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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Bibliotekoje – Liucijos Vrubliauskienės paroda
„Šviesos kelias“

„Juk mano vardas Liucija, kuris reiškia „šviesa”, – šypsosi dailininkė. L. Vrubliauskienė, paklausta, kodėl jos paveiksluose dominuoja
šviesios spalvos/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Druskininkų viešojoje bibliotekoje penktadienio pavakarę
surengtas dailininkės Liucijos
Vrubliauskienės jubiliejinės retrospektyvinės parodos „Šviesos kelias“ pristatymas. Nepaprasto gražumo paroda
atidaryta įspūdingu koncertu, kuriame skambėjo garsios
Lietuvos solistės Rasos Juzukonytės dainos ir Miglės bei
Mariaus Sakavičių dueto atlie-

kamos muzikos garsai. Renginio vedėja Enrika Striogaitė
kalbino L. Vrubliauskienę ir į
parodos atidarymą atėjusiems
jos kūrybos gerbėjams, draugams bei artimiesiems suteikė
galimybę išgirsti pamąstymus
apie visus 40 kūrybos metų,
kūrybinio kelio pradžią, pasakojimus apie meilę Druskininkams ir šio krašto miškams,
įkvėpimo šaltinius, pagrindinius jos paveikslų motyvus.
Pasidalinta prisiminimais ir

ateities planais. Renginio dalyviai ir patys galėjo pasijusti
menininkais ir kurti bendrą paveikslą ant šilko.
Asmeninės ir kūrybinės sukakties proga L. Vrubliauskienę pasveikinusi Viešosios
bibliotekos direktorė Laima Žėkienė perdavė jai ir Druskininkų savivaldybės dovanas.
40-ies kūrybinio kelio metų
retrospektyva
Liucijos paveiksluose pražys-

ta fantastiškos gėlės, tarsi didinamuoju stiklu išdidintos ir suspindinčios
netikėčiausiomis
spalvomis. Akį traukia ant šilko
atgiję fantastinės būtybės, tarsi
iš lietuviškų pasakų atėję personažai. Vienos iš pirmųjų Lietuvoje naują techniką – tapybą ant šilko įvaldžiusios dailininkės darbai
prikausto dėmesį ir negali sustoti jais gėrėtis.
Bibliotekoje surengtoje parodoje galima gėrėtis viso 40 metų L.
Vrubliauskienės kūrybinio kelio
metu sukurtų darbų retrospektyva – nuo gobelenų iki šilko. Galima apžiūrėti ir pirmąjį, 1978 m.
Liucijos sukurtą paveikslą, ir pastarųjų metų darbus.
Parodos atidarymo dieną autorė prisiminė laikus, kai, pabaigusi mokslus ir būdama jauna tekstilininkė, negaudavo nei dažų,
nei siūlų, nei gerų teptukų. „Visko tada galėjai gauti tik per pažintis, tokia buvo realybė. Tekdavo gerokai pasukti galvą ir galvoti,
kaip suktis iš padėties, – pasakojo Liucija. – Štai kurdama tuomečio Druskininkų lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ 4 grupių dekoracijas, gobelenus sukūriau iš... paprasčiausių kempinių.“
Ekspozicijoje yra ir dar vienas
iš pirmojoje Liucijos personalinėje parodoje eksponuotų kūrinių – gobelenas, ganėtinai provokuojantis ir drąsus moters aktas,
sukurtas dar 1978-aisiais.
Tarp parodos eksponatų – ir
įspūdingo Maskvos J. Baltrušaičio vidurinei mokyklai kurto paveikslo mitologine tema nuotraukos. Ekspozicijoje stebina, regis,
iš fantazijų, svajonių, sapnų atėję vaizdiniai, perkelti ant šilku tapytų paveikslų. Nuo jų negali atitraukti akių.
Tiesa, kai 1997 metais tuometėje „Lietuvos“ sanatorijoje Liucija
surengė pirmąją tapybos ant šilko parodą, tokia jos iniciatyva net
ir kolegų buvo prieštaringai vertinama – vieni žavėjosi, kiti naujovės nesuprato. L. Vrubliauskienė
prisimena, kad jos pažintis su tapyba ant šilko ir kūrybiniai ieškojimai prasidėjo tuomet, Lietuvoje
tuo metu populiariose komercinėse parduotuvėse atsirado vokiškų
tekstilinių dažų. Jų Liucija nusipirko, nusprendusi paeksperimentuoti dar neišmėginta technika.
Prie dažų buvo keletas primityvių
pavyzdėlių, kaip galima namuose
nudažyti šilkinį šalikėlį ar skarelę.
Rimtų pavyzdžių nebuvo – nebuvo iš ko mokytis, viską teko atrasti pačiai.
Gėlėmis išpieštas gyvenimas
L. Vrubliauskienės paveiksluose dažnas būdavo paukščio motyvas – dailininkė mėgsta
piešti paukščiukus: „Pamačiusi
kokį gražų paukštį, galiu pusę
dienos stovėti ir į jį
žiūrėti.“
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Palaikykime
jaunuosius
druskininkiečius
Lietuvos vaikų ir
moksleivių
televizijos
konkurse „Dainų
dainelė“
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Druskininkų
savivaldybės
Tarybos liberalai ir
konservatoriai
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Pasveikinta 100metė Druskininkų
savivaldybės
gyventoja Vincenta
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16 psl.

2

2018 m. balandžio 5 d.

Savaitraščio Nr. 149

Pristatyta bendruomeninių globos namų
žmonėms su proto negalia įkūrimo idėja

Palaikykime jaunuosius
druskininkiečius Lietuvos
vaikų ir moksleivių
televizijos konkurse „Dainų
dainelė“

Susitikimo metu svečiai pristatė savo vykdomą veiklą, jau atliktus darbus ir planuojamą įgyvendinti projektą, papasakojo apie idėją įkurti bendruomeninių globos namus žmonėms su proto negalia/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Praėjusį trečiadienį Druskininkų
savivaldybės vadovai, skyrių vadovai bei specialistai susitiko su
ilgamete VA Caritas direktoriaus
pavaduotoja socialinėms programoms ir centrams, šiuo metu taip
pat ir iniciatyvinės grupės nare
Vaiva Mačiežaite-Kazlauskiene
bei dienos centro žmonėms su
proto negalia „Šviesa“ vyriausiąja socialine darbuotoja Daiva Ivanauskaite.
Susitikimo metu svečiai pristatė
savo vykdomą veiklą, jau atliktus
darbus ir planuojamą įgyvendin-

ti projektą, papasakojo apie idėją įkurti bendruomeninių globos
namus žmonėms su proto negalia. Susitikimo metu pristatytas ir
Vilniaus rajono savivaldybėje veikiantis Betzatos bendruomenės
globos namų modelis. V. Mačiežaitė-Kazlauskienė papasakojo
apie projekto, kuris prisidėtų prie
psichikos ar kitokią negalią turinčių asmenų izoliacijos nuo plačios bendruomenės panaikinimo
galimybes.
„Kasdien sprendžiame neįgaliųjų problemas, aptariame so-

cialinių paslaugų teikimo, plėtros galimybes ir, kiek galėdami,
stengiamės suteikti kiekvieno
žmogaus poreikius atitinkančias
paslaugas. Savivaldybė visada
skatino nevyriausybinių organizacijų plėtrą savivaldybės teritorijoje, todėl palaikome nevyriausybinės organizacijos iniciatyvas
plėsti socialines paslaugas asmenims, turintiems proto negalią“,
– kalbėjo susitikime dalyvavusi
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė.

Balsuoti galėsite už M. K. Čiurlionio meno mokyklos ugdytinius: D. Sobol, D. Bachtijevą, R. Planutį, V. Stankauską. Vadovai: I. Vagnoriūtė, G. Vosylienė, akompaniatoriai D.
Juškevičius, E. Miknytė, L. Dunauskytė ir J. Bujokienė)/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkuose – Alytaus regiono plėtros
tarybos posėdis

Alytaus regiono plėtros tarybos posėdyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, mero pavaduotojas L. Urmanavičius, kiti Alytaus regiono plėtros tarybos nariai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Kovo 28 dieną Druskininkų savivaldybėje sušauktas Alytaus
regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius ir kiti
Alytaus regiono plėtros tarybos
nariai: Alytaus miesto, Alytaus
rajono, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybių merai bei jų pavaduotojai, Regioninės plėtros
departamento prie VRM Alytaus
apskrities skyriaus atstovai ir savivaldybių administracijų specialistai bei Prienų ir Birštono savivaldybių atstovai.
Posėdžio metu taryba svarstė 6 darbotvarkėje numatytus
klausimus. Tarybos nariams pritarus, papildomai į darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas dėl
priemonės Nr. 08.1.3-CPVAR-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
plano pakeitimo. Svarstant šį
klausimą, taryba pasisakė kategoriškai prieš regioninės priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609

įgyvendinimui numatytų finansavimo lėšų sumažinimą, jas perkeliant į valstybinę priemonę.
Tarybos nariai atkreipė dėmesį,
kad Sveikatos apsaugos ministerija laiku neparengė priemonės
Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 projektų finansavimo sąlygų aprašo, kurį ir nori pakeisti. Dėl to ir
buvo sustabdytas regioninių projektų planavimas pagal šią priemonę. Taryba mano, kad Sveikatos apsaugos ministerija turi
prisiimti atsakomybę už tai, kad
pavėlavo parengti priemonės Nr.
08.1.3-CPVA-R-609 bei kitų regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus. Tarybos
narių nuomone, atsiradusi finansinio rodiklio pasiekimo rizikos
problema neturėtų būti sprendžiama regionų sąskaita.
Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas pritarti Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro informacijos pateikimui apie
atliekų tvarkymą Alytaus regione 2017 metais. Informacija
apie komunalinių atliekų tvarkymą Alytaus regione bus pateikta

Aplinkos ministerijai ir Aplinkos
apsaugos agentūrai. Posėdyje
dalyvavusi Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė
Vilma Jurgelevičienė informavo,
kad ARATC keleriems metams į
priekį jau yra parengusi strateginį planą, kurį įmonės direktorius
planuoja pristatyti Alytaus regiono plėtros tarybai ir siūlė susitikime diskutuoti apie rinkliavą bei
teisinę bazę. Tarybos nariai bendru nutarimu nusprendė visus
klausimus aptarti atskirame susirinkime dalyvaujant Alytaus regiono plėtros tarybos nariams,
UAB Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro valdybai ir vadovybei.
Posėdžio pradžioje tarybos pirmininkas Vytautas Grigaravičius
tarybos vardu padėkojo savivaldybių specialistams, ieškantiems
optimalių sprendimų, priimtinų visam regionui ir įteikė padėkas.
Tarp 5 padėkomis pagerbtų Alytaus regiono savivaldybių darbuotojų – ir Druskininkų savivaldybės
Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas.

Konkurso scenoje galėsime išvysti Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio skyriaus „Linelis“ ugdytinę S. Jecevič (vadovė
I. Daniušienė)/Druskininkų savivaldybės
archyvo nuotrauka

Druskininkams atstovaus „Ryto“ gimnazijos mokinė Evita Cololo (vadovė R. Balkaitienė)/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Jaunieji druskininkiečiai dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“
III-ajame etape – koncerte televizijoje, kuris bus transliuojamas
LRT kultūros kanalu. Transliacija – balandžio 8 dieną, sekmadienį, 15.45 val. Už jaunuosius mūsų
savivaldybės talentus bus galima balsuoti sekmadienį, kai vyks
transliacija per televiziją, tinklalapyje: ww.dainudainele.lt
Konkurso scenoje galėsime išvysti Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio skyriaus „Linelis“ ugdytinę Sofiją Jecevič (vadovė
Irena Daniušienė, akompaniatorius Danas Juškevičius), „Ryto“
gimnazijos mokinę Evitą Cololo
(vadovė Ronata Balkaitienė), M.
K. Čiurlionio meno mokyklos ugdytinius: Danielę Sobol (vadovė
Inga Vagnoriūtė, akompaniatorius

D. Juškevičius), Dorotėją Bachtijevą (vadovė Gražina Vosylienė,
akompaniatorius D. Juškevičius
ir Eglė Miknytė), Raigardą Planutį
(vadovė Gražina Vosylienė, akompaniatorius D.Juškevičius), Vakarį
Stankauską (vadovė Gražina Vosylienė, akompaniatorės Lina Dunauskytė ir Jūratė Bujokienė).
Konkurso dalyviai skirstomi į 4
amžiaus grupes. Dalyviai ir būsimi laureatai vertinami pagal
šiuos kriterijus: intonavimą, vokalinius duomenis, ansambliškumą, repertuaro pasirinkimą ir
interpretaciją, artistiškumą, sceninę kultūrą.
Baigiamoji konkurso laureatų
šventė tradiciškai bus rengiamoje Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje, šventėje koncertuos daugiau kaip 300
jaunųjų dainininkų.

Žemdirbių dėmesiui
Balandžio 12 dieną 10 val. Leipalingio laisvalaikio salės patalpose
(Alėjos g. 3, Leipalingis, Druskininkų sav.) organizuojamas renginys
tema: „Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas 2018
m. ir kiti žemdirbiui aktualūs klausimai“. Renginyje dalyvaus Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti!
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja
E. Raulušaitienė dalyvavo respublikinėje mokslinėje-praktinėje
konferencijoje „Vaikų sveikata kintančioje aplinkoje“
Vilniaus universiteto Medicinos
fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra kartu su Pasaulio sveikatos
organizacijos atstovybe Lietuvoje, Sveikatos apsaugos ministerija ir Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centru organizavo
respublikinę
mokslinę-praktinę
konferenciją „Vaikų sveikata kintančioje aplinkoje“. „Aptarėme
įtaką vaikų sveikatai darančius
aplinkos veiksnius, pasidalinome
aplinkos sveikatinimo patirtimi ir
ieškojome geriausių sprendimų,
kaip kurti darnią ir sveikatai palankią aplinką“, – sakė konferencijoje dalyvavusi Druskininkų savivaldybės Sveikatos programos
koordinatorė, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja Evelina
Raulušaitienė.
Konferencijoje buvo kalbama
apie visuomenės sveikatą sa-

Konferencijoje, kurioje dalyvavo savivaldybės Sveikatos programos koordinatorė, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja E. Raulušaitienė
ieškota geriausių sprendimų, kaip kurti darnią ir sveikatai palankią aplinką/Druskininkų
savivaldybės archyvo nuotrauka

vivaldos kontekste, diskutuota,
kas padeda ar trukdo Lietuvos

visuomenės sveikatos sektoriui savo veikla prisidėti prie vai-

Vilniaus arkivyskupijos CARITAS pristatė
pagalbos smurto aukoms programą
Trečiadienį Druskininkų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Baranauskienė, šio skyriaus specialistės,
Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vedėja Vaiva Kirkauskienė, Socialinių paslaugų centro direktorės
pavaduotoja Žaneta Liutikienė
susitiko su Vilniaus arkivyskupijos CARITAS Pagalbos smurto
aukoms programos psichologe
Ariana Karpovičiūte. Susitikime
dalyvavo Viečiūnų ir Leipalingio
seniūnijų seniūnai bei Alytaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos
komisariato vyriausiasis tyrėjas
Edgaras Suchanekas.
Kalbėta apie Vilniaus arkivyskupijos CARITAS veiklą, jų darbą su prekybos žmonėmis aukomis, šiuolaikines vergovės formas
(prievartinį darbą, fiktyvias santuokas, vaikų išnaudojimą vagystėms,
elgetavimui ir kitas). Druskininkų
policijos komisariato vyriausiasis
tyrėjas E. Suchanekas pristatė prekybos žmonėmis atvejus Druskininkų savivaldybėje.
„Prekyba žmonėmis yra labai
jautri tema. Šiandiena egzistuoja
daugybė prekybos žmonėmis formų. Jos nuolat kinta, atsiranda vis
naujų būdų ir priemonių, prisidedančių prie žmonių išnaudojimo

ko gerovės užtikrinimo mokykloje, formuojant sveikatai palankią
aplinką. Keltas klausimas, ką galėtume ir turėtume visuomenės
sveikatos sektoriuje daryti kitaip,
ko tikimasi iš mokslo institucijų,
Sveikatos apsaugos ministerijos,
specializuotų visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, įgyvendinat visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėje.
„Visuomenės sveikatos biuras
yra pagrindinė visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikėja, kuriai suformuota bendruomenės telkimo ir sveikatinimo misija.
Iš visuomenės sveikatos specialistų tikimasi lyderiavimo, telkiant
bendruomenes,
organizuojant
įvairius sveikatinimo renginius,
skatinant kitų sektorių veiksmus
prisidėti prie sveikatos ugdymo
ir ligų profilaktikos. Tačiau išlieka gana daug spręstinų klausimų, susijusių su mažu specialistų

darbo užmokesčiu, darbo krūvio
normatyvais, bei pačių specialistų trūkumu – ypatingai mažesniuose regionuose. Savivaldybėse situacija išties nėra vienoda,
ir bepigu man kalbėti, kai Druskininkuose turime sukurtą tokią
puikią infrastruktūrą ir vaikams
galime pasiūlyti aktyvų užimtumą“, – sakė E. Raulušaitienė ir
pasidžiaugė, kad mūsų savivaldybėje ir sveikatos priežiūros įstaigų kolektyvai, ir švietimo, ir
įvairių nevyriausybinių organizacijų, ir bendruomenių nariai aktyviai imasi naujų veiklų bei idėjų,
kurios paskatina žmones gyventi sveikai. „Tai ne tik vienija bendruomenę, bet ir padeda generuoti naujas idėjas ir iniciatyvas,
susijusias su sveikatinimu, sveika
gyvensena bei aktyviu, prasmingu laisvalaikiu. Juk visi norime,
kad visuomenė būtų sveikesnė“,
– sakė E. Raulušaitienė.

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

Organizatoriai kviečia Druskininkuose veikiančias įstaigas, įmones ir organizacijas,
draugų kompanijas telkti savo kolektyvus šiemet kuo masiškiau dalyvauti eitynėse/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

A. Karpovičiūtė: „Mes jau nebe pirmus metus padedame asmenims, nukentėjusiems
nuo prostitucijos ar kitų prekybos žmonėmis pavidalų, ir norime pasidalinti savo patirtimi
su kitais.“/Gintarės Varnelienės nuotrauka

pačiais įvairiausiais tikslais. Mes
jau nebe pirmus metus padedame asmenims, nukentėjusiems
nuo prostitucijos ar kitų prekybos
žmonėmis pavidalų, ir norime pasidalinti savo patirtimi su kitais,“ –
kalbėjo A. Karpovičiūtė.
Pagalbos smurto aukoms programos psichologė trumpai pristatė ir mokymų programą socialiniams
darbuotojams
bei

Informacija gyventojams, gaunantiems ES
paramą maisto produktais
Nuo balandžio 9 iki balandžio 20 d. labdaros ir paramos fondas
„Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems
Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami
pateikusieji prašymus iki kovo 15 d. Parama dalinama:
Druskininkuose, Baravykų g. 1 – balandžio 9, 11, 12, 16, 18, 19 d.
nuo 17.00 iki 19.00 val.
Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – balandžio 10, 17 d. nuo 17.00 iki
18.30 val.
Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – balandžio 13, 20 d. nuo 16.30 iki
18.30 val.
Telefonai pasiteirauti: LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461;
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543.

socialiniams pedagogams „Smurto randai: pagalba specialistams
atpažįstant bei dirbant su smurtinių nusikaltimų aukomis“. Minėta
8 akademinių valandų programa
yra patvirtinta Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie
SADM. Artimiausiu metu Savivaldybė pakvies specialistus registruotis dalyvauti šiuose mokymuose.

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. Organizatoriai šiemet tikisi sulaukti ne mažiau kaip 3000
dalyvių, nes būtent tiek Lietuvos
šimtmečio logotipu puoštų geltonų, žalių ir raudonų skėčių bus
išdalinta eitynių dalyviams. Šie
skėčiai eitynėse dalyvavusiems
žmonėms liks kaip atminimo dovana. Jau įprasta kiekvienais
metais eitynių koloną formuoti
po 6 asmenis, todėl šiemet kie-

kvienai eilei bus išdalinti po 2
kiekvienos vėliavos spalvos skėčiai. Kolektyvų prašoma planuoti porinį dalyvių skaičių, dar geriau, kad būtų 6, 12, 18, 24 ar 30
dalyvių. Atsižvelgiant į eitynių
tematiką, organizatoriai eitynių
dalyvių prašo apsirengti Lietuvos vėliavos arba neutralių spalvų drabužiais.
Kviečiame Druskininkuose veikiančias įstaigas, įmones ir organizacijas, draugų kompanijas telkti savo kolektyvus šiemet
kuo masiškiau dalyvauti eitynėse. Registruotis galima jau dabar elektroniniu paštu: info@
dr uskininkukulturosc entras.lt
arba skambinti Kultūros centro
darbuotojams tel. 8 620 25160.

Kviečiame į antrąją respublikinę edukacinių idėjų mugę
„Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
vaikui – raktas į jo sėkmę“
Balandžio 20 dieną 10 val. Druskininkų savivaldybės Jaunimo užimtumo centre vyks antroji edukacinių idėjų mugė „Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vaikui – raktas į jo sėkmę.“ Mugę organizuoja Druskininkų savivaldybė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacija, Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“. Tikslinė mugės grupė – ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. Kviečiame pasidalyti savo sėkmės istorijomis šiuose sektoriuose: „Vaikai, kurie mus moko (specialieji vaikų poreikiai)“, „Priešmokyklinis ugdymas: praktiniai patarimai kolegoms“, „Netradiciniai ir efektyvūs tėvų įtraukimo būdai į vaikų ugdymo procesą“, „Planavimo procesai, orientuoti į kokybišką rezultatą“, „Aš – pedagogas kūrėjas (edukacinių erdvių,
priemonių, metodų kūryba)“.
Detalesnė informacija telefonu 8 620 89046. Registracija: klausytojams: https://goo.gl/wQpj2s; registracija dalyviams: https://goo.gl/JwUzE3;
Kaina – 15 eurų (akredituoto švietimo centro pažymėjimai, galima mokėti mokinio krepšelio lėšomis, mokėjimai tik pavedimu). Sąskaitos išrašomos.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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ĮSPŪDIS
Vos prasidėjus kovo 29 dieną
sušauktam Druskininkų savivaldybės tarybos posėdžiui,
visi tądien pasirodę Tarybos
opozicijos nariai: Antanas
Balkė, Romualdas Domarkas,
Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Vilius Semeška demonstratyviai pasišalino iš karto po to, kai buvo patvirtinta
posėdžio darbotvarkė. Tiesa,
prieš tai pagarsinę, kad nedalyvaus sprendimų, susijusių
su Kontrolės komiteto, Reglamento keitimo, teikime tol,
kol esą negaus Vyriausybės
atsakymo į jų prašymą įvesti „Druskininkuose laikiną tiesioginį valdymą“. Nors posėdyje buvo tvirtinama daugiau
nei 30 bendruomenei svarbių
klausimų, liberalai ir konservatoriai į posėdį taip ir negrįžo. Ar jie taip supranta atstovavimą druskininkiečiams? O
gal turi savo sistemą, kaip atsiskaityti rinkėjams?
Susidarė įspūdis, kad toks
opozicionierių pareiškimas ir
nepaaiškinamas elgesys buvo
desperatiška jų reakcija, pralaimėjus jų pačių inicijuotą
teismą dėl Tarybos veiklos reglamento. Regis, arogantiški
opozicionierių veiksmai tapo
akibrokštu ne tik Tarybos daugumos politikams. Ko gero,
nustebs ir Druskininkų konservatorių bei liberalų rinkė-

Savaitraščio Nr. 149

Druskininkų savivaldybės Tarybos liberalai ir konservatoriai
priėjo liepto galą?
jai, delegavę minėtus veikėjus
į politiką?
„Verkšlenti“ moka?
Kyla klausimas, kodėl reikalaujantys „demokratijos“, „skaidrumo“, susirūpinę dėl neva „teisinio
nihilizmo“ posėdį ignoravę Tarybos liberalai ir konservatoriai patys neprimena demokratines vertybes puoselėjančių ar krištolinio
skaidrumo politikų.
Pavyzdžių toli ieškoti nereikia.
Vienas iš jų, gyvenantis Žaliojoje g. Druskininkuose, pastaruoju metu aiškina žurnalistų etikos
sargams, ginčydamas spaudoje paskelbtą nuomonę, kad šioje
gatvėje buvusių jo kūrybinių dirbtuvių, įgytų konservatorių valdymo laikais, tapimas gyvenamuoju
būstu yra teisėtas. Nors, perskaičius juodu ant balto išdėstytus
faktus, tokiu „virsmu“ sunku patikėti. Kitas vertina kai kurių savo
kolegų darbą Taryboje, jo žodžiais, „žemiau plintuso“, tačiau
pats visuomenėje vis „kelia bangas“ savo painia, galimai suklastota istorija ne tik apie savo išsilavinimą, bet ir „žygius“ vardan tos
Lietuvos... Trečias, teismui nustatant jo vaiko išlaikymo pinigus,
taip rūpinosi turimo turto „skaidrumu“, kad bevelijo slėpti savo, kaip
verslininko, gaunamus pajamas
ir dokumentuose rodė, kad uždirba mažai? Čia apie tą patį, kuris
viename liberalų tinklapyje apie

Liberalai ir konservatoriai, Taryboje atstovaujantys opozicijai, iš pastarojo posėdžio pasišalino – druskininkiečių bendruomenei aktualių klausimų nesvarstė/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Elgesys Tarybos posėdyje: ar nuo fotoobjektyvo, ar nuo rinkėjų mėgina pasislėpti viešas
asmuo, liberalas J. Šarkus?/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

save teigia: „Nemėgstu pastoviai
verkšlenančių tinginių ir tikiu, kad
kiekvienas žmogus pats yra savo
situacijos šeimininkas.“
„Eliminuoja“ patys save?
Dar keisčiau, kai šie veikėjai
ir jų bendražygiai aiškina, jog
Savivaldybės taryboje veikiantis Kontrolės komitetas, Etikos ir
Antikorupcinė komisijos yra „butaforiniai“, „imitacija“, o jie, kaip
opozicija, esą „eliminuoti“. Gal
šie veikėjai pamiršta, kad, visų
pirma, ir komitetas, ir komisijos – veikia. Jei būtų dalyvavę
pastarajame posėdyje, būtų turėję galimybę išgirsti ir Kontrolės komiteto pirmininkės Gražutės Kuneikienės parengtą ne
tik šio komiteto 2017 metų veiklos programos ataskaitą, bet ir
jo 2018 metų veiklos planą. Antra, kokiam „politinės veiklos“
skaidrumo standartui būtų galima priskirti politikų veiksmus,
kai jie patys save „izoliuoja“ nuo
Tarybos darbo? Kontrolės komiteto suformavimo, įtraukiant
ir opozicijos kandidatus, klausimas tęsiasi jau kone trečius metus, nes, liberalai ir konservatoriai, ignoruodami Reglamentą,
primetinėja savo žaidimo taisy-

kles. K. Kaklys minėto komiteto
posėdžių nelankė, o galiausiai
iš jo visai atsistatydino. A. Balkė vieno Tarybos posėdžio metu
kandidatavo ir tapo Komiteto nariu, o per kitą šios narystės atsisakė. Kiti liberalai ir konservatoriai, išskyrus J. Šarkų ir V.
Semešką, kandidatuoti niekaip
„nesutinka“. Bet viešoje erdvėje ir teismams jie visi skundžiasi dėl savo neva tai suvaržytų
teisių, o aukščiausiai šalies valdžiai siunčia prašymus dėl jiems
nepatinkančio Druskininkų valdymo.
Ar nėra taip, kad jie tokiu savo
elgesiu tiesiog terorizuoja Tarybą, kelia sumaištį, žūtbūtinai siekdami įgyvendinti savo politines
užmačias? Tik ką su tokia, kaip
galima suprasti iš pastarojo posėdžio, save nuo rinkėjų „izoliuojančia“ kompanija, galima nuveikti
Druskininkų labui? Ar per pastarąją kadenciją kas nors yra girdėjęs apie jų nuveiktus darbus
Druskininkams ir čia gyventiems
žmonėms? Girdime tik apie jų rašytų skundų lavinas.
Ar rūpi priesaika?
Stebėjusiems Tarybos posėdį galėjo susidaryti įspūdis, kad

opozicijos veikėjai, iššaukiančiai
apleidę Tarybos posėdžių salę,
tokiu būdu reagavo, pralaimėję savo pačių inicijuotą teismą.
Jo sprendimas patvirtino, jog jokia opozicija negali priversti kitų
Tarybos narių balsuoti už vieną
ar kitą kandidatą – visi Tarybos
nariai turi teisę apsispręsti savo
nuožiūra.
Paprašytas pakomentuoti situaciją, Savivaldybės teisininkas Renaldas Viščinis informavo, kad
Vietos savivaldos įstatyme yra išsamiai išaiškinta procedūra, kada
Taryba gali kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su
prašymu, kad būtų atsakyta, ar
Tarybos nariai sulaužė priesaiką.
Pasišalinę iš posėdžio ir į jį nesugrįžę, tad nepateikę ir savo kandidatų į Kontrolės komitetą, liberalai
ir konservatoriai galimai pažeidė LR Vietos savivaldos įstatymą, kuris nurodo, kad Savivaldybės tarybos opozicija turi pareigą į
Kontrolės komitetą deleguoti savo
atstovus. Tarybos nariai dėl tokių
liberalų ir konservatorių veiksmų
svarsto inicijuoti apkaltą.
Taryba dirbo pagal darbotvarkę
Pagarsinusiems minėtą pareiškimą opozicijos veikėjams pasišalinus iš Tarybos posėdžių salės, posėdis vyko įprasta tvarka,
pagal darbotvarkėje numatytus
klausimus. Kadangi opozicijos
veikėjai, privalėję teikti kandidatūras į Kontrolės komiteto narius, to,
suprantama, nepadarė, šis klausimas vėl atidėtas.
Visą Tarybos posėdį stebėjo Savivaldybės Tarybos teisėtumą privalanti kontroliuoti Vyriausybės
atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė. Vargu, ar ji pasyviai stebėtų Tarybos posėdį, kuriame būtų
priimami kokie nors įstatymams
prieštaraujantys sprendimai, ir
nieko nedarytų?
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija

Taryba patvirtino biudžetinių įstaigų vadovų ataskaitas, pritarė projektų
įgyvendinimui ir kitiems aktualiems sprendimų projektams
Kovo 29 dieną posėdžiavusi
Druskininkų savivaldybės taryba pritarė bendruomenei svarbiems biudžeto, švietimo, projektų įgyvendinimo ir kitiems
sprendimų projektams, patvirtino nauja redakcija išdėstytą
Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Šiame Tarybos posėdyje pradėtos
svarstyti biudžetinių įstaigų
2017 metų veiklos ataskaitos,
svarstymai tęsis balandžio ir
gegužės Tarybos posėdžiuose.
Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja Vyda Amšiejienė pristatė
klausimą dėl biudžeto pakeitimo.
Biudžetas didėja daugiau kaip milijonu eurų dėl gautų dotacijų ir
paimtos paskolos projektams įgyvendinti. Iš biudžeto bus skiriama
lėšų Leipalingio miestelio bažnyčios suolų apšiltinimui. Taryba minėtiems pakeitimams pritarė.
Praėjusiais metais Druskininkų
savivaldybė pritarė Darnaus judumo planui, o pastarajame Tarybos posėdyje pritarta trijų plane
numatytų projektų įgyvendinimui.
Planuojama įgyvendinti projektą

„Viešojo transporto organizavimo
tobulinimas, rekonstruojant Druskininkų miesto gatvių infrastruktūrą“ – įrengti įvažiavimą ir viešojo
transporto stotelę ties „Atgimimo“
pradine mokykla ir lopšeliu-darželiu „Žibutė“ nuo Veisiejų gatvės,
taip išvengiant spūsčių. Dar vienas projektas – „Vandens transporto infrastruktūros įrengimas,
skatinant kitų rūšių transportą“ –
norima gilinti Nemuno upės farvaterį ir įrengti prieplauką ties senuoju tiltu. Trečiasis projektas
– „Intelektinių transporto sistemų
diegimas Druskininkuose“ padės
įdiegti modernias eismo saugumo
priemones, įrengiant dar geresnį
perėjų apšvietimą, eismo dalyvių
stebėsenos ekranus.
Ūkio skyriaus vedėjas Valdas
Kuleckas pristatė sprendimo projektą dėl keleivių vežimo vietiniais maršrutais kainų ir tarifų.
Išanalizavę ir palyginę 2016 m. ir
2017 m. parduotų bilietų, pervežtų keleivių skaičių, vežėjo UAB
„Kautra“ patirtas sąnaudas bei
gautas pajamas, Tarybos daugumos nariai pritarė, kad būtų pa-

Iš kovo 28-osios dienos Tarybos posėdžio pasišalinus liberalams ir konservatoriams,
Tarybos daugumos atstovai posėdžiavo įprastai, pagal darbotvarkę/„Mano Druskininkai“
archyvo nuotrauka

likti galioti tie patys tarifai ir kainos, 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. Per 2017

metus UAB „Kautra“ Druskininkuose pervežė beveik 2 milijonus
keleivių.
Taryba pritarė ir projekto „Druskininkų savivaldybės pagrindinio
ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“
įgyvendinimui. Projekte dalyvauja

„Saulės“ pagrindinės mokyklos,
Viečiūnų bei Leipalingio progimnazijų visos pradinės klasės, projekto metu bus gerinimas mokyklų mikroklimatas.
Taryba pritarė Druskininkų savivaldybės Kontrolės komiteto 2017
metų veiklos programos ataskaitai ir 2018 m. veiklos planui, Europos moterų ir vyrų lygybės vietos
gyvenimo chartijai, patvirtino paramos smulkaus ir vidutinio verslo
subjektams teikimo tvarkos aprašą ir kitus sprendimų projektus.
Tarybos posėdyje išklausyta ir
pritarta 11-os biudžetinių įstaigų: „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
ataskaitoms.
Parengta pagal Druskininkų
savivaldybės informaciją
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Bibliotekoje – Liucijos Vrubliauskienės paroda „Šviesos kelias“

Paroda atidaryta įspūdingu koncertu, kuriame skambėjo garsios Lietuvos solistės R. Juzukonytės dainos ir M. bei M. Sakavičių dueto atliekamos muzikos garsai

Renginio dalyviai ir patys galėjo pasijusti
menininkais ir, L. Vrubliauskienės padedami, kurti bendrą paveikslą ant šilko/Laimos
Rekevičienės nuotrauka

tarąją parodą maloniai nustebo,
namuose radusi ir primirštų paveikslų: „Buvau juos susukusi,
padėjusi. Pati stebėjausi – kada
juos sukūriau? Mano paveikslai
išsibarstę ne tik po Lietuvą, bet ir
po platų pasaulį.“

Parodos lankytojų akį traukia tarsi iš lietuviškų pasakų atėję personažai, gobelenų raštai/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Būtent dėl to, kad jai labai norėjosi gyventi gamtos apsuptyje,
iš Kauno atvyko į Druskininkus.
Liucija sako, kad jos sukurti paveikslai atspindi tuometę
jos dvasios būseną, išgyvenimus, jausmus. Pirmuosiuose L.
Vrubliauskienės tapybos ant šilko darbuose dominavo rytietiški motyvai, kiek vėliau paveikslai
„lietuviškėjo“. Kai kurie motyvai lydi ją visus 40 metų: gamta,

moteris, mitologija.
Ilgainiui dar labiau išryškėjo tik
L. Vrubliauskienei būdingas tapymo braižas, paveikslų tematika.
Tačiau kad ir kaip besusiklostytų jos gyvenimas, visuomet paveiksluose dominuoja šviesios
spalvos. „Juk mano vardas Liucija, kuris reiškia „šviesa”, – šypsosi dailininkė.
Ji sako, kad savo darbų nė nemėgino skaičiuoti, o prieš pas-

Druskininkuose, Vilniaus ir Laisvės alėjose esančių medinių prekybos paviljonų savininkai-smulkieji verslininkai nuoširdžiai dėkoja
Druskininkų savivaldybės merui
Ričardui Malinauskui ir Administracijos direktorei Vilmai Jurgelevičienei už supratimą, smulkaus
verslo palaikymą ir skatinimą.
Druskininkų savivaldybei esame
dėkingi už palankias sąlygas smulkiajam verslui vystyti.

Širdyje – mokytoja
L. Vrubliauskienė mielai dalijasi tapybos ant šilko paslaptimis, nors daugelis ir stebisi, jog
ji nieko neslepi. „Kiekvienas turi
eiti savo keliu, kiekvienas viską
turi atrasti pats, – įsitikinusi pašnekovė. – Paslaptis yra ta, kad
kiekviena technika turi savo specifiką. Popierius yra viena, o šilkas yra visai kas kita. Skiriasi
medžiagos suvokimas. Iš pradžių daug kas mano, kad čia
kaip akvarelė, paliesi, ir jau viskas. Pasirodo, tapyba ant šilko
yra specifinė technologija, greitai
darbo nepadarysi – tai užtrunka
mažiausiai 2 paras. Kad spalvos
„nepabėgtų“, dedamas fiksažas,
kurį pati išmokau pasidaryti“.
L. Vrubliauskienė sakė niekada
nesigailėjusi, kad gyvenime pasirinko menininkės kelią. Nors prisipažino, kad jai arčiausiai širdies
buvo meno pedagogės darbas,
kuris visą gyvenime jai teikė didžiausią malonumą: „O kūryba
buvo sielai.“
L. Vrubliauskienė buvo pirmoji Druskininkų V. K. Jonyno dailės
mokyklos direktorė, kūrė ją, vadovavo visą dešimtmetį. „Tokią avantiūrą galėjo padaryti tik avinas
(toks L. Vrubliauskienės zodiako
ženklas) – dailės mokyklai pradėjau vadovauti, būdama trisdešimties, – šypsojosi Liucija, prisimindama, kad 1978 metais surengtą
pirmąją personalinę parodą pamatęs tuometis Švietimo skyriaus
vedėjas, kuriam patiko jos darbai,
pasiūlė tokį darbą. – Pati nesimokiau dailės mokykloje, tik Dailės

Liucijos paveiksluose ant šilko tarsi atgyja fantastinės būtybės/Laimos Rekevičienės
nuotraukos

institutą baigiau. Tos virtuvės nežinojau. Sukurti mokyklą taip pat
buvo kūrybinis darbas. Po dešimties metų vadovavimo dailės mokyklai pradėjau dirbti tik mokytoja. Ir išdirbau 38-erius metus. Esu
gimusi mokytojauti, man tai tikrais
džiaugsmas“.
Su buvusiais mokiniais L. Vrubliauskienės santykiai išliko šilti. Sako, kad gatvėje susitikę gali
bendrauti valandų valandas. „Manau, kad esu laimingas žmogus,
nes dirbau mėgstamą darbą. O
kurdama galiu nuo visko pabėgti“,
– pasakoja Liucija.
.
Ateities planuose – įspūdingas gobelenas
Liucija neregistruoja nei parodų, nei darbų. O jos ateities
planuose– dar daug nenutapytų vizijų. Viena iš svajonių –gobelenas, kurio eskizas jau senokai nupieštas. Dailininkė sako,
kad sapne ją aplankė šio gobe-

leno vizija. Toks aiškus sapnas,
kad atsikėlusi iš karto nusipiešė
eskizą – gobelene matė Jėzaus
Kristaus siluetą Palaiminimo pozoje. Viskas tarsi pro rūką. Ir, žinoma, šviesa: „Jau siūliukus pamažu renka naujam darbui. Jis
turi būti didelis...“
Dailininkė L. Vrubliauskienė
gimė ir augo Kaune, studijavo
Valstybiniame dailės institute.
Nuo 1975 m. buvo M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus
vyr. mokslinė bendradarbė.
1978 m. pradėjo eiti V. K. Jonyno dailės mokyklos vadovės
pareigas, o nuo 1988 m. mokykloje dirbo mokytoja. Dalyvauja parodose ir pleneruose Lietuvoje bei užsienyje. Kūrybos
sritis – dailė, tapyba ant šilko.
2007 m. ji tapo Druskininkų
kultūros puoselėtojo premijos
laureate. Pastarąjį projektą-parodą „Šviesos kelias“ iš dalies
remia Druskininkų savivaldybė.
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Baigiamojoje konferencijoje pristatyti projekto
„Būk aktyvus – būsi sveikas“ rezultatai
Kovo 28 dieną Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“ organizuota baigiamoji
projekto „Būk aktyvus – būsi
sveikas“, įgyvendinto pagal
Interreg V–A Lietuva–Lenkija programą, remiančią dvišalį
bendradarbiavimą, konferencija. Konferencijoje projekto
partneriai iš Druskininkų, Suvalkų (Lenkija), Alytaus, Varėnos ir Lazdijų savivaldybių pristatė projekto rezultatus.
Konferencijos dalyvius pasveikinusi Druskininkų savivaldybės
mero patarėja Irena Lynikienė
padėkojo už visų projekte dalyvavusių įstaigų atstovų iniciatyvumą, entuziazmą, siekiant mažiausiems mūsų bendruomenės
nariams perteikti sveikos gyvensenos pagrindus ir įskiepyti norą
būti fiziškai aktyviems bei paragino panašių projektų įgyvendinti ir daugiau.
Konferencijoje pasitiko judrūs „Žibutės“ auklėtiniai
Susirinkusiuosius į baigiamąją projekto „Būk aktyvus – būsi
sveikas“ konferenciją nuotaikingu sportiniu šokiu pasveikino penkiamečiai Druskininkų vaikų lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtiniai,
vadovaujami kūno kultūros mokytojos Editos Kibirkštytės. Pagrindinio projekto partnerio – Alytaus
miesto savivaldybės lopšelio-darželio „Girinukas“ direktorė Rasa
Naujalienė padėkojo už tokią smagią konferencijos pradžią: „Šis vaikučių pasirodymas – puikiausias
pasveikinimas mums. Projektas
„Būk aktyvus – būsi sveikas“ paskatino dalyvauti naujoje veikloje, ieškoti naujų galimybių, plėsti savo partnerių bei patirčių ratą.
Jau turime naujų projektų ir idėjų,
kurios, tikime, vystysis ir taps įgyvendintos tarptautinių projektų lygmenyje.“ Konferencijos dalyvius
pasveikinusi Druskininkų vaikų
lopšelio-darželio direktorė Rasa
Vaisietienė pasidžiaugė, kad projekto partneriai atrado daug sąlyčio taškų, svarbių, siekiant auklėtiniams įdiegti sveikos gyvensenos
pagrindus: „Tęsime bendradarbiavimą vaikų sveikatinimo srityje ir
su kitais Lietuvos vaikų lopšeliaisdarželiais. Jau esame suplanavę ir kitą konferenciją. Džiaugiamės, kad Druskininkų savivaldybė
mūsų įstaigą pasirinko projekto
tiksline grupe. Turėjome galimybę
įsigyti mūsų auklėtinių judriąją veiklą paįvairinančių sporto įrenginių,
o taip pat įgijome ir vertingos bendradarbiavimo su kitomis ugdymo
įstaigomis patirties.“

Projekto „Būk aktyvus – būsi sveikas“ konferencijos dalyvius „Žibutės“ penkiamečiai, drauge su kūno kultūros mokytoja E. Kibirkštyte,
pasveikino nuotaikingu sportiniu šokiu/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Baigiamojoje projekto „Būk aktyvus – būsi sveikas“ konferencijoje projekto partneriai iš Druskininkų, Suvalkų, Alytaus, Varėnos ir Lazdijų savivaldybių pristatė projekto rezultatus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Projektas – reikšmingas visam Alytaus ir Suvalkų regionui
Projekto tikslinė grupė – Lietuvos-Lenkijos pasienio regiono vaikai, lankantys darželius.
Projektas yra reikšmingas visam
Alytaus ir Suvalkų regionui: įgyvendintas 20-yje darželių, iš jų
11-oje Lietuvos ir 9-iuose Lenkijos. Šiuos darželius lanko 3471
vaikas, tarp jų – 878 vaikai, gyvenantys šeimose, kurios gyvena
skurdžiau ar joms gresia socialinė atskirtis. Projekto pagrindinis partneris yra Alytaus vaikų
lopšelis darželis „Girinukas“,
kiti projekto partneriai: Suvalkų miesto savivaldybė; Alytaus

miesto savivaldybės administracija; Varėnos rajono savivaldybės administracija; Druskininkų
savivaldybės administracija (tiksline projekto grupe pasirinkusi
Druskininkų savivaldybės vaikų
lopšelį-darželį „Žibutė“) ir Lazdijų rajono savivaldybės mokykladarželis „Kregždutė“.
Vaikams – įdomios sportinės
veiklos bei žaidimų aikštelės ir
sporto įrenginiai
Pasitelkus nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovų patirtį
ir žinias, buvo skatinamas Druskininkų vaikų lopšelio-darželio
„Žibutė“ vaikų fizinis aktyvumas,
įtraukiant juos į naujas, įdomias

sportines veiklas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, 2017 m.
sausio-2018 m. kovo mėnesiais,
surengtos 360 vienos valandos
trukmės fizinio aktyvumo pamokos Alytaus, Varėnos, Druskininkų ir Lazdijų vaikų darželių auklėtiniams. Lietuvos darželiams
šią veiklą organizavo dviejų nevyriausybinių organizacijų – Alytaus policijos sporto klubo „Aukuras“ ir Sporto klubo „Šaulė“
– atstovai. Auklėtiniai taip pat dalyvavo sporto renginiuose Alytuje
ir Suvalkuose. Buvo surengti projekte dalyvavusių darželių personalo mokymai ir patirties sklaidos
renginiai. Druskininkų vaikų lopšelio-darželiui „Žibutė“, Alytaus,

Varėnos ir Lazdijų darželiams
buvo nupirkti vidaus ir lauko
sporto įrenginiai, o Suvalkų miesto vaikų darželiuose buvo įrengtos vaikų žaidimo aikštelės. Iš
projekto lėšų nupirkta iš viso 11
komplektų vidaus ir lauko sporto
įrenginių Alytaus (7 komplektai),
Varėnos (2 komplektai), Lazdijų
(1 komplektas) ir Druskininkų (1
komplektas) darželiams. Suorganizuota „Žaidimų diena Alytuje“,
kurioje dalyvavo net 400 dalyvių
iš Lietuvos ir 100 iš Lenkijos.
Konferencijoje projekto rezultatus pristačiusi ir projektą apibendrinusi Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių
projektų skyriaus vedėja Neringa
Rinkevičiūtė įvardijo, jog įgyvendinant projekto uždavinius, buvo
siekiama vaikų fizinį aktyvumą
skatinti, įtraukiant juos į įdomias
sportines veiklas, pasitelkus ir
NVO atstovų patirtį bei žinias.
Parengta ir išbandyta Vaikų
sveikatos gerinimo programa
Įgyvendinant projektą, buvo
sukurta Vaikų sveikatos gerinimo programa, kuri išbandyta Lietuvos ir Lenkijos pasienio
darželiuose. Programa sukurta, siekiant sustiprinti Lietuvos
ir Lenkijos pasienio regiono ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatą. Naudojantis programoje pateikta metodologija, pagal
numatytus kriterijus, kiekvienas
darželis gali įsivertinti savo veiklą palankumo sveikatai atžvilgiu ir palyginti savo situaciją su
kitomis įstaigomis. Naudojant
programoje numatytas priemones, ugdymo procesas tobulinamas ne tik skatinant vaikų fizinį aktyvumą, bet ir siekiant
jų fizinės, psichinės bei dvasinės sveikatos darnos. Programa parengta, padedant visuomenės sveikatos specialistams,
dietologams, medikams, vaikų tėvams ir NVO atstovams. Ši
programa projekto metu buvo
išbandyta vaikų darželiuose, ji
galėtų būti pritaikyta ir kituose
Lietuvos bei Lenkijos vaikų darželiuose. Bendras projekto biudžetas buvo 991 643, 91 Eur. Iš
jų ES lėšos – 842 897, 30 Eur
(85 proc.); partnerių lėšos – 148
746, 61 Eur (15 proc.).

Užsakymo Nr.: MDR-149-001

Imtynių turnyre druskininkiečiai iškovojo 15 medalių
Kovo 30 d. Druskininkuose
surengtas atviras laisvųjų ir
moterų imtynių turnyras – pirmos šios sporto šakos varžybos mūsų mieste. Turnyre varžėsi 94 sportininkai iš Vilniaus,
Kauno, Vilkaviškio, Raseinių,
Kelmės, Jonavos, Alytaus ir
Druskininkų.
Į varžybas pasveikinti sportininkų buvo atvykę Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas ir jo pavaduotojas Linas
Urmanavičius. Per atidarymą parodomąją programą demonstravo
Vilkaviškio imtynininkai.
Druskininkų SC komandą su-

darė 21 sportininkas, tarp kurių – 3 mergaitės. Mūsų miesto atstovai iškovojo 15 medalių.
Čempionu svorio kategorijoje iki 20 kg tapo Pijus Sabaitis,
svorio kategorijoje iki 23 kg –
Adomas Senkevič. Antrųjų vietų laimėtojai: svorio kategorijoje iki 20 kg –Tauras Senkevič;
svorio kategorijoje iki 35 kg –
Aronas Miglinas; svorio kategorijoje iki 35 kg – Juta Januškaitė; svorio kategorijoje iki 40
kg – Dovydas Sinkevičius; svorio kategorijoje iki 53 kg – Kasparas Kestinis; svorio kategorijoje iki 66 kg – Ugnius Dvorkinas.

Trečiąją vietą svorio kategorijoje
iki 29 kg užėmė Romualdas Pekarskas; svorio kategorijoje iki
35 kg – Arūnas Šmigelskas; svorio kategorijoje iki 42 kg – Danilas Shablii; svorio kategorijoje iki
53 kg – Domantas Kaunas; svorio kategorijoje iki 66 kg – Arminas Aleškevičius; svorio kategorijoje iki 40 kg – Goda Dvorkinaitė;
svorio kategorijoje iki 43 kg –Viktorija Mankauskaitė. Įsteigta taurė jauniausiam dalyviui atiteko T.
Senkevič, kuriam šį mėnesį sukaks 5-eri metai.
Sporto centro informacija

Gintaro Grigo nuotrauka
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M. K. Čiurlionio meno mokyklos pūtikai jau didžiuojasi pirmaisiais
pasiekimais
Pastaruosius du dešimtmečius Lietuvoje gausu įvairių
tarptautinių konkursų, kuriuose gali dalyvauti mokiniai, grojantys pučiamaisiais instrumentais, tačiau savo lygiu ir
prestižu išsiskiria vienintelis
– respublikinis Juozo Pakalnio
atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkursas. Kovo 23-25 dienomis
Kauno konservatorijoje organizuotas jau XXVI-as konkursas iš eilės. Konkurso, kurio
vertinimo komisiją sudarė žymiausi pasaulinio lygio Lietuvos atlikėjai ir pedagogai: prof.
Petras Vyšniauskas, prof. Algirdas Budrys, prof. Algirdas
Vizgirda, laureatais tapo Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos mokiniai: Agnius
Žėkas – saksofonas, II-oji vieta (mokyt. Juozas. Mikolainis),
Dainius Milius – klarnetas, II-oji
vieta (mokyt. Vytautas Andruškevičius), Juozas Čijunskis –
klarnetas I-oji vieta (mokyt. V.
Andruškevičius).
Norintys dalyvauti konkurse pirmiausia turėjo įveikti atrankas
savo mokyklose, dalyvauti zoniniuose atrankų turuose ir tik tada
pateko į finalinį konkursą Kauno
konservatorijoje. Šiemet konkurso vertinimo komisija buvo ypač
reikli saksofonų grupei, kuri, kaip
visada, buvo gausiausia: iš 46 dalyvių laureatų diplomais ir padė-

Laureatais tapo Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai: A. Žėkas (II-oji
vieta, saksofonas); D. Milius (II-oji vieta klarnetas); J. Čijunskis (I-oji vieta klarnetas); antroje eilėje: mokytojas J. Mikolainis, koncertmeisteriai J. Bujokienė ir D. Juškevičius bei
mokytojas V. Andruškevičius/Jovitos Svirskaitės nuotrauka

komis apdovanota 14. Konkurse
dalyvavusių mūsų mokyklos mokinių amžiaus grupėje I-oji vieta nebuvo paskirta, II-oji atiteko
Agniui Žėkui. Klarnetų grupėje
iš 30-ties dalyvių apdovanoti 26.
Ypatinga sėkmė lydėjo mokytojo
V. Anduškevičiaus klarnetininkus
– jauniausiųjų grupėje I-ąją vietą
užėmė Juozas Čijunskis, o vyresniųjų grupėje Dainiui Miliui įteiktas laureato II-osios vietos diplo-

mas.
Druskininkai gali didžiuotis, kad
kol kas vieninteliu šio konkurso
Gran Prix laimėtoju 2010 m. yra
tapęs druskininkietis, muzikos
studijos „Mikutis“ mokinys Rokas
Barzdžius. Dėl nuolatinių aukštų
mūsų mokinių pasiekimų išilginių
fleitų grupėje bei nuveiktų darbų,
populiarinant šį instrumentą (metodinės priemonės naudojamos
daugelyje Lietuvos muzikos ir

meno mokyklų, išilginių fleitų konsorto laimėjimai tarptautiniuose
konkursuose, ansamblio koncertinė veikla ir kita), šio instrumento
specialistai Druskininkus jau vadina išilginių fleitų sostine.
Prieš pusantrų metų susibūręs
meno mokyklos pučiamųjų orkestras irgi pradeda rašyti savo veiklos įsimintinus puslapius. Metų
pradžioje valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
vyr. dirigento Ugniaus Vaiginio
pakviestas dalyvauti šimtmečio
dainų šventės Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų bendrame pasirodyme „Vario audra“,
orkestras per du mėnesius sugebėjo paruošti privalomus kūrinius
ir sėkmingai įveikė atranką. Mūsų
mokiniams metų įvykiu tapo dalyvavimas bendrame Alytaus muzikos mokyklos, kuriame groja ir
Didžiosios kunigaikštienės Birutės pulko orkestro muzikantai, ir
mūsų meno mokyklos orkestras,
pasirodyme – jie įsiliejo į bendrą
beveik 70-ties pilnos visų pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų sudėties muzikantų orkestro
skambėjimą. Tačiau viso gyvenimo neišdildomu įspūdžiu taps dalyvavimas šimtmečio dainų šventėje, kai visų Lietuvos pučiamųjų
instrumentų orkestrų beveik tūkstantis dalyvių garsai susilies į
bendrą „Vario audrą‘ 2018“.
Prisijungsime prie kultūros renginių ir mūsų mieste. Birželio

mėnesį orkestro dalyvių lauks
kūrybinė vasaros stovykla, Savivaldybės finansuojamo kultūros
projekto „Vai tai dūda ir vėl dūda“
koncertai K. Dineikos sveikatingumo parke, kitose kurorto vietose.
Dėkoju visiems Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų skyriaus mokytojams ir
mokiniams, dalyvavusiems konkurse, – nesvarbu tapo jie laureatais ar ne. Jau vien dalyvavimas konkurse yra didelis žingsnis
į priekį patirties ir profesionalumo
prasme – dėl to orkestras irgi pakyla į aukštesnį meistriškumo lygį.
Dėkoju mokinių tėveliams už rūpestį bei kantrybę ir noriu pakviesti jaunąsias mūsų atžalas
drąsiau rinktis pučiamuosius instrumentus – ne tik fleitą, saksofoną ar klarnetą, bet ir varinius:
triūbą, valtorną, taip reikalingus
išbaigtam orkestro skambėjimui.
Dėl konsultacijų su būsimais pasirinkto pučiamojo instrumento mokytojais galima tartis jau dabar,
nelaukiant stojamųjų egzaminų.
Mūsų mokykloje dirba puikūs mokytojai – savo profesijos žinovai.
Parengė Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinės grupės
pirmininkas, pučiamųjų
orkestro vadovas mokytojas
ekspertas Juozas Mikolainis

Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas
siūlo įgyti paklausias specialybes

Atėjus pavasariui, dauguma
jaunuolių turi mąstyti ne tik
apie laukiančius egzaminus,
bet ir apie tai, kokios profesijos
atstovais jie norėtų tapti, koks
darbas būtų ir artimas širdžiai
ir suteiktų galimybę užsidirbti.
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos
mokymo centro Druskininkų filialas siūlo įgyti aktualiais miestui specialybes: asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, gali įgyti
masažuotojo (trukmė 2 metai),
virėjo (trukmė 2 metai), padavėjo ir barmeno (trukmė 1,5 metų)
ir kompiuterinio projektavimo
operatoriaus (trukmė 1,5 metų)
specialybes. Asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą, siūloma mokytis pagal 2 metų virėjo
programą. Neturintiems kvalifikacijos mokslas yra nemokamas.
Druskininkų filiale yra puiki mokymo bazė, dirba labai gerai savo

sritį išmanantys profesijos mokytojai, siūloma įdomi užklasinė
veikla. 2017 metais masažuotojo, virėjo bei kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybes
įgijo 61 mokinys. Visi jie puikių ir
profesionalių mokytojų dėka tampa puikiais specialistais ir sėkmingai įsilieja į miesto darbo rinką.
Baigusiųjų mokinių įsidarbinimo
rodiklis pernai buvo net 91 proc.
Virėjo ar padavėjo ir barmeno
specialybes pasirinkę mokiniai
bus mokomi specialybės dalykų
filialo restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre. Toks centras – vienintelis Alytaus regione.
Praktiniam mokymui įrengta naujausia, profesionalia technika aprūpinta virtuvė, mokomoji kavinė.
Mokiniai, kurie pasirinks minėtas
specialybes, įgis neįkainojamos
patirties, atlikdami praktinius užsiėmimus mokymo bazėje, kuri

įranga nenusileidžia moderniausioms Europos šalių virtuvėms.
Modernėjant technologijoms ir
augant darbdavių reikalavimams,
darbuotojų kvalifikacijai, rinkoje paklausūs tampa pagal šiuolaikiškas mokymo programas
parengti ir naujausia technika ge-

bantys naudotis darbuotojai. Būtent tokie darbuotojai ir rengiami
Druskininkų filialo restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre.
Visus, norinčius mokytis, kviečiame nuo birželio 1 d. teikti prašymus svetainėje: www.lamabpo.lt arba ateiti į mokymo centrą,

esantį Vilniaus al. 30 ir užpildyti prašymus, padedant mokymo
specialistams.
Vilniaus Žirmūnų darbo
rinkos mokymo centro
Druskininkų filialo
informacija
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Pasaulinę vandens dieną –
„eksperimentų laboratorija“
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Tūkstantinėje minioje skambės ir Druskininkų
Tremtinių bei politinių kalinių choro balsai

Mokiniai patys galėjo eksperimentuoti, atlikdami įvairius bandymus su vandeniu/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Irma Tamulevičienė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Dažnai nesusimąstome, koks
svarbus vanduo kiekvieno
žmogaus gyvenime. Jis, kaip ir
oras, yra pagrindinis gyvybės
ir geros sveikatos šaltinis.
Kovo 22-ąją – Pasaulinę vandens dieną, „Atgimimo“ mokykla
minėjo itin kūrybiškai ir aktyviai.
Idėją paversti pirmojo korpuso fojė eksperimentų laboratorija pasiūlė biologijos mokytoja
Eleonora Čepulienė ir sveikatos
priežiūros specialistė Irma Tamulevičienė. Prie idėjos prisidėjo ketvirtų klasių mokiniai su savo
mokytojomis: Rūta Mickevičiene,
Žydrūne Baležentiene, Diana Gudavičiene. Ketvirtokai savo kūrybiniais darbais sukūrė vientisą erdvę vandens gyvūnijos tema.
Per pertraukas pirmojo korpuso fojė virto „eksperimentų laboratorija“. Mokiniai patys galėjo eksperimentuoti, atlikdami

įvairius bandymus su vandeniu.
Bandymams „mokslinius“ paaiškinimus paruošė mokiniai-demonstruotojai, kuriems prireikė
ir fizikos, ir chemijos pamokose
gautų žinių. Apie vandens teikiamą naudą, užterštumo ir taupymo problemas mokiniai sužinojo,
dalyvaudami „Vandens rato“ viktorinoje. Teisingai atsakę į klausimus, laimėjo mineralinio vandens buteliukus. Mokytoja D.
Gudavičienė pristatė „pradžiamokslį“ apie akvariumo įrengimą
ir jo priežiūrą. Taip pat mokiniai
galėjo išbandyti origami lankstymo techniką bei spręsti „Vandens
kryžiažodį“.
Vandens diena mokykloje neprailgo nei mokiniams, nei mokytojams – buvo daug įspūdžių,
gerų emocijų ir naudingų žinių.
Šio renginio tikslas pasiektas:
mokiniams suteikta nemažai žinių apie žmogaus ir vandens, visos gamtos ir vandens tarpusavio
ryšį bei vandens svarbą sveikatos
stiprinimui.

Pasaulio Dainų šventės „Vardan tos…“, skirtos Lietuvos atkūrimo 100-čiui, „Dainų dieną“ į 12-kos tūkstančių dainuojančiųjų gretas įsilies ir Druskininkų Tremtinių bei politinių kalinių choras/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vita Gimaitė
2018-aisiais Lietuvos Pasaulio Dainų šventės „Vardan tos…“,
skirtos Lietuvos atkūrimo 100čiui, „Dainų dieną“ į 12-kos tūkstančių dainuojančiųjų gretas įsilies ir Druskininkų Tremtinių bei
politinių kalinių choras. Jis gyvuoja jau 30 metų, ir visus šiuos metus jo vadovė yra talentinga pedagogė, daug metų vadovavusi
Druskininkų miesto M. K. Čiurlio-

nio muzikos mokyklai Antanina
Laurenčikienė.
Choro repertuare – daugybė
dainų, giesmių, jis dalyvavo visose Nacionalinėse Dainų šventėse.
„Dainų dienos“ programa išskleis pagrindines Lietuvos himno
idėjas – Lietuvoje ir pasaulyje gyvenantys lietuviai – net keturi milijonai – giedos „Tautišką giesmę“.
Verbų sekmadienį Druskininkų
meno mokykloje skambėjo drus-

kininkiečių, alytiškių chorų balsai – čia surengta chorų atranka
į Dainų šventę. Komisijos nariai –
prof. T. Šumskas, kompozitorius
D. Zakaras, dirigentas R. Katinas.
Kai mūsų choras atliko pirmąją
repertuarinę dainą J.Gudavičiaus
„Kur giria žaliuoja” komisijos nariai atsistojo ir išsakė daug gražių žodžių…o kai sudainavome
kitą dainą komisija mus pakvietė į 2018 metų Pasaulinę Dainų
šventę!
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Druskininkų įmonių atstovai jėgas išmėgino
boulingo turnyre

Visi finalinių varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti Lithuanian Lively team įsteigtais prizais: taurėmis, boulingo statulėlėmis, diplomais,
dovanų čekiais bei kuponais/Justino Kygos nuotrauka

Kovo 23 d. „Europa Royale
Druskininkai“ boulingo klube
surengtos 2018 m. Druskininkų savivaldybės įmonių boulingo turnyro finalinės varžybos.
Boulingo turnyrą šiais metais
organizavo Lithuanian Lively
team nariai ir viešbučio „Europa Royale Druskininkai“ atstovai. Turnyre dalyvavo 14 komandų iš įvairių Druskininkų
savivaldybės įstaigų. Po beveik 2 mėnesius trukusių keturių turnyro etapų į finalines
varžybas pateko UAB „Kurorto autocentro“, SPA Vilnius ir
R. Stankausko įmonės „Šaika“
komandos. Po atkaklios kovos
finalinėse varžybose paaiškėjo
turnyro prizininkai. 1-ąją vietą
iškovojo SPA Vilnius komanda,
surinkusi 1368 taškus, 2-ąją
vietą užėmė R. Stankausko
įmonės „Šaika“ komanda – jų
sąskaitoje 1189 taškai, o 3-ąją
vietą užėmė Kurorto autocentras komanda su 1019 taškų.
Nors mūsu komanda ir nepateko į turnyro finalą, bet buvo tikrai
smagu, visi puikiai praleidome laiką. Organizatorių surengtas papildomas žaidimas į finalą nepatekusioms komandoms dar labiau
nudžiugino. Smagu ir dėl savo komandos pasiekimų. Jau dabar
laukiu kitų metų įmonių boulingo turnyro, tik norėtųsi, kad kitais
metais komandos būtų suskirstytos į lygius (profesionalai, mėgėjai, mišrios komandos)“, – pasakojo boulingo turnyre papildomą
prizą laimėjęs UAB „Dangaus
skliautas“ komandos narys Justinas Vailionis.

ES regioninės plėtros fondo
Interreg V-A Lietuva-Lenkija
bendradarbiavimo programos
lėšos skirtos ir Leipalingio progimnazijos ir partnerių projektui

Boulingo turnyro papildomą prizą laimėjęs UAB „Dangaus skliautas“ komandos narys J. Vailionis (dešinėje) ir Lithuanian Lively team vadovas N. Dzingelevičius/Justino
Kygos nuotrauka

Renginio metu buvo apdovanoti
ir geriausi turnyro žaidėjai. 1-ąją
vietą užėmė Remigijus Mikutis (R. Stankausko įmonės „Šaika“ komanda), surinkęs 213 taškų, 2-ąją – Meilė Vidūnaitė (SPA
Vilnius komanda), surinkusi 192
taškus, o 3-ąją – Kęstutis Tumosa (SPA Vilnius), surinkęs 187
taškus. Papildomą turnyro prizą
laimėjo J. Vailionis (UAB „Dangaus skliautai“). Gražiausio turnyro „Strike“ savininkas (balsavimas vyko Facebook‘e) išrinktas
Regimantas Krukonis (SPA Vilnius). Aktyviausia boulingo turnyro įmone tapo Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla (turnyre
dalyvavo net 3 komandos iš šios
mokyklos).

„Idėja organizuoti įvairius turnyrus
Druskininkų savivaldybėje kilo ne
dėl varžymosi, dėl prizų ar nugalėtojų taurių, bet dėl puikios progos
suvienyti daugelį miesto įmonių kolektyvų bendram tikslui, bendromis
jėgomis siekti vis geresnių rezultatų. Neformali aplinka leidžia labiau
vienas kitą pažinti, o tai sustiprina komunikaciją darbe ir yra labai
svarbu kiekvienai įmonei ar įstaigai. Planuojame ir kitais metais organizuoti įmonių boulingo turnyrą,
kadangi jis organizuojamas kasmet
ir tapo tradicinis. Žinoma, šiek tiek
pakeisime turnyro nuostatus, įtraukiant komandų skirstymą į lygius“,
– sakė Lithuanian Lively team vadovas ir vienas iš turnyro organizatorių Nerijus Dzingelevičius.

Informacinis pranešimas dėl suaugusiųjų gyvensenos tyrimo
2018 m. kovo-gegužės mėnesiais Druskininkų savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje bus
vykdomas suaugusiųjų gyvensenos tyrimas. Bus apklausiami Druskininkų savivaldybės
atsitiktiniu būdu atrinkti 18 m. amžiaus ir vyresni gyventojai. Šiam tyrimui metodiškai vadovauja Higienos institutas, o jį organizuoja ir vykdo Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai.
Apibendrinti tyrimo rezultatai atskleis esamą gyvensenos situaciją Druskininkų savivaldybėje, o pakartotinai atlikus tyrimą, leis stebėti gyvensenos rodiklių pokyčius.
Gyventojų bus prašoma užpildyti anketą, kuri paskelbta Higienos instituto interneto svetainėje adresu: www.hi.lt/gyvensena. Apklausa anoniminė, duomenys bus panaudoti tik
apibendrinti su kitų tyrimo dalyvių atsakymais.
Daugiau informacijos apie gyvensenos tyrimo vykdymą gali suteikti Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai tel.: (8 313) 55391, arba el. paštu: vsb.stebesena@gmail.com
Visuomenės sveikatos biuro informacija

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija, bendradarbiaudama su Lenkijos Palenkės regiono Šepietovo žemės
ūkio konsultavimo centru, Punsko valsčiumi bei asociacija „Palenkės skoniai“, gavo paramą iš
Europos Sąjungos Regioninės
plėtros fondo Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo
programos projektui nr. LT-PL2S-168 „Kultūros maršrutai be
sienų“. Bendra projekto suma –
37 791.30 Eur, ES finansuojama
paramos dalis yra 32 122.58 Eur.
Šios programos tikslas – prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant Lietuvos
ir Lenkijos pasienyje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms.
Programoje buvo numatytos keturios prioritetinės kryptys. Projektas „Kultūros maršrutai be
sienų“, atsižvelgiant į abejose
pasienio pusėse aplinkos poreikius ir galimybes, nutarta reiktų
vystyti būtent pirmąją prioritetinę kryptį – „aplinkos išlaikymą
ir apsaugą ir išteklių naudojimo
veiksmingumo skatinimą“.
Šiuo projektu ketinama įtraukti
Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kultūros ir kulinarinio paveldo puoselėtojus bei žemės
ūkio produktų gamintojus į informacinį tinklą, skirtą turizmo sričiai. Šiuo projektu siekiama turistui atskleisti vietovės unikalumą,
ne tik pasitelkiant kultūrinę ar istorinę reikšmę turinčius objektus,
bet ir kulinarinį paveldą, kaip lygiavertį minėtiems objektams.
Vietos bendruomenių kultūrinio
ir kulinarinio paveldo puoselėtojai bei kulinarinio paveldo gamintojai galės įsilieti į turizmo veiklą
ar aktyviau ją vystyti.
Priemone šiems tikslams pa-

siekti bus sukurtas internetinis
puslapis su mobiliąja aplikacija, kur bus sutelkta informacija
apie kultūrinį ar kulinarinį paveldą puoselėjančius asmenis bei
įmones, iš kurių turistai turės
galimybę susikurti maršrutą. Internetiniame puslapyje startuos
72 žymėti (vietovėse prie objektų žymėti lentelėmis bei informaciniais stovais) objektai – 36
Lenkijos teritorijoje ir 36 – Lietuvoje. Apie juos informacija bus
pateikta ir leidinyje, kuris skirtas
nesinaudojantiems informacinėmis technologijomis. Kadangi svarbią ir Lenkijos, ir Lietuvos
paveldo dalį sudaro kulinarinis
paveldas, jam šiame projekte
bus skiriamas ypatingas dėmesys. Atsižvelgiant į tai, kad kulinarinio paveldo autentiškumo
pamatas yra ekologinė žemdirbystė, su maršruto dalyviais bei
ūkininkais bus dalijamasi patirtimi ekologinės žemdirbystės bei
žemės ūkio produktų perdirbimo ir gamybos srityje seminaruose Leipalingyje ir Palenkės
Šepietovo žemės ūkio konsultavimo centre. Kulinarinio paveldo gamintojai su savo gaminama produkcija bus pakviesti
dalyvauti dvejuose „Pasienio
skonio festivalio“ renginiuose
Punske ir Leipalingyje. Projekto veiklos startuos Punske balandžio 9 d. vyksiančiu Kontaktų
Forumu, kuriame dalyvaus projekto teritorijų ūkininkai, jų atstovai bei įmonės, susijusios su žemės ūkio produktų gamyba bei
kultūriniu paveldu.
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Profesijų populiarinimas su „Idea Prima“

Merginos smagiai jautėsi, sėdėdamos kirpėjų kėdėse, o stebintiems šukuosenų darymo procesą kartu buvo aiškinama, kaip teisingai
pasirinkti šukuoseną, atsižvelgiant į veido formą/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Algis Bolys,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojas
Kovo 28 dieną „Saulės“ mokykloje 8-10 klasių mokinių
laukė įdomus karjeros ugdymo ir profesijų populiarinimo
renginys. Išmaniosios komunikacijos agentūra „Idea Prima“
kartu su Alytaus profesinio
rengimo centru supažindino
mokinius su trimis profesijomis, kurias galima įgyti minėtame centre.
Renginio pradžioje UAB „Oetiker
Lietuva“ vadovas Almantas Ratkus pasidalijo mintimis apie įmonės veiklą, darbuotojų atranką ir
karjeros galimybes. Jis pažymėjo, kad labai svarbu darbuotojui,
ieškančiam darbo, turėti motyva-

ciją profesijai, kurią jis renkasi.
Mokiniai domėjosi įmonės veikla,
uždavė keletą klausimų apie darbo specifiką įmonėje.
Po tokios įžangos mokiniai pasidalijo į tris grupes ir tęsė pažintį
su profesijomis. Į mokyklą atvykusi grupė Alytaus profesinio rengimo centro mokinių ir darbuotojų
stengėsi kuo išsamiau supažindinti mokinius su tomis specialybėmis, kurių įgyjama šioje įstaigoje. Kulinarai mokė pagaminti
įvairiausius patiekalų papuošimus, dalijosi konditerių paslaptimis. Merginos smagiai jautėsi,
sėdėdamos kirpėjų kėdėse, o stebintiems šukuosenų darymo procesą kartu buvo aiškinama, kaip
teisingai pasirinkti šukuoseną, atsižvelgiant į veido formą.
Labai įdomu buvo susipažinti su

informacinių technologijų galimybėmis. Mokantis šiame centre,
galima įgyti žiniatinklininko, programuotojo, kompiuterinių tinklų
derintojo specialybes. Vaikinus
domino robotai, visi norintys galėjo pasigaminti norimą priemonę 3D spausdintuvu. Po šio teorinio-praktinio etapo visi mokiniai
vėl susirinko į aktų salę ir įtvirtino žinias protų mūšyje. Komanda
nugalėtoja buvo apdovanota galimybe išbandyti „Snow Arenos“
kartingus.
Mokiniai labai džiaugėsi, galėdami tiesiogiai susipažinti su įvairiomis profesijomis. Kiekvienais
metais keletas mokyklos mokinių tęsia mokymąsi Alytaus profesinio rengimo centre, kuriame
sudarytos puikios sąlygos mokymuisi ir saviraiškai.

Alytaus apskrities finalinėse Ladygolo varžybose
Leipalingio progimnazijos komanda iškovojo II-ą vietą
Praėjusią savaitę surengtose
Alytaus apskrities Ladygolo
finalinėse varžybose Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos komanda
iškovojo garbingą II-ąją vietą.
Varžybose dalyvavo mergaitės, gimusios 2005 m. ir jaunesnės.
„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi stipria ir kovinga progimnazijos
mergaičių komanda. Patekome į
stiprų pogrupį ir ten dvejas varžybas laimėjom po baudinių serijos.
Finale susitikome su Krosnos mokyklos komanda, kuri žaidė vienomis varžybomis mažiau – galbūt
todėl turėjo daugiau jėgų. Nepaisant to, mūsų komanda atidavė
visas jėgas, o Dovilė Černiauskaitė nepraleido nei vieno įvarčio.
Varžybos baigėsi lygiosiomis –
0:0, todėl teko spirti 7 metrų baudinius, po kurių 1 įvarčio skirtumu

Leipalingio mokyklos Laygolo komanda Alytaus apskrities finalinėse varžybose antrąją vietą iškovoja jau antrus metus iš eilės/Leipalingio progimnazijos archyvo nuotrauka

teko pripažinti Krosnos mokyklos
komandos pergalę“, – pasakojo
Leipalingio progimnazijos komandą treniravęs kūno kultūros mokytojas Aurimas Gudaitis.
Leipalingio mokyklos Ladygolo

komanda Alytaus apskrities finalinėse varžybose antrąją vietą iškovoja jau antrus metus iš eilės.
Leipalingio progimnazijos
informacija

Pagaliau pavasariški orai tikrai sugrįžo ir EKOPEKO krautuvėlė oficialiai skelbia
kepimo lauke sezoną atidarytą! Jau nuo šio savaitgalio, EKOPEKO krautuvėlėje
rasite pačių skaniausių šašlykų bei gardžiųjų šonkauliukų! Be to, visą šį savaitgalį
taikome -15% nuolaidas visam sveriamų alyvuogių asortimentui!
Laukiame Jūsų!
Mus rasite: T. Kosciuškos g. 12 -49, priešais sanatoriją „Belorus“.

Gimnastiada sugrįžta į
Druskininkus!

Su pirmuoju pavasario mostu, pirmaisiais pavasario žiedų šypsniais, vieversio giesme
ir vis anksčiau patekančia saule, Lietuvoje kas antri metai į
vieną būrį susirenka tie, kurie
savo laisvalaikį, pomėgius ar
darbą sieja su judesiu, gimnastika, šokiu ir muzika.
Atvertus I-osios Lietuvos gimnastiados istorijos puslapį, išvystame – 2001-ieji, Druskininkai,
„Nemuno“ sanatorija. Neatsitiktinai Lietuvos gimnastiadų krikštatėviu pasirinktas Druskininkų kurortas. Čia Karolio Dineikos dėka
gimė Lietuvos kūno kultūros ir
dvasinės sveikatos sąjūdis. Tąsyk
į gimnastiadą susirinko daugiau
kaip 300 dalyvių. Atsisveikinant
su svetingais druskininkiečiais,
šventės dalyviai išgirdo netikėtą
kvietimą kitąmet grįžti į seniausią ir didžiausią Lietuvos kurortą.
Praėjus vieneriems metams, gimnastiada ir vėl šurmuliavo M. K.
Čurlionio gimtajame mieste, naujame Sporto centre.
II-oji Lietuvos gimnastiada buvo
pripažinta geriausiu 2002 m. šalies renginiu, skirtu Pasaulinei
sveikatos dienai paminėti. III-oji
gimnastiada žiūrovus žavėjo dalyvių išradingumu ir kūrybingumu, o kai kurie pasirodymai prilygo mažiems spektakliams. IV-oji
gimnastiada, kurios šūkis buvo
„Judėkime sveikatos labui“, kaip
ir visos ankstesnės vyko Druskininkuose ir išsiskyrė dalyvių gau-

sa (daugiau kaip 700 dalyvių) bei
įspūdingais masiniais pasirodymais.
Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“ organizuota V-oji gimnastiada, kurioje susiliejo sportas
ir menas, buvo patikėta Kaunui
(2008m.), VI-oji – Šiauliams (2010
m.). Abu renginiai jų dalyviams ir
žiūrovams padovanojo daug puikių emocijų, nepamirštamų įspūdžių ir gerą nuotaiką.
Ankstyvą 2012 m. pavasarį VIIosios gimnastiados dalyvius sveikino svetinga Dzūkijos sostinė
Alytus. Renginyje dalyvavo daugiau nei 40 kolektyvų iš visos Lietuvos, o didžiausių simpatijų sulaukė vyriausios šokėjos. Nors
2014 m. kovo 29-ąją šalies kultūros sostine tapusiame Panevėžyje netrūko renginių, miesto kultūros ir sporto centras vos talpino
VIII-osios gimnastiados dalyvius
ir nuotaikingai bei pakiliai nusiteikusius žiūrovus. Tiek šiame renginyje, tiek ir dar po dviejų metų
Kėdainių naujoje arenoje vykusioje IX-ojoje gimnastiadoje žiūrovus
ir organizatorius stebino kolektyvų pasirodymų meistriškumas.
Ir štai po dvylikos metų gimnastiada sugrįžta į Druskininkus!
Neabejojame, jog visi, balandžio
7 d. atvykę į dar labiau išgražėjusius Druskininkus, kvėpuos ne tik
grynu oru, bet ir pajus gimnastiados dvasią.
Organizatorių informacija
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Druskininkų savivaldybė skelbia
viešą konkursą viešosios įstaigos
Druskininkų pirminės sveikatos
priežiūros centro direktoriaus
pareigoms eiti
Kvalifikaciniai reikalavimai viešosios įstaigos Druskininkų pirminės
sveikatos priežiūros centro direktoriui:
1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją
valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl
valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.
2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
3. Turėti administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patirties ne mažiau kaip 1 metus.
4. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo
veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.
5. Žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant
sveikatinimo veiklą.
6. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
Pretendento papildoma kompetencija:
1. Vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis.
2. Įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos
mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas
(magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities
medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių,
arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis.
3. Kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo
bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir
ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas).
4. Darbdavio (-ių) rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę).
5. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų)
mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu
(kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio
15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl
bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).
Pretendentas privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, jame nurodydamas elektroninio pašto adresą, kuriuo pretendentui būtų teikiama informacija konkurso klausimais.
2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Administracinio darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimo kopiją, jeigu pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo
Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir
įgyvendinimo“ nuostatas pretendentas nėra priskiriamas asmenims,
mokantiems valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.
6. Papildomą kompetenciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Viešosios įstaigos Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros
centro veiklos programą.
8. Gyvenimo aprašymą.
9. Privačių interesų deklaraciją.
Prašymą dėl dalyvavimo konkurse, dokumentų kopijas, gyvenimo
aprašymą, privačių interesų deklaraciją, viešosios įstaigos Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos programą pretendentas gali pateikti asmeniškai arba registruotu laišku. Jeigu pretendentas dokumentų kopijas pateikia asmeniškai, jis privalo pateikti ir
dokumentų originalus arba šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas. Pretendento dokumentus priimantis asmuo, sutikrinęs pretendento pateiktų dokumentų kopijas su originalais arba šių dokumentų
notaro patvirtintomis kopijomis, dokumentų originalus arba šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas grąžina pretendentui dokumentų
priėmimo metu. Jeigu pretendentas dokumentų kopijas siunčia registruotu laišku, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.
Atrankos būdas – komisijos pokalbio su pretendentu rezultatų vertinimas. Konkurso metu pretendentas taip pat turės komisijai pristatyti
pateiktą viešosios įstaigos Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros
centro veiklos programą ir atsakyti į komisijos pateiktus klausimus.
Pretendentų dokumentai priimami iki 2018 m. balandžio 30 d. 15.00
val. Druskininkų savivaldybės administracijos (Vasario 16-osios g. 7,
LT-66118 Druskininkai) Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje (211
kab.) Tel. pasiteirauti: (8 313) 51 244, el. p. nijole.p@druskininkai.lt
Druskininkų savivaldybės informacija

„Medea“ SPA viešbučiui reikalinga
masažuotoja (-jas). Puikus atlyginimas,
geras darbo grafikas. Tel. +370 620 15935
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Renginiai

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, pasitelkus 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-ečiui (Leipalingio
laisvalaikio salė, Alėjos g. 3)
Balandžio 15 d. 16 val. Donalda ir Juozas Zavaliauskas kviečia
į juoko ir muzikos gydomąjį seansą. Bilieto kaina 6 Eur, renginio
dieną 7 Eur. Daugiau informacijos telefonu 8 623 43166 (Viečiūnų bendruomenės centras, Jaunystės g. 17)
Parodos
Balandžio 6 d. 17 val. M. K.
Čiurlionio memorialiniame muziejuje atidaroma šiuolaikinio Japonijos medžio raižinio paroda „Medžio
raižinio efektas“ iš Japonijos.
Liucijos Vrubliauskienės jubiliejinės
retrospektyvinė paroda „Šviesos kelias“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Dailininkės Aleksandros Laucevičiūtės-Čipkienės (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)
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)
Prie Leipalingio dvaro iki balandžio 16 d. veikia lauko paroda,
„Pastatyk istorijai namus“, skirta
Vasario 16-osios kūrėjams ir puoselėtojams atminti. Joje sutelkta
per 20 Dzūkijos krašto iškilių asmenybių, prisidėjusių kuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Visi apdailos,
elek tros ir santechnikos darbai.
Tel. 8 618 45741
UAB „Drusta“ reikalingas
(-a) sąmatininkas (-ė).
Neturinčius patirties apmokysime. Tel. 8 687 35435,
CV siųsti el. paštu:
info@drusta.lt
UAB „Druskininkų sodybos“
nuomoja patalpas: ofisui,
sandėliavimui, garažo.
Tel. 8 687 35435, el. paštas:
info@drusta.lt, Pramonės g.
6, Druskininkai

Užuojautos
Mirtis nepaiso nei laiko, nei troškimų, nei jūsų ašarų.
Ji ateina ir pasiima Brangiausią žmogų...
Užpučia Gyvenimą kaip žvakės liepsną,
tik niekada iš atminties neištrins Žmogaus Atminimo!
Nuoširdžiai užjaučiame Marytę Markevičienę
dėl mylimo brolio mirties.
Bendradarbiai
Ir vienąkart, pavasari, tu vėl atjosi drąsiai.
O mylimas pavasari, manęs jau neberasi.
Sulaikęs juodbėrį staiga, į žemę pažiūrėsi:
ir žemė taps žiedais marga...
Aš diemedžiu žydėsiu. (S. Nėris)
Mirus Onutei Rinkevičienei, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir
artimuosius.
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos bendruomenė
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka....
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
Nuoširdžiai užjaučiame Joną Nedzinską,
dėl brangiausio Tėvelio mirties.
DNSB „Gojus“ bendruomenė
Nuoširdžiai užjaučiame Danutę Kalantienę
dėl mylimos sesers mirties.
Buvusios bendradarbės Aldona Sasnauskienė
ir Lena Mediukova
Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,
meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą... (R. Vinterz)
Sunkią netekties valandą, mirus Onai Rinkevičienei,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą Edvardą, sūnų Karolį
ir visus artimuosius.
„Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2018.04.06 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 4.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
20:58 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Daktaras Ne.
00:50 Smegenų paslaptys. Igoris
Stravinskis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
03:30 Mūsų gyvūnai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
14:00 „Maištingosios amazonės“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Namai“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS
„Šešios dienos, septynios naktys“.
23:25 „Bukas ir bukesnis 2“.
01:35 „Sveiki atvykę į džiungles“ (k.).
03:10 „Svotai“ (k.).
04:55 „Kerštas“.
05:45 „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 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 Kaip diena
ir naktis.
23:10 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias.
01:30 Nežinomasis.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „4 kampai“.
07.15 „Ant bangos“.
08.15 Gyvenimo būdas.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Jekaterina Didžioji“.
14.55 „Merdoko paslaptys“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Krikšto tėvas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Jekaterina Didžioji“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.

05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Merdoko paslaptys“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Ypatingas
maistas“.
06:35 „Viena už visus“.
07:35 „Prokurorų patikrinimas“.
08:40 „44-as skyrius“.
09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
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.
21:00 Mirties kurjeriai.
23:15 Einantis per ugnį.
01:15 „Strėlė“.
02:00 Mirties kurjeriai.

2018.04.07 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boružėlė.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Skrydis virš Australijos.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. Kiečiausi mažyliai.
13:40 Mis Marpl 3. Nemezidė.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
23:10 Be abejo, turbūt.
01:00 Daktaras Ne (k.).
02:45 Pasaulio dokumentika. Skrydis virš Australijos (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. Kiečiausi mažyliai (k.).
04:15 Teisė žinoti (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
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 „Nuleist periskopą!“.
13:50 „Muzika, suradusi mus“.
16:10 „Simpsonai“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Naktis muziejuje“.
21:50 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Divergentė“.
00:40 „Meilės veidas“.
02:15 „Šešios dienos, septynios
naktys“.
04:05 „Svotai“ (k.).
05:00 „Gražuolė ir pabaisa“.
05:45 „Mažylė Houp“.
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 „Drakonų kova. Super“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Pelenė iš
Laukinių Vakarų.
11:35 Stebuklinga dovanėlė.
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13:25 Tokia jau mano dalia.
15:25 Girtas meistras 2.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Avelės ir vilkai.
21:10 Vyrai juodais drabužiais 3.
23:15 Seni laikai.
01:05 Kaip diena ir naktis.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Neprijaukinti. Australija“.
07.50 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
08.25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Barbora Umiastauskaitė- Žagarietė“.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Vincentas“.
12.30 „Vera“.
14.20 „Pavojingiausios kelionės.
Brazilija“.
15.00 „Šarūnas Marčiulionis. Daina
- gyvenimo metafora. 1 dalis“.
16.00 Žinios.
16.20 Mano Europos Parlamentas.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „4 kampai“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.30 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vincentas“.
00.30 „Pražūtingi smaragdai“.
02.15 „Vera“.
03.45 „Šarūnas Marčiulionis. Daina
- gyvenimo metafora. 1 dalis“.
04.30 „Geriausios nardymo vietos“.
04.50 „Vincentas“.
06.00 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai
turguje“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“.
06:15 „Viena už visus“.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas. Aktualijų
laida apie automobilius. Vedėjas Ramūnas Feingis
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Amerikos mieliausieji“.
11:30 „Katės ar šunys? Kas geresnis“.
12:40 „Reali mistika“.
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Kas žudikas?“.
16:00 „Detektyvų istorijos“.
17:00 LKL čempionatas. Neptūnas
– Pieno žvaigždės. Tiesioginė transliacija
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 MANO HEROJUS Maksimali bausmė.
23:30 AŠTRUS KINAS Tikras teisingumas. Gatvės karai.
01:10 „Strėlė“.

2018.04.08 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Premjera. Pasaka apie Pažadėtąją žemę.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Mėlynoji planeta 2. Vienas vandenynas.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. Negailestinga dykuma.
13:40 Mis Marpl 3. Atomazga.
15:15 Laisvės vėliavnešiai.
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt.
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
21:55 Ūsuotasis ponas Mordekajus.
23:40 Šventojo Petro ir kitos popiežiškosios Romos bazilikos (k.).

01:15 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji planeta 2. Vienas vandenynas (k.).
02:05 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3.
Negailestinga dykuma (k.).
03:00 Savaitė (k.).
03:55 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“ (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30
„Nenugalimasis
žmogus - voras“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinariniai triukai“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Įpėdiniai“.
13:50 „Šokis hiphopo ritmu. Viskas
arba nieko“.
16:10 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30
„Geriausi mūsų metai.
100-mečio šou“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Nusikaltėlis“.
00:15 „Persekiojama daktaro“.
01:55 „Divergentė“ (k.).
04:25 „Svotai“.
05:15 „Mažylė Houp“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Muča Luča“.
06:55 „Ponas Bynas“.
07:20 „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 „Drakonų kova. Super“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Linksmosios pėdutės.
12:05 Gyvūnas.
13:50 Forestas Gampas.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:00 Organų vagys.
00:10 Šėtonas manyje.
01:40 Vyrai juodais drabužiais 3.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
08.00 „4 kampai“.
08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 Mano Europos Parlamentas.
10.30 „Ekovizija“.
10.40 „Iljušinas ir Babkinas tiria.
Svetimų troškimų sūkurys“.
12.40 „Kapitonas Gordejevas“
14.50 „Pasaulis iš viršaus“.
15.20 „Pavojingiausios kelionės.
Mianmaras“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 Mano Europos Parlamentas.
19.00 „Baimės įlanka“.
20.00 Žinios.
20.30 „Baimės įlanka“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vienišas vilkas“.
01.00 „Kapitonas Gordejevas“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Baimės įlanka“.
05.00 „24/7“.
05.40 „Šiandien kimba“.
06:30 Galiūnų čempionų
lyga. Serbija . 2017 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų čempionų lyga. Norvegija. 2017 m.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Amerikos mieliausieji“.
11:30 „Katės ar šunys? Kas geresnis“.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:10 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:40 Sveikinimai.
16:05 „Policijos akademija“.
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos rytas – Vytautas. Tiesioginė transliacija
19:30 „PREMJERA Daktaras Richteris“.
21:40 „Juodasis sąrašas“.
22:40 „Gyvi numirėliai“.

23:50 „Kas žudikas?“.
00:50 „Detektyvų istorijos“.
01:35 Tikras teisingumas. Gatvės
karai.

2018.04.09 d.
Pirmadienis
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 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:28 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:20 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
23:15 Svetimšalė 1.
00:15 Pasaulio teisuoliai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
05:45 „Televitrina“.
06:00 „Išsirink sau ateitį“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „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 „Legendinės meilės“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Ringo karalius“.
00:45 „Kaulai“.
01:35 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:30 „Kerštas“.
03:20 „Raitelis be galvos“.
04:10 „Imperija“.
05:00 „Kaulai“ (k.).
06:05 Dienos programa.
06:10 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „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 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Operacija „Delta farsas“ (.
00:20 „Judantis objektas“.
01:15 Organų vagys.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Mano Europos Parlamentas.
07.15 Muzikiniai sveikinimai.
08.15 „24/7“.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Jekaterina Didžioji“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
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18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Gyvenimo būdas.
00.45 „Šiandien kimba“.
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 „Gelbėtojai - 112“.
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 Visi už vieną.
21:00 Advokatas iš Linkolno.
23:20 Maksimali bausmė.
01:10 „Gyvi numirėliai“.
02:10 „Juodasis sąrašas“.

2018.04.10 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 4.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:28 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio teisuoliai.
22:20 Istorijos detektyvai.
23:10 Svetimšalė 2.
00:15 Karinės paslaptys (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „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
„Išsiskyrimas“.
00:40 „Kaulai“.
01:35 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:30 „Gaudynės“.
03:20 „Raitelis be galvos“.
04:10 „Imperija“.
05:00 „Kaulai“ (k.).
06:15 Dienos programa.
06:20 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK.
11:00 Yra, kaip yra .
12:00 Visi už vieną .
12:30 Nuo... Iki... .
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 „Paveldėtoja“.
21:00 Ekranai..
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Sielonešė.
00:55 „Judantis objektas“.
01:45 Operacija „Delta farsas“.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Vantos lapas“.
07.15 „Muzikinės kovos“.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Jekaterina Didžioji“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Legenda apie pilotą“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Mano Europos Parlamentas.
00.15 Nuoga tiesa.
02.15 „Albanas“.
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 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 LKL čempionatas. ŽalgirisNeptūnas. Tiesioginė transliacija
21:00 Sunku nužudyti.
22:55 Advokatas iš Linkolno .
01:05 „Strėlė“.
01:50 „Katės ar šunys? Kas geresnis“.

2018.04.11 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 4.
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:28 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Klausimėlis.lt.
23:20 Svetimšalė 2.
00:15 Istorijos detektyvai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pasaulio teisuoliai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.

06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „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
„Naujoji dukra“.
00:45 „Kaulai“.
01:35 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:30 „Gaudynės“.
03:20 „Raitelis be galvos“.
04:10 „Imperija“.
05:00 „Kaulai“ (k.).
06:15 Dienos programa.
06:20 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „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“.
14:25 „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 Misionierius.
00:25 „Judantis objektas“.
01:20 Sielonešė.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Kaimo akademija“.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Kambarinė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Miškinis“.
20.30 „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 „Albanas“.
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 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Ekstrasensų mūšis“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 LKL čempionatas. Lietkabelis-Dzūkija. Tiesioginė transliacija
21:00 „Meteoras“.
00:50 Sunku nužudyti.
02:25 „Strėlė“.
03:10 „Katės ar šunys? Kas geresnis“.

2018.04.12 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 (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.

13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:28 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Ieškomas.
00:50 Smegenų paslaptys. Polis Sezanas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „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
„Nepalaužiamasis“.
00:40 „Kaulai“.
01:34 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:25 „Gaudynės“.
03:20 „Raitelis be galvos“.
04:05 „Imperija“.
05:00 „Kaulai“ (k.).
05:45 „Mažylė Houp“.
06:15 Dienos programa.
06:20 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „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. PREMJERA Belaisvė.
00:45 „Judantis objektas“.
01:35 Misionierius.
03:10 Alchemija XII. Angis. Po dvidešimties metų.
03:40 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Skinsiu raudoną
rožę“.
07.15 „Šiandien kimba“.
08.15 Patriotai.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Kambarinė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Gluchariovas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Legenda apie pilotą“.
21.30 Gyvenimo būdas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Vantos lapas“.
00.15 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
02.15 „Albanas“.
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 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Ekstrasensų mūšis“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 LKL čempionatas. NevėžisVytautas. Tiesioginė transliacija
21:00 Taikdarys.
23:25 „Meteoras“.
02:45 „Strėlė“.

14

2018 m. balandžio 5 d.

Savaitraščio Nr. 149

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

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

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

Sodų bendrijos „Smiltelė“ narių dėmesiui!
Balandžio 21 d. 12 val. Sodininkų g. 6 šaukiamas visuotinis
bendrijos narių ataskaitinis susirinkimas.
Neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas vyks gegužės
5 d. Daugiau informacijos sodo bendrijos skelbimo lentoje.

Gamybos įmonei reikalingas autokrautuvo vairuotojas ir
operatorius. Teirautis telefonu : 8 603 37599

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių
parduotuvėje – platus dovanų ir suvenyrų
pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių
smulkmenų už itin patrauklią kainą!
Dėmesio! Informuojame, kad autoser visas „ Kolegos ir
Co“ persikėlė į patalpas, esančias Gardino g. 71.
Kviečiame apsilank y ti!
Tel. 8 655 6 4 4 43

Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

Ekstrasenso paslaugos
Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas.

Tel. 8 608 33221

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179
Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis
prilydomomis dangomis. Tel. 8 683 13495

Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

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

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

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
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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
Pilnai įrengtas naujos statybos
namas sodų bendrijoje „Papartis“, šalia Druskininkų. 6 a sklypas ribojasi su mišku. Kaina 73
000 Eur. Tel. 8 675 00095

6 a sodo sklypas Viečiūnuose,
„Rūtos“ sodų bendrijoje. Kaina –
9000 Eur. Tel. 8 682 34688
1-2 kambarių butai naujos statybos
7 aukštų name Gardino g. 56G
(prie tvenkinio). Tel. 8 687 37575
3 kambarių 70,74 kv. m butas 6
aukšte iš 9, Ateities g. Atviras
vaizdas į Nemuno pusę. Kaina –
37000 Eur. Tel. 8 687 37575
0,713 ha sklypas sodų bendrijoje
Jaskonyse. Kaina – 10000 Eur.
Tel. 8 614 72747

25 kv. m garažas Cimakavo g.,
Druskininkuose, garažų bendrijoje „Signalas“. Kaina – 2800 Eur.
Tel. 8 614 72747
26 a namų valdos sklypas Gailiūnuose. Tel. 8 622 58037
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 – 85000
Eur. Tel. 8 600 80228
17 a sklypas Leipalingyje su mūriniu gyvenamu namu, mediniu
ūkiniu pastatu. Kaina – 31000
Eur. Tel. 8 603 38290
Aptvertas sodo sklypas Jaskonyse. Tel. 8 672 96231
Gyvenamas namas su ūkiniais
pastatais 17 a sklype Leipalingyje. Kaina – 39000 Eur.
Tel. 8 694 52629
7,5 a žemės sklypas Viečiūnuose, Vėjų g. 5, tinkamas gyvenamųjų namų statybai. Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 662 54785
6,70 ha žemės ūkio paskirties
sklypas Druskininkų sav., Leipalingio sen., Jovaišių kaime.
Tel. 8 606 35455
29 a sodyba Panaros kaime, 15
km nuo Druskininkų. Yra kadastriniai matavimai. Kaina – 9000
Eur. Tel. 8 682 33229
6 a žemės sklypas Jaskonyse.
Kaina – 5500 Eur.
Tel. 8 620 15935

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
Tvarkingas „Opel Astra“ 2005
m., hečbekas, dyzelinas, 74 kW,
mėlynos spalvos, TA iki 2019-08.
Pridedamos naujos žieminės dygliuotos padangos. Kaina – 2200
Eur. Tel. 8 612 20745
Naujas traktoriaus užvedimo varikliukas. Kaina – 80 Eur.
Tel. 8 618 03472

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

Universalios padangos R15 su
ratlankiais ir gaubtais (4 vnt.).
Tinka „Toyota“ automobiliui.
Komplekto kaina – 85 Eur.
Tel. 8 687 89766
„Nissan Micra“ 1996 m., 1 L. Kaina – 199 Eur. Tel. 8 650 66517
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Lenkiškas kultivatorius. Kaina –
350 Eur. Tel. 8 647 33090
„VW Golf“ 1993 m., 1,9 L dyzelinas, TA. Kaina – 550 Eur.
Tel. 8 615 80198
Puikios būklės vasarinės padangos (3 vnt.) R17 215/45. Kaina –
1 vnt./10 Eur. Tel. 8 654 35497

Tel. 8 604 87277
Odinis miegamasis kampas,
„Viasat“ antena, šuns būda, lauko
tualetas, ketaus krosnis.
Tel. 8 656 38881
Nuoma

Lieti ratlankiai su vasarinėmis padangomis R17. Tel. 8 611 33549

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

„Ford Focus Caravan“ 2004 m.,
1,8 L dyzelinas, iš Vokietijos. Kaina – 1550 Eur. Tel. 8 623 23430

Išnuomojami 2 kambariai 3 kambarių bute Veisiejų g.
Tel. 8 673 03404

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

Išnuomojamas 1 kambario butas
Vytauto g. su baldais ir buitine
technika. Kaina 1 mėn./150 Eur +
komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 626 77260

Miškas, mediena, malkos
Malkos kaladėmis.
Tel. 8 601 62414
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035
Žemės ūkio produkcija
Vasarinių kviečių-avižų mišinys.
Kaina – 50 kg/6 Eur.
Tel. 8 682 34688
Valytos avižos, tinkančios sėti.
Tel. 8 672 49828
6 savaičių paršeliai ir mėsinė
kiaulė. Tel. 8 656 68604
Parduodami įvairūs daiktai
Naudoti minkšti melsvos spalvos
baldai (3+2+1), medžio apdaila.
Kaina – 180 Eur. Tel. 8 672 52091
Siuvimo mašina „Čaika“, sportinis dviratis, plaušo plokštės,
muzikinis centras, patalpų šildytuvas. Tel. 8 630 36440
Vyriškas dviratis „Phanter“. Kaina
– 130 Eur. Tel. 8 675 83001
Dveji kailiniai, vilnonės pirštinės,
nauji atvirukai, medinės drožtos
žvakidės. Tel. 8 630 87562
Naujos medinės (klevo ir uosio)
taburetės. Tel. 8 618 20125
Naudotas vežimėlis „Tutis“ už 60
Eur; naudotas vaikiškas dviratukas; įvairios akvariumo žuvytės.
Tel. 8 603 04562
Naujas narvas šuniui, skirtas
transportavimui. Kaina – 75 Eur.
Tel. 8 696 64583
Automatinė skalbimo mašina
„Bosh“ už 90 Eur; automatinė
skalbimo mašina „Whirpool“ už
70 Eur; akvariumas (25 L) už 10
Eur. Tel. 8 650 87433
Staliukai: stiklinis, medinis, dekoruotas stiklu su lentynėle, suomiškas veidrodis.
Tel. 8 618 43325
Daugiakamienis kaktusas. Kaina
– 10 Eur. Tel. 8 647 33090
Kineskopiniai plokščiaekraniai
televizoriai (37, 51, 72 cm įstrižainės), TV priedėliai po 20-25 Eur.
Tel. 8 686 43600
Dulkių siurblys „Electrolux“ (galia
650 W), garantija iki 2019-09-23.
Kaina – 100 Eur.

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Išnuomojamos patalpos prie IKI
parduotuvės. Tel. 8 687 51726
Neįgalus 58-erių metų vyras išsinuomotų 1 kambario butą. Siūlyti
įvarius variantus, galima ir Viečiūnuose. Tel. 8 624 49033
Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą
Druskininkuose ilgam laikui.
Tel. 8 628 16522
Ilgam laikui išnuomojamas 3
kambarių renovuotas, apšiltintas
butas Šiltnamių g. su baldais ir
buitine technika. Be gyvūnų. Kaina – 1 mėn./300 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 601 84344
Išnuomojamas 3 kambarių butas
su baldais ir buitine technika
Čiurlionio g. Namas renovuotas.
Kaina – 1 mėn./200 Eur.
Tel. 8 684 02680

Išnuomojamas 1 kambario butas
Vytauto g., su baldais ir buitine
technika. Kaina – 1 mėn./150 Eur
+ komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 626 77260
Išsinuomočiau butą Druskininkuose ilgam laikui. Mokėsiu iki
100 Eur/1 mėn. Tel. 8 624 53304
Išnuomojamas 2 kambarių butas senamiestyje. Kaina – 1
mėn./200 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 686 46169
Perka
Išsimokėtinai sodą arba sklypą
„Dainavos“, „Raigardo“ soduose.
Viečiūnuose nesiūlyti.
Tel. 8 621 98324
Šienapjovę „Fortschritt“ arba jos
kederį. Tel. 8 682 77421
Keičia
Gyvenamąją sodybą Lazdijuose
prie Seinų plento į 1 kambario
butą Druskininkuose.
Tel. 86 11 21491
Kiti
Ieškoma moteris galinti savaitgaliais prižiūrėti senyvo amžiaus
moterį, gyvenančią Veisiejų gatvėje. Ateiti reikėtų 3 kartus per
dieną. Tel. 8 675 00095

Išnuomojamas dvigubas 60,03 kv.
m garažas. Arba du atskiri (32 ir 30
kv. m) garažai. Tel. 8 699 43005
Pamestas Jurgitos Klimienės 1992 06 29 išduoto diplomo serija ir
numeris: B Nr. 012923, registracijos Nr. 6537.
Radusius prašome kreiptis tel. 8 618 04083
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Pasveikinta 100-metė Druskininkų savivaldybės gyventoja
Vincenta Nedzinskienė
Komentaras

Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas Linas
Urmanavičius

Jubiliatės dukra Zosė rodo tėvų jaunystės nuotrauką/Dianos Sinkevičiūtės
nuotrauka

Su 100 metų jubiliejumi pasveikinta Vincenta Nedzinskienė noriai dalijosi savo gyvenimo prisiminimais bei džiaugėsi dukros, anūkų ir proanūkių dėmesiu/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkuose
gyvenanti
Vincenta Nedzinskienė sulaukė
garbingo 100 metų jubiliejaus.
Šia proga pasveikinti ilgaamžę atvykusi Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Baranauskienė perdavė jubiliatei
Druskininkų savivaldybės vadovų sveikinimus bei dovanas.
Pasitikusi triženklį jubiliejų, V.
Nedzinskienė noriai bendrauja, spinduliuoja išmintimi, dalija-

si savo prisiminimais, džiaugiasi
anūkais ir proanūkiais. „Gyvenime mačiau ir juodo, ir balto – pragyvenau karus, mačiau plėšimus,
išgyvenau netektis savo šeimoje
– viską žmogus gyvenime ištveri“,
– apie savo gyvenimą kalba ponia Vincenta. Tačiau, nepaisant
nelengvų likimo išbandymų, senolė neprarado optimizmo – šypsosi. Pasakodama savo gyvenimo istoriją, negaili gražių žodžių

gyvenime sutiktiems žmonėms. O
paprašyta nusifotografuoti, mielai
sutinka, jeigu tik šalia jos bus mylimas anūkas Rokas.
Šiuo metu ponia Vincenta, apsupta artimųjų rūpesčio, gyvena pas
dukrą Zosę. Senolė sunkiai vaikšto, tačiau yra žvalaus proto, kasdien klausosi radijo ir pasimeldžia
už artimuosius bei pažįstamus.
V. Nedzinskienė kartu su broliu ir trimis seserimis gimė ir augo
Alytaus rajone esančiame Savilionių kaime.
Būdama 23-ejų, ištekėjo už metais jaunesnio bajoriškų šaknų turinčio Juliaus Nedzinsko, su juo
susilaukė trijų dukrų ir sūnaus.

Ponia Vincenta Nedzinskienė – Lietuvos šimtmečio liudininkė. Garbingo jubiliejaus
proga jai linkiu stiprios sveikatos, artimųjų rūpesčio ir šilumos. Laikai, kuriais gyvenote ir dirbote, tikrai nelepino,
tačiau išsaugojote žmogiškumą ir širdies gerumą. Tikiu, kad šios vertybės šildo ir įkvepia
jūsų artimuosius.
Šiuo metu Druskininkų savivaldybėje gyvena keturi 100-ojo
jubiliejaus sulaukę senoliai. Šie žmonės ir jų gyvenimo istorijos
– mūsų šalies istorijos dalis. Jų prisiminimai ir gyvenimiška patirtis – neįkainojama, nes jie savo akimis matė tai, apie ką šiandien skaitome istorijos vadovėliuose.
Vincentai ir Juliui nebuvo lemta ilgai džiaugtis šeimynine laime
– po 7-erių gyvenimo metų vyrui
mirus, Vincenta liko viena su mažais vaikais ant rankų. Pokario
metai buvo ypač sunkūs – norėdama užauginti ir išmokslinti vaikus, Vincenta daug dirbo, darbo
nebijojo ir vaikai.
„Gyvenome sunkiai. Tačiau esu
dėkinga mamai, kad ji mumis rūpinosi, kiek tik jėgos leido. Ji buvo
valdinga, griežta – juk mums, vaikams, atstojo ir mamą, ir tėtį. Prisimenu, buvau jau antro kurso studentė ir patrumpinau ilgus
plaukus – labai bijojau mamos re-

akcijos“, – pasakoja dukra Zosė ir
rodo tėvų jaunystės nuotrauką.
V. Nedzinskienė ilgus metus gyveno Alytuje, ten dirbo Alytaus
apskrities Stasio Kudirkos ligoninėje, operacinėje slaugytoja.
Savo šeimoje ponia Vincenta
viena tokia ilgaamžė. Pasiteiravus, kur ta ilgaamžiškumo paslaptis, dukra Zosė sakė, kad jokios
paslapties nėra – svarbu tinkama
slauga, priežiūra ir bendravimas,
kuris senolei labai reikalingas.
Parengė Druskininkų
savivaldybės viešųjų ryšių
specialistė Diana Sinkevičiūtė

Druskininkuose – tarptautinio mainų projekto dalyviai
tras, Druskininkų visuomenės
sveikatos biuras, Druskininkų
dienos centras, „Bočių“ kolektyvas bei Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Viltis“. Projekto dalyviai apsilankė Druskininkų savivaldybėje, kurioje Druskininkų mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius pristatė Druskininkų istoriją, keitimosi progresą ir ateities
projektus.
Projekto metu įgytas žinias
dalyviai panaudojo, vesdami pamoką Druskininkų „Ryto“
gimnazijos moksleiviams. Dalyviai neformalaus ugdymo metodais gimnazistams pristatė temas apie toleranciją, patyčias,
diskriminaciją, sveiką gyvenimo
būdą ir kitas.
„Inspire Create Explore“ projekto metu dalyviai ne tik sužinojo neformalaus jaunimo ugdymo metodus, bet ir turėjo
galimybę pažinti vieni kitų kultūras, susirasti naujų draugų
bei kalbėtis apie naujus projektus ateityje.
Druskininkų Jaunimo
užimtumo centro informacija
Tarptautiniame jaunimo mainų projekte „Inspire Create Explore“ (liet. „Įkvėpk Sukurk Atrask“) dalyvavo 30 jaunuolių, atvykusių iš Makedonijos, Gruzijos, Armėnijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

Kovo 20-28 dienomis Druskininkų Jaunimo užimtumo
centras organizavo Europos
Sąjungos programos „Erasmus+“ finansuojamą tarptautinį jaunimo mainų projektą
„Inspire Create Explore“ (liet.
„Įkvėpk Sukurk Atrask“), kuriame dalyvavo 30 jaunuolių, atvykusių iš Makedonijos,
Gruzijos, Armėnijos, Latvijos,

Lenkijos ir Lietuvos. Projekto tema – neformalus jaunimo
ugdymas, jo metodai ir tikslai.
Kiekvieną projekto dieną dalyvių laukė skirtingos veiklos:
žaidimai, paskaitos, kultūriniai
vakarai. Diskutuota apie kuriamus stereotipus, tarpkultūrinius
skirtumus, konfliktų valdymą.
Kiekviena šalis turėjo galimybę pristatyti savo šalies kultūrą,

tradicijas, supažindinti su tradiciniais šokiais, dainomis bei
maistu. Lietuvių kultūrinio vakaro metu svečius lietuviškų šokių
ir dainų mokė folkloro ansamblis „Racilukai“.
Projekto metu svečiai iš užsienio susipažino su Druskininkų jaunimo užimtumo centru,
savo veiklas pristatė Druskininkų socialinių paslaugų cen-

