvairūs daiktai
Kineskopiniai plokščiaekraniai
televizoriai (37, 51, 72 cm įstrižainė), TV priedėliai po 20-25 Eur.
Tel. 8 686 43600
2 vaikiški dviračiai 4-6 metų vaikui už 15 ir 30 Eur.
Tel. 8 687 72154
2 lovos-tachtos. Kaina – 300 Eur.
Tel. 8 616 74663
Naudoti minkšti melsvos spalvos
baldai 3+2+1. Medžio apdaila.
Kaina – 180 Eur.
Tel. 8 672 52091
Naujos medinės (klevo ir uosio)
taburetės. Tel. 8 618 20125
Automatinė skalbimo mašina
„Bosh“ už 90 Eur; automatinė
skalbimo mašina „Whirpool“ už
70 Eur; akvariumas (25 L) už 10
Eur. Tel. 8 650 87433

Parduotuvėje
„5 Aveniu“
(„Parko vila“) –
gauta nauja moteriškų ir vyriškų
drabužių siunta.

Tel. 8 654 17888

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių
parduotuvėje – platus dovanų ir suvenyrų
pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių
smulkmenų už itin patrauklią kainą!
Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis
prilydomomis dangomis. Tel. 8 683 13495
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Poledinės žūklės Pasaulio čempionato bronzą parvežė ir druskininkiečiai

J. Paulėkas: „Laimikiu skųstis netenka, jei perpranti žvejybos paslaptis.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

žinios. Kai perpranti žvejybos paslaptis, prisitaikai ne tik prie gamtos sąlygų, bet ir žuvies įnorių –
skųstis laimikiu netenka. Pats
žvejoju nuo ankstyvos jaunystės.
Pomėgis žvejoti mane paskatino įkurti ir sportinės žūklės klubą
„Druskonis“, kurį įsteigėme kartu
su Rimu Ramonu: esame prisiekę spiningautojai. Džiaugiuosi,
kad Druskininkuose turiu ir daugiau bendraminčių: kartu su žvejų klubo „Karpis“ vadovu Renaldu
Marčiukaičiu Ilgio ežere jau daug
metų organizuojame ir karpininkų varžybas.

Po sėkmingų varžybų Pasaulio poledinės žūklės čempionate/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkiečiai A. Dudzinskas ir J. Paulėkas džiaugiasi nugalėtojų taure/Asmeninio archyvo nuotrauka

sugautą žuvį čempionato organizatoriai paskirsto labdarai.
Lietuvoje čempionatų metu sugauta žuvis atiduodama senelių
arba vaikų globos namams.
– Kokiais kriterijais vadovaujantis, išrenkami čempionato
laimėtojai?
– Pagal sugautų žuvų svorį. Lietuvos komanda per dvi čempionato dienas sugavo 42,728 kg
žuvies. Samarkandskoje ežeras
didelis, 1000 kv. km. Žuvis tokia,
kaip ir Lietuvos ežeruose – pūgžliai, karšiai, kuojos, plakiai, ešeriai,
starkiai – ežeras labai žuvingas, o
ir žuvys, žinoma, kur kas stambesnės nei Lietuvos ežeruose.

Sutiktuvės: Lietuvos žvejams – tradiciniai nugalėtojų vainikai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Kovo 16-17 dienomis Kazachstane, Temirtau mieste
ant Samarkandskoje ežero surengtose Pasaulio poledinės
žūklės varžybose bronziniais
čempionais tapo Lietuvos komandos žvejai. Lietuvos poledinės žūklės žvejų rinktinei
atstovavo 13 žvejų iš įvairių
šalies regionų, tarp jų – ir du
druskininkiečiai: Aivaras Dudzinskas ir Juozas Paulėkas,
Druskininkuose žinomas ir
kaip žvejų klubo „Druskonis“
vadovas, žvejybos varžybų
organizatorius.
Lietuvos rinktinę sudarė žvejai
iš įvairių Lietuvos regionų, jau laimėję pirmuosius du čempionato
etapus, organizuotus Lietuvoje.
Lietuvos žvejų rinktinę į čempionatą deleguoja Lietuvos poledinės žūklės sporto asociacija.
J. Paulėkas sakė, kad teko žvejoti kone ekstremaliomis sąlygomis: „Panašios sąlygos buvo ir
Lipecke, kai ledo storis buvo 1
metras; teko gerokai paplušėti, kol išgręžėme eketes. O Te-

mirtau 15-ajame, FIPSed pasaulio poledinės žūklės čempionate,
ledo storis buvo 130 cm. Pirmoji
varžybų diena buvo žvarbi, apie
20 laipsnių šalčio, pūtė stiprus
vėjas. Šiųmečiame čempionate
varžėsi komandos iš įvairių šalių:
Kazachstano, Rusijos, Latvijos,
Lietuvos, Estijos, Norvegijos,
Suomijos, Švedijos, Baltarusijos, Lenkijos, Mongolijos, Ukrainos; Ukraina, beje, pastaruosius
penkerius metus buvo čempionato lyderė. Šiemet sidabro medalius laimėjo Latvijos atstovai,
o čempionais tapo Rusijos rinktinės žvejai. Beje, Kazachstanas, ypač sostinė Astana, palieka įspūdį: šalis didelė, 18 mln.
gyventojų; visur statybos; išvystyta metalurgijos pramonė. Nors
matyti, kad Kazachstanas, garsėjantis naudingųjų gamtos resursų įvairove ir turintis, ko gero,
visą „Mendelejevo lentelę“, vystosi, naudojant pačias inovatyviausias technologijas, galima
pastebėti ir nemažai įvairių socialinių kontrastų.“

– Pasaulio poledinės žūklės
prizininkais Lietuvos žvejai
tampa jau nebe pirmą kartą.
Kokių dar būta laimėjimų?
– 2002-aisiais Rygoje Lietuvos
žvejų rinktinė laimėjo bronzą;
2007-aisiais, Lenkijoje, Mozūrų
krašte, žvejojant ant Pilvongo
ežero – sidabrą; 2008-aisiais
Lipecke – sidabrą, 2012-aisiais
čempionatas taip pat buvo surengtas Kazachstane; druskininkietis A. Dudzinskas asmeninėje įskaitoje laimėjo antrąją
vietą, tačiau Lietuvos rinktinė
tąsyk liko penktoje vietoje; 2013
metais – JAV, Viskonsino valstijoje, Vasau miestelyje surengtame čempionate lietuviai pelnė
bronzą; 2016-aisiais iš Ukrainos grįžome, vėl pasipuošę sidabro medaliais; biržietis Aidas
Šunta tąsyk grįžo kaip trečiosios vietos prizininkas asmeninėje įskaitoje. Beje, prieš
vykstant į čempionatus, reikia sužinoti kuo daugiau informacijos apie tą vandens telkinį, kuriame bus žvejojama. Visą

– Kur tas didžiausias poledinės žūklės malonumas – kai ir
oro sąlygos nelepina, o jei dar
ir žuvis nekimba...
– Man tai – puikus atsipalaidavimo būdas, tarsi susiliejimas
su gamta. Na, o tokiuose čempionatuose, kad ir koks bebūtų
žvarbus oras, viską atperka žinojimas, kad esi greta pasaulio
poledinės žūklės čempionų, labiausiai patyrusių žvejų, turi galimybę su jais bendrauti. Į čempionatą buvo atvykęs ir FIPSed
prezidentas prof. Ugo Klaudijus
Mateolis (Ugo Claudio Matteoli). Žinoma, naudinga, kai žvejai
tarpusavy dalinasi įspūdžiais, tačiau vis tiek svarbesnės yra kiekvieno žvejo praktiškai įgytos

– Kokia paties sugauta stambiausia žuvis?
– Teko, spiningą užmetus du
kartus, pagauti 12 kilogramų žuvies: viena lydeka buvo 6,5 kg,
kita – 5,5 kg. Didžiausią lydeką,
11,800 kg esu pagavęs Dusios
ežere – Dzūkijos jūroje. Tačiau
pastaruoju metu, jei jau pagaunu didesnę žuvį, dažniausiai paleidžiu. Didelę žuvį pagauti labai
smagu, tačiau kur kas maloniau,
ir verta, ją paleisti antram gyvenimui, reprodukcijai.
– Jūsų tėviškė – Vilkaviškis,
o kokie keliai atvedė į Druskininkus?
– Mano šaknys Dzūkijoje: diedulis kilęs iš Leipalingio. Druskininkuose apsigyvenau, kai, gavęs paskyrimą, atvykau dirbti į
tuometį Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatą, tuometėje Vilniaus 47-ojoje technikos
mokykloje įgijęs laikrodininko
specialybę. Ten kirpėjos specialybės mokėsi ir mano tada
dar tik būsimoji žmona Laima.
Į Druskininkus atvykome drauge, sukūrėme šeimą. Tebedirbu pagal specialybę – nuosavoje laikrodžių taisykloje. Laikrodis
– miniatiūrinis mechanizmas, ir
jį sureguliuoti ar sutaisyti, regis,
tereikia mažo pinceto ir atsuktuvėlio. Tačiau šiuos instrumentus
reikia valdyti ir jausti taip, lyg jie
būtų rankos „pratęsimas“: taip
kaip žvejyboje – meškerė. Žvejyba yra neatsiejama mano laisvalaikio dalis.
Parengė Ramunė Žilienė

