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Druskininkų gidai kviečia į pavasarinį pasimatymą 
su kurortu

Žiedams pranašaujant pavasarį, Druskininkai kviečia visus atvykti į pasimatymą. Pažinti seniausią Lietuvos kurortą padės gidai – Druskininkų ambasadoriai/Laimos Re-
kevičienės nuotrauka

Druskininkų kultūros centro 
šį ir kitą savaitgalį organizuoja-
mos „Pavasario šventės’ 2018“ 
renginių cikle „Tu ateik į pasi-
matymą“ numatytos ir įvairios 
teminės ekskursijos po miestą. 
Prasidėjus aktyviam turizmo 
sezonui, Druskininkų amba-
sadoriais vadinami gidai drus-
kininkiečius ir miesto svečius 
kviečia į pavasarinį pasimaty-
mą su kurortu. Druskininkuose 
yra apie pusšimtis savo darbą 
mylinčių gidų. 

Kiekvienas iš jų mums pra-
skleidžia krašto legendų pus-
lapius, viešina sveikatinimo, 
pramogų tradicijų senajame 
kurorte istoriją. Be gidų neį-
sivaizduojamas ir šiuolaikinių 
Druskininkų populiarinimas.

Patraukli romantika
Kurorto svečiai būna malo-

niai nustebinti, kai vasaros sa-
vaitgaliais miesto centre mato 
vaikštinėjančius „ponias“ ir „po-
nus“, pasipuošusius XIX am-
žiaus ar tarpukario laikų rūbais. 
Taip Druskininkus pristato gidų 
grupės „Artelė“ nariai. Balandžio 
28 dieną Vijūnėlės parke „Pava-
sario šventės’ 2018“ metu „Arte-
lės“ gidai taip pat kvies į XIX am-
žiaus inscenizaciją. Kaip teigė 
grupės „Artelė“ vadovė, ekskursi-
jų centro „Ekskurs“ direktorė Ta-
tjana Zielinski, gėlių jūra, puoš-
nios ponios ir ponai – kas gali būti 
gražiau ir romantiškiau: „Kiekvie-
nais metais, pasipuošę anų laikų 
drabužiais, gėrimės narcizų jūra. 
Svečiams malonu matyti nekas-
dieniškai apsirėdžiusius žmones, 

kurie juos kalbina, mielai fotogra-
fuojasi, šypsosi. Šiais metais vi-
sus vėl kviečiame į pasimatymą 
su mumis: žaisime kroketą, gau-
dynes, tiesiog paplepėsime...“

Grupė „Artelė“ vienija profesio-
nalias gides, jų šeimos narius ir 
bendraminčius. „Artelė“ susibū-
rė prieš keletą metų ir sėkmingai 
dirba, turistams ir svečiams pa-
traukliai pristatant Druskininkus, 
padedant susipažinti su turtinga 
kurorto ir čia gyvenusių asmeny-
bių istorija. T. Zielinski sakė, kad 
paruoštos ir pristatomos trys tea-
tralizuotos ekskursijos: „Minerali-
nio miestelio vakarai“ – tai roman-
tiškas pasivaikščiojimas po XIX a. 
Druskininkus, atskleidžiant to lai-
kotarpio poilsiautojų kasdienybę. 
Bevaikščiodami sutinkame dak-
tarą V. Bujakovskį, Praną Sūru-
tį, „juodąją našlę“, grafus ir gra-
fienes, kunigaikštytes. Kartu su 
svečiais žaidžiame kroketą, šo-
kame polonezą ir vaišiname „vie-
tinių totorių fermos“ rūgpieniu. Po 
rekonstrukcijos atidarius K. Dinei-
kos sveikatingumo parką, iš karto 
gimė ir kita programa, teatralizuo-
ta ekskursija „Meilė tau viską at-
leis...“ Tik įžengus į parką, tarsi at-
gyja parko istorija. 

Ši ekskursija-vaidinimas yra 
apie į tarpukario Druskininkus iš 
Varšuvos atvykusias ponias, čia 
ieškančias ramybės ir sveikatos. 
Neapsieinama, žinoma, be „ku-
rortinių“, meilės intrigų, šalto van-
dens procedūrų, kurios kaip tik 
„labai ramina nervus“... Šiais me-
tais minime K. Dineikos 120-ąsias 
gimimo metines. Todėl šia proga 
ruošiame atnaujintą, papildytą te-

minės ekskursijos po parką vari-
antą. 

Turistams labai patraukli ir kita 
programa „Ašariukės mamai“: 
remiantis Jadvygos Čiurlionytės 
prisiminimais, buvo sukurtas la-
bai įsimenantis, jaudinantis pa-
sakojimas apie didį menininką M. 
K. Čiurlionį. Teatralizuotoje eks-
kursijoje mus veda M. K. Čiurlio-
nio seserys, Valerija ir Jadvyga. 
Jos pasakoja apie savo šeimą, 
Kastuko išdaigas, Konstantino 
pasiekimus. Pakeliui sutinkame 
miestelėnus, kurorto svečius, kai-
mynus, kurie pasakoja savo prisi-
minimus ir išgyvenimus. Pasako-
jime daugeliui klausytojų įstringa 
jautri scena, susijusi su senuoju 
Druskininkų ugniagesiu Lukošiu-
mi. Tad ir naująjį sezoną rodysi-
me šias, jau paruoštas ekskursi-
jas. Mums gera dirbti kartu, todėl 
vis atsiranda naujų idėjų.“

Susikūrė darbo vietą
Nemažai Druskininkų gidų turi 

anksčiau įgytą vieną ar kitą pro-
fesiją, o gido veiklą pasirinkę vė-
liau. Gide „Plepi Ponia Druskinin-
kuose“ – Birutė Matusevičienė 
– dirba pastaruosius ketverius 
metus. Iš Joniškio kilusi ir nuo 
1982-ųjų Druskininkuose gyve-
nanti B. Matusevičienė pagal pro-
fesiją yra siuvinių inžinierė-tech-
nologė. Pasiteiravus, koks buvo 
jos kelias į gido veiklą, Druskinin-
kų gidų asociacijos narė B. Matu-
sevičienė sakė, kad, regis, viskas 
vyko labai dėsningai: „Kiekvienas 
išgyvename savo augimo, pakili-
mo laikotarpius, kapstomės iš as-
meninių krizių duobės, keičiame 

likimus patys arba taip susiklos-
to aplinkybės, kai tarsi nupjau-
nama ta šaka, ant kurios jauteisi 
saugiai sėdintis. Taip ir man buvo. 
Po 2008-ųjų ekonominės krizės 
teko išmėginti daugybę darbų, 
kurių dirbusi niekada nebuvau ir 
apie juos nė nesvajojau. Teko kurį 
laiką minti ir darbo biržos slenks-
tį. 2014-ųjų vasarį tapau viena 
iš 30-ties druskininkiečių, gavu-
sių gido pažymėjimą. „Druskinin-
kų gidai – dzūkų krašto ambasa-
doriai“ – taip vadinosi Druskininkų 
vietos veiklos grupės projektas, 
finansuotas pagal vieną tolygiam 
regionų vystymuisi ir plėtrai už-
tikrinti skirtą programą. Gautas 
gido pažymėjimas leido išmėgin-
ti galimybę pačiai susikurti darbo 
vietą.“

O kodėl sumanyta „Ponia“ Drus-
kininkuose yra „Plepi“? Juk, re-
gis, plepumas – aplinkinių ne itin 
teigiamai vertinamas bruožas? 
Pasak B. Matusevičienės, toks 
personažo pavadinimas yra lyg ir 
vardas su pavarde, o kartu ir su 
vietovės nuoroda: „Manau, va-
dinamąjį „plepumą“ man pavy-
ko „įdarbinti“: pačios susikurtas 
personažas „Plepi Ponia Druski-
ninkuose“ žinomas, ekskursijas 
po Druskininkus vedu jau ketvir-
tą sezoną. 

Be abejonės, imantis dabarti-
nės veiklos, pravertė ir ankstes-
nės mano patirtys. 1982-aisiais, 
tik atvykusi pagal paskyrimą dirbti 
į Druskininkus, baigiau ir populia-
rius bei, kaip tuomet atrodė, labai 
perspektyvius 
ekskursijų va-
dovų kursus. 5 psl.
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Druskininkų savivaldybėje sėkmingai įgyvendinami Vietinių 
užimtumo iniciatyvų projektai

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų savivaldybės Vietinių už-
imtumo iniciatyvų projektų 
(VUI) atrankos ir priežiūros ko-
misija, sudaryta iš darbuoto-
jų, darbdavių, Savivaldybės ir 
Darbo biržos atstovų, apžvel-
gė 2017 metų rezultatus. Sutei-
kus valstybės finansinę para-
mą, Druskininkų savivaldybės 
teritorijoje įgyvendinti 2 vieti-
nių užimtumo iniciatyvų pro-
jektai, įsteigta 13 naujų darbo 
vietų. Komisija apsilankė para-
mos lėšas gavusiose įmonėse, 
apžiūrėjo įsigytą įrangą, pasi-
kalbėjo su vadovais ir į naujai 
sukurtas darbo vietas įdarbin-
tais darbuotojais.

Kaip sakė Alytaus teritorinės 
darbo biržos Klientų aptarnavimo 
Druskininkų skyriui vadovaujanti 
Danutė Naujalienė, VUI projektai – 
tai valstybės finansuojama priemo-
nė, skatinanti darbdavius kurti nau-
jas darbo vietas, sutelkiant vietos 
bendruomenės ir socialinių partne-
rių pastangas didinti gyventojų už-
imtumą bei vystant vietos socialinę 
ir ekonominę infrastruktūrą.

„VUI projektai – puiki galimybė 
darbdaviams pasinaudoti negrą-
žinama valstybės finansine para-
ma, steigiant naujas darbo vietas. 
Tai viena iš efektyviausių darbo 
biržos finansuojamų priemonių 
darbdaviams, nes, panaudojus 
šią valstybės paramą, skatina-
ma verslo plėtra, kuriamos naujos 
paslaugos, padidinamas įmonių 
konkurencingumas ne tik vietinė-
je rinkoje, bet ir tarptautinėje, ir 
tai sukuria aukštą pridėtinę ver-
tę. VUI projektai Lietuvoje pradėti 
įgyvendinti 2001 metais, o Drus-
kininkų savivaldybė buvo viena iš 
pirmųjų šalyje, pradėjusi įgyven-
dinti šiuos projektus. Nuo 2001 
metų Druskininkų savivaldybėje 
įgyvendinti 44 projektai, įsteigta 
317 naujų darbo vietų, jų sukūri-
mui panaudota per 1,6 mln. eurų 
valstybės paramos, o bendra visų 
projektų vertė – kartu su verslinin-
kų lėšomis – daugiau nei 3 mln. 
eurų“, – sakė D. Naujalienė.

Praėjusiais metais valstybės fi-
nansinė parama buvo skirta dvie-
jų VUI projektų įgyvendinimui.

Pirmasis – UAB „Druskų mies-
tas“ įgyvendintas projektas, įku-

riant sveikatingumo centrą. Ben-
drovės vadovas Ričardas Grigas 
džiaugėsi, kad už skirtas lėšas 
buvo įsigyta druskų kambario, fi-
zioterapijos kabineto įranga, ver-
tikali ir molio vonios. Iš viso buvo 
sukurtos 7 naujos darbo vietos. 
Projekto vertė – 217 910 eurų, iš 
jų 97 897 eurų skyrė valstybė.

UAB „Drusta“ įgyvendino pro-
jektą, kurio metu išplėtė įmonės 
techninę bazę ir teikiamų pas-

laugų spektrą – įsigijo automobi-
linį krautuvą, prikabinamą bokš-
telį, mikroautobusą, tiltinį kraną 
ir kompiuterines kampų užpjovi-
mo stakles. Bendrovės vadovas 
Arvydas Pugačiauskas teigė, kad 
parama buvo tikrai reikalinga, o, 
pasinaudojusi ja, įmonė įsteigė 6 
naujas darbo vietas. Projekto ver-
tė – 197 980 eurų, valstybė skyrė 
88 480 eurų.

Šiais metais bendruomenė ir 

verslininkai taip pat buvo kviečiami 
teikti paraiškas VUI projektams. 
Šiuo metu Darbo biržoje vyksta 
VUI projektų atrankos procedūros. 
Kiek projektų bus įgyvendinta, pa-
aiškės šių metų pabaigoje.

Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Violeta 
Grigorienė pažymėjo, kad Drus-
kininkų savivaldybė, bendradar-
biaudama su Darbo birža ir vietos 
verslininkais, nuolat ieško būdų, 

kaip skatinti bendruomenės vers-
lumą ir mažinti nedarbą: „Pasiek-
ti rezultatai džiugina – nedarbas 
savivaldybėje yra mažiausias 
Alytaus apskrityje. Kalbant apie 
Vietinių užimtumo iniciatyvų pro-
jektus, pabendravę su lėšas ga-
vusiais verslininkais, įsitikinome, 
kad finansinė parama labai rei-
kalinga ir, svarbiausia, – efektyvi, 
nes verslininkai sukūrė ilgalaikes 
darbo vietas.“ 

Įkūrus sveikatingumo centrą, sukurtos 7 naujos darbo vietos/ Dianos Sinkevičiūtės nuo-
trauka

Sveikatingumo centre už skirtas lėšas įsigyta druskų kambario ir fizioterapijos kabineto 
įranga, vertikali ir molio vonios/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Už skirtas lėšas įsigytos kompiuterinės kampų užpjovimo staklės palengvina darbus ir 
garantuoja jų kokybę/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

UAB „Drusta“ vadovas A. Pugačiauskas VUI atrankos ir priežiūros komisijai papasakojo 
apie išplėstą įmonės techninę bazę/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Projektas „54+“ skatins savanorišką veiklą
Praėjusį trečiadienį Druski-

ninkų savivaldybės Socialinių 
paslaugų centre organizuoto 
informacinio seminaro metu pri-
statytas projektas „54+“, kurio 
tikslas – padidinti vyresnio am-
žiaus darbingų asmenų dalyva-
vimo darbo rinkoje galimybes, 
sukurti palankias sąlygas gau-
ti papildomų teorinių žinių bei 
praktinės patirties, juos įtrau-
kiant į Druskininkų savivaldybė-
je veikiančių socialinių organi-
zacijų savanoriškas veiklas.

Seminare dalyvavo VšĮ „Tėviš-
kės namai“ atstovai, Druskinin-
kų savivaldybės administraci-
jos Socialinės paramos skyriaus 
specialistai ir savanorius prii-
mančių nevyriausybinių orga-
nizacijų bei Jaunimo užimtumo 
centro atstovai.

Seminaro metu VšĮ „Tėviškės 
namai“ atstovai pristatė šių metų 
balandžio mėnesį pradedamą 
įgyvendinti projektą „54+“, skirtą 
55 metų ir vyresnių asmenų įtrau-

kimui į savanorišką veiklą. Šis 
projektas vyresnio amžiaus žmo-
nėms siūlo galimybę ne tik save 
realizuoti savanorystės veikloje, 
bet ir būti naudingais savo ben-
druomenei. Seminaro metu ne-
mažą patirtį savanorystės srityje 
turintys VšĮ „Tėviškės namai“ spe-
cialistai kalbėjo apie žmonių pri-
traukimą, potencialių savanorių 
motyvavimą, diskutuota apie sa-
vanorystės teikiamą naudą ne tik 
bendruomenei, bet ir savanoriau-
jančiam asmeniui.

„Reikėtų pagalvoti ir apie tai, ką 
gaus savanoris. Žinoma, savano-
riavimo esmė – padėti kitiems, ta-
čiau nereikėtų pamiršti ir paties 
savanorio. Jis, ateidamas savano-
riauti, gali ne tik padėti tiems, ku-
riems labai reikia pagalbos, bet ir 
realizuoti save bei išbandyti nau-
ją, įdomią veiklą. Savanorystė su-
teikia galimybę pasisemti naujos 
patirties, įgūdžių, kažko išmok-
ti, tad daug laisvo laiko turintiems 
žmonės tikrai vertėtų išbandyti sa-

vanorystę“, – kalbėjo susitikime 
dalyvavęs VšĮ „Tėviškės namai“ 
vadovas Eimantas Balaika.

Savanoriškoje veikloje ketinan-
tiems dalyvauti asmenims bus tei-
kiamos mokymo, informavimo, 
konsultavimo paslaugos, su kie-
kvienu iš jų bus vykdomas indi-

vidualus darbas: motyvavimas, 
poreikių ir galimybių vertinimas, 
informavimas, konsultavimas, psi-
chologinė pagalba. Bus organi-
zuojami nemokami skaitmeninio 
raštingumo bei kitokio pobūdžio 

mokymai, skirti vyresnių darbin-
go amžiaus asmenų bendriesiems 
gebėjimams ugdyti ir tobulinti.

Projekto metu bus organizuojami 
savanorius priimančių organizaci-
jų mokymai ir individualios konsul-
tacijos, joms bus teikiamos men-
torystės paslaugos. Druskininkų 
savivaldybėje savanoriauti bus ga-
lima Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijoje „Druskininkų vil-
tis“, Druskininkų Švč. M. Marijos 
Škalplierinės parapijos organizaci-
joje „Caritas“, Druskininkų savival-
dybės visuomenės sveikatos biure, 
Socialinių paslaugų ir Druskininkų 
šeimos paramos centruose, Leipa-
lingio miestelio bendruomenėje. Iš-
samesnė informacija teikiama tel.: 
8 602 29760 arba el. paštu: info@
DzūkijosSavanoriai.lt

Projekto partneriai: Alytaus 
miesto savivaldybė, Druskinin-
kų savivaldybė ir Tėviškės namų 
bendruomenė.

Projekto 54+ tikslas – padidinti vyresnio amžiaus darbingų asmenų dalyvavimo darbo 
rinkoje galimybes, sukurti palankias sąlygas gauti papildomų teorinių žinių bei praktinės 
patirties, juos įtraukiant į Druskininkų savivaldybėje veikiančių socialinių organizacijų sa-
vanoriškas veiklas/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją
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Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje aptartas pasiruošimas šiltajam 
sezonui ir kiti aktualūs klausimai

Prasidedant šiltajam sezo-
nui, sušauktas Ekstremalių 
situacijų komisijos posėdis. 
Kaip numato teisės aktai, ko-
misijai vadovauja Savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Vilma Jurgelevičienė, komisi-
ja sudaryta iš visų atsakingų 
institucijų atstovų ir adminis-
tracijos specialistų. Posėdyje 
aptartas institucijų ir įstaigų 
pasirengimas reaguoti į įvai-
rias ekstremalias situacijas, 
savivaldybės civilinės saugos 
sistemos būklė, afrikinio kiau-
lių maro situacija ir prevenci-
jos priemonės, paukščių gripo 
grėsmės ir kitos aktualijos.

Kaip informavo posėdyje daly-
vavę atsakingų institucijų atsto-
vai, paruošiamieji darbai šiltajam 
sezonui yra atlikti. Atkreiptas dė-
mesys, kad gamtinio pobūdžio 
gaisrų klausimu bendruomenė 
darosi sąmoningesnė, piktybinių 
žolės padegimo atvejų savivaldy-
bėje nebuvo.

Posėdžio metu akcentuota, kad, 
įsigaliojus naujiems teisės ak-
tams, nuo gegužės 1 dienos vi-
suose butuose, individualiuo-
se namuose ar sodo nameliuose 
privalės būti įrengti autonominiai 
dūmų detektoriai. Detektoriai gar-
siniu signalu įspėja apie gresiantį 
gaisro pavojų – detektorių įrengi-
mas padės išsaugoti žmonių gy-
vybes ir išsaugoti turtą. Be to, ki-
lus gaisrui, draudimo bendrovės 
visada pasidomi, ar gaisras galė-
jo kilti dėl žmogaus kaltės, ar būs-
te buvo įrengtas dūmų detektorius. 
Komisijos nariai tikisi, kad druski-
ninkiečiai į savo ir artimųjų saugu-
mą žiūrės atsakingai ir pasirūpins 
dūmų detektorių įrengimu.

Gyventojai taip pat raginami pri-
sijungti prie Gyventojų perspė-
jimo ir informavimo sistemos ir 
tiesiogiai į savo mobiliuosius te-

lefonus gauti informaciją apie ga-
limas ekstremaliąsias situacijas, 
grėsmes ar pavojus. Informaci-
ją, kaip į savo išmaniuosius te-
lefonus įsidiegti programėlę, gy-
ventojai gali rasti tinklalapio www.
vpgt.lt skiltyje „Gyventojų perspė-
jimo ir informavimo sistema“.

Ekstremalių situacijų komisijos 
pirmininkė, Savivaldybės admi-
nistracijos direktorė V. Jurge-
levičienė domėjosi kelių būkle 
kaimiškosiose teritorijose bei miš-
kuose, kur yra vežama mediena: 
„Kelių būklės gerinimas yra prio-
ritetinis darbas seniūnijose – tai-
kysime kelių dulkėjimo mažinimo 
priemones, reguliariai greideriuo-
sime kelius. Ne mažiau svarbūs 
ir miško keliai, kuriems neigiamą 
įtaką daro privačių medienos ve-
žėjų darbai. Todėl turime ieško-
ti būdų, kaip efektyvinti sistemą ir 
sukontroliuoti medienos vežėjus, 

kurie privalo atstatyti sugadintus 
kelius. Privatiems vežėjams ne-
atstačius kelių, žmonės kreipiasi 
į Savivaldybę, į seniūnijas, ir pri-
vatininkų padaryta žala atstatinė-
jama biudžeto lėšomis, todėl turi-
me ieškoti būdų tobulinti sistemą.“ 

Minėtais klausimais pasisakė Vie-
čiūnų ir Leipalingio seniūnai. Posė-
dyje pasiūlyta kreiptis ir konsultuo-
tis su taip pat miškingos Varėnos 
rajono savivaldybės atstovais, ieš-
koti galimybių kontroliuoti medie-
nos vežėjus, išduodant leidimus ir 
kitais būdais griežtinti kontrolę.

Druskininkų valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos l. e. p. 
viršininkė-veterinarijos inspek-
torė Rasa Jakelytė akcentavo, 
kad dėl kylančios afrikinio kiau-
lių maro grėsmės visoje Lietuvo-
je ir Druskininkų savivaldybėje 
kiaulių augintojai turi atsakingai 
įgyvendinti prevencines biologi-

nės saugos priemones. Druski-
ninkų savivaldybė kiaulių augin-
tojų yra palyginti labai nedaug, 
specialistai reguliariai apsilan-
ko ūkiuose, stebi ir kontroliuo-
ja situaciją. Atsižvelgiant į tai, 
kad Europoje jau yra užfiksuo-
ta paukščių gripo atvejų, akcen-
tuota, kad būtina laikytis preven-
cinių priemonių, taip apsaugant 
savo turtą – auginamus nami-
nius paukščius.

Vyriausiasis specialistas civi-
linei saugai Albinas Žaliaduonis 
apžvelgė Druskininkų savivaldy-
bės civilinės būklės 2017 metų 
situaciją: galimų pavojų ir ekstre-
maliųjų situacijų rizikos analizę, 
ekstremaliųjų situacijų valdymo 
ir ekstremaliųjų situacijų preven-
cijos priemonių planus. Civili-
nės saugos klausimais gyvento-

jai buvo šviečiami savivaldybės 
tinklalapyje, vietinėje spaudo-
je ir dalinant lankstinukus. Ben-
drojo ugdymo įstaigose buvo su-
rengtos evakuacijos pratybos. 
Planuojama šias pratybas tęsti ir 
šiais metais.

Komisijos posėdyje svarstyta 
UAB „Litesko“ filialo Druskinin-
kų šiluma vadovo, komisijos na-
rio Marijan Burinskij iškelta labai 
rimta problema dėl Druskinin-
kų katilinėje pasikartojančiai nu-
trūkstančio elektros energijos 
tiekimo. M. Burinskij pažymėjo, 
kad, jeigu tai būtų nutikę, esant 
dideliam šalčiui, pasekmės gy-
ventojams galėjo būti labai skau-
džios. Todėl nuspręsta klausimą 
dėl elektros tiekimo patikimumo 
kelti, suorganizavus atskirą susi-
tikimą su ESO atstovais.

Prasidedant šiltajam sezonui, sušauktas Ekstremalių situacijų komisijos posėdis/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Įgyvendinant nacionali-
nį švietimo projektą „Lyde-
rių laikas 3“ Druskininkuose 
balandžio 10 d. organizuotas 
mokyklų lyderystės iniciaty-
vų renginys „Socialinės emo-
cinės kompetencijos – įran-
kis, leidžiantis kurti darnius 
darbinius santykius moky-
klose, siekiant didesnio ben-
dradarbiavimo dėl mokinių 
sėkmės.“ Renginio pradžioje 
buvo pristatytas filmukas, at-
skleidžiantis, kas ir kaip kei-
čiasi kiekvienoje savivaldy-
bės mokykloje ar darželyje, 
įsibėgėjant įvairioms projek-
to „Lyderių laikas 3 “ veikloms 
– kuriamos naujos savitarpio 
pagalbos grupės, užtikrinan-
čios efektyvesnę komunikaci-
ją, greitesnį problemų spren-
dimą. Plėtojamas draugiškos 
organizacijos kultūros kūri-
mas – atsiranda daugiau lai-
ko visiems susitikti ir susitarti 
dėl svarbiausių dalykų, nesku-
bant ir ne prabėgomis, prie 
puodelio kavos labiau pažinti 
kolegas, mokytis vieniems ki-
tais labiau pasitikėti, atvirai, 
konstruktyviai bendrauti.

Ieškomos ir bandomos įvairios 

iniciatyvos, kaip padėti mokyto-
jams organizuoti kokybišką vaikų 
ugdymą, kokios sąlygos reikalin-
gos, kad kiekvienas mokytojas 
imtųsi iniciatyvos, jaustųsi labiau 
atsakingas bei įsitraukęs, sie-
kiant bendrų mokyklos/darželio 
tikslų.

Druskininkų savivaldybės kūry-
binės komandos inicijuojamo po-
kyčio projekto tema yra „Pasitikė-
jimu grįstas bendradarbiavimas, 
motyvuojantis mokytojus sukur-
ti mokiniams tinkamiausią augi-
mui terpę“.

Siekiama, kad pokyčio projek-
tas padėtų išmokti savivaldybės 
švietimo bendruomenei tartis dėl 
bendros vizijos/ugdymo priorite-
tų; puoselėtų dalijimosi kultūra, 
kolegiška pagalba paremtus san-
tykius; skatintų pasitikėjimu, sau-
gumu, aiškumu grįstą bendradar-
biavimą; didintų bendruomenės 
narių asmeninę atsakomybę ir 
įsitraukimą, užtikrintų sprendimų 
priėmimo ir įgyvendinimo skaidru-
mą ir taip sukurtų prielaidas moki-
nių sėkmei, gerintų jų pasiekimus 
ir savijautą mokykloje.

Pagrindinis renginio lektorius – 
Saulius Jovaišas, verslo ir vady-
bos konsultantas, laidų kūrėjas, 
knygos „Boso valanda“ autorius. 
Įdomus, charizmatiškas lektorius 
paruošė praktinę paskaitą apie 
iššūkius šiuolaikinėje organizaci-
joje ir kartu su 100 dalyvių iš visų 
savivaldybės švietimo įstaigų at-
sakė į šiuos klausimus: Ko dabar-
tiniai darbuotojai tikisi iš savo va-
dovų ir vieni kitų? Koks vadovo 
elgesys didina darbuotojų efek-
tyvumą? Kokie yra efektyvaus 
bendradarbiavimo principai ir jų 

praktinis pritaikymas kuriant mak-
simalią pridėtinę vertę organiza-
cijai? Kaip kurti ilgalaikius ir pro-
duktyvius santykius kasdienėje 
darbinėje aplinkoje?

Daugiau nei 100 pedagogų dė-
koja Druskininkų savivaldybei ir 
projektui „Lyderių laikas 3“, finan-
savusiems prasmingą renginį ir 
sudariusiems galimybę kiekvie-
nam įsivertinti asmeninius tikslus, 
prisiminti kasdieninės darbinės 
veiklos prasmę. 

„Viskas padaroma darymo 
būdu, – sakė teigė renginio lekto-
rius S. Jovaišas. – Aš nepasaky-
siu Jums nieko, ko Jūs patys ne-
žinote, tiesiog veikite !“

Su nedalyvavusiais renginyje 
lektorius ir renginio organizatoriai 
dalijasi svarbia išmintimi: nuolat 
priminkite sau kodėl tai, ką darote, 
yra svarbu; fiksuokite savo mažus 
ir didelius laimėjimus; niekada ne-
praleiskite progos padaryti ką nors 
gera; pasitikėkite „avansu“; nepa-
tarinėkite, jei nieks neprašo; klau-
sykitės; visada norėkite kitam tik 
gero; būkite pozityvūs – įžvelkite 
galimybes; raskite, kas jus džiugi-
na, ir padeda atsipalaiduoti; jaus-
kitės atsakingu, ne „kaltu“; vaikai – 
ne pavaldiniai.

S. Jovaišos paskaitoje dalyvavo visų savivaldybės švietimo įstaigų atstovai/Druskininkų savivaldybės  archyvo nuotrauka

Projekto „Lyderių laikas 3“ dalyviams – S. Jovaišos paskaita apie 
iššūkius šiuolaikinėje organizacijoje

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją
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DAROM aplinką gražesnę!

Druskininkai ir jų apylinkės 
visada pasižymėjo švara ir 
tvarka, todėl kviečiame jauni-
mą, įmones, įstaigas, organiza-
cijas, visus bendruomenės na-
rius ir vėl prisidėti prie viešųjų 
erdvių tvarkymo akcijos „Da-
rom“. Akcijos pradžia – 2018 m. 

balandžio 21 d. 10 val. Prašome 
visų, norinčių prisidėti prie sa-
vivaldybės viešųjų erdvių tvar-
kymo, esant galimybei atsineš-
ti pirštines ir maišus šiukšlėms 
rinkti. Surinktų šiukšlių išve-
žimą organizuos Druskininkų 
savivaldybės administracijos 

Ūkio skyrius.
Dėl šiukšlių išvežimo iš privačių 

teritorijų prašome kreiptis į UAB 
„Druskininkų komunalinis ūkis“ 
tel.: (8 313) 51 405.

Informaciją apie tvarkytinas 
viešąsias teritorijas teikia, ak-
cijos dalyvius registruoja:

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Ūkio skyriaus vedėjas 
Valdas Kuleckas: tel.: (8 313)53 
442, el. paštas: valdas.k@druski-
ninkai.lt

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Leipalingio seniūnijos 
seniūnas Antanas Krancevičius: 
tel. (8 313)43 360, el. paštas: 
antanas.k@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Viečiūnų seniūnijos 
seniūnas Alvydas Varanis: tel. (8 
313)47 917, el. paštas: alvydas.
varanis @druskininkai.lt

Nuo gegužės visuose namuose 
turi būti įrengti dūmų detektoriai
Įsigaliojus naujiems teisės 

aktams, nuo gegužės 1 dienos 
visuose butuose, individua-
liuose namuose ar sodo name-
liuose privalo būti įrengti au-
tonominiai dūmų detektoriai. 
Dūmų detektoriaus veikimo 
principas – reaguoti į dūmus ir 
degimo proceso metu susida-
riusias dujas bei ankstyvojoje 
gaisro fazėje duoti žmonėms 
aiškų signalą apie gaisro pa-
vojų. Triukšmas pažadina net 
miegančiuosius ir leidžia žmo-
nėms išsigelbėti patiems bei 
išsaugoti savo turtą. 

Druskininkų priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo tarnybos pa-
reigūnai siekdami informuo-
ti savivaldybės gyventojus apie 
priešgaisrinę saugą, nuo vasario 1 
dienos lankosi gyventojų gyvena-
muosiuose būstuose, konsultuoja 
kaip saugiai elgtis gaisruose ir ką 
daryti, jei ištinka tokia nelaimė.

Druskininkų savivaldybė  nuo 
2014 metų dūmų detektoriais ap-
rūpina daugiavaikes šeimas, sun-
kiau besiverčiančius ar socialinei 
rizikai priskirtus asmenis. Per tre-
jus metus savivaldybės lėšoms 
įrengti 84 dūmų detektoriai.

Gyventojams dėl dūmų detekto-
rių įrengimo dažnai iškyla įvairių 
klausimų. Pateikiame Priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos atsaky-
mus į dažniausiai užduodamus 
klausimus ir kviečiame rūpintis 
savo ir artimųjų saugumu įsiren-
giant dūmų detektorius.

Kokiose patalpose ir kiek si-
gnalizatorių įrengti?

Gyvenamajame būste (kiekvie-
name aukšte) turi būti įrengtas 
bent vienas autonominis dūmų si-
gnalizatorius. Tai yra minimalus 
reikalavimas, tačiau dūmų plitimą 
riboja įvairios pastato konstruk-
cijos (sienos, durys, perdangos 
ir kita). Todėl, siekiant jautresnio 
dūmų aptikimo, rekomenduojama 
šiuos prietaisus įrengti kiekvieno-
je patalpoje, kurioje žmonės mie-
ga ir koridoriuose arba bendro-
se erdvėse prieš miegamuosius. 
Nerekomenduojama autonominių 
dūmų signalizatorių įrengti virtu-
vėje, ar tose vietose, kuriose gali 
išsiskirti garai.

Kaip parinkti tinkamą vietą?
Įrengiant autonominius dūmų 

signalizatorius, būtina vadovau-

tis gamintojo instrukcija. Žinant 
tai, kad karšti dūmai kyla į viršų 
ir pirmiausia kaupiasi palubėje, 
šie prietaisai turėtų būti montuo-
jami ant lubų. Tik tais atvejais, kai 
nėra galimybės jų įrengti ant lubų, 
autonominiai dūmų signalizatoriai 
gali būti įrengiami ant patalpos 
sienos, kuo arčiau lubų.

Parenkant signalizatoriaus tvirti-
nimo vietą, būtina prisiminti, kad, 
siekiant išsaugoti prietaiso jautru-
mą, jį reikia prižiūrėti (pakeisti ele-
mentus, patikrinti veikimą), todėl 
rekomenduojama įrengti lengvai 
prieinamose vietose.

Kaip prižiūrėti?
Kad autonominiai dūmų signa-

lizatoriai patikimai veiktų, svarbu 
periodiškai patikrinti jų veikimą, 
paspaudžiant testavimo mygtuką. 
Jeigu šie prietaisai yra su keičia-
mais maitinimo elementais, juos 
reikėtų keisti kasmet. Būtina at-
kreipti dėmesį, kad dulkės ir ne-
švarumai mažina signalizatoriaus 
jautrumą, todėl reikėtų neužmiršti 
nuvalyti dulkes.

Kokį signalizatorių pirkti?
Renkantis autonominį dūmų 

signalizatorių, reikėtų atkreip-
ti dėmesį, kad jis būtų sertifikuo-
tas pagal Europos standartą EN 
14604:2005/AC:2008 ir pažen-
klintas CE ženklu. Tas užtikrins, 
kad įsigijote kokybišką daiktą.

Signalizatoriai gali būti su kei-
čiamais maitinimo elementais 
arba su integruota baterija, kurios 
nereikia keisti visą prietaiso tar-
navimo laikotarpį (pvz., 10 metų). 
Signalizatoriai su keičiamais mai-
tinimo elementais yra pigesni, ta-
čiau reikalauja daugiau priežiūros 
(kas metus būtina keisti maitinimo 
elementus).

Autonominius dūmų signalizatorius gali-
ma rintis, atsižvelgdami į savo poreikius ir 
galimybes/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Projekte „100 tortų Lietuvai“ laukiami druskininkiečiai – 
tortų mėgėjai ir profesionalai

Gegužės 26 d. Druskininkuo-
se organizuojama gražia tradici-
ja tapusi Kurorto šventė. Šiemet 
ji bus išskirtinė, nes švenčiama 
Lietuvos valstybės atkūrimo šim-
tmečio metais. Be to, gegužės 
26-ąją bus lygiai 100 dienų nuo 
Vasario 16-osios. Ši proga verta 
net ne vieno, o viso šimto tortų! 
Juos kepti ir prisistatyti visai Lie-
tuvai šventės metu Druskininkų 
bei visos šalies saldumynų mylė-
tojus bei žinovus kviečia projekto 
„100 tortų Lietuvai“ iniciatorė – iš 
Druskininkų kilusi maisto tinkla-
raštininkė, kulinarinių knygų auto-
rė Renata Ničajienė, Druskininkų 
savivaldybė ir naujienų portalas 
„15min.lt“. Daugiau informacijos 
apie projektą skelbiama „Facebo-
ok“ paskyroje „Sezoninė virtuvė“, 
o dalyviai registruotis kviečiami 
el. pašto adresu: 100tortuLietu-
vai@gmail.com

Šiandien dalinamės projekte 
„100 tortų Lietuvai“ jau dalyvau-
jančio restorano „Sicilia“ 100 

šokoladinių gabalėlių tortu Lie-
tuvos atkūrimo šimtmečiui 

Ingredientai: 
Pagrindui – šokoladiniam 

biskvitui:
300 g kakavos;

200 g kiaušinių;
200 g cukraus;
300 g vandens;
100 g aliejaus.

Šokoladiniam kremui:
1100 g juodo šokolado;
900 g pieno;
2400 g grietinėlės;
3 šaukštai žalatinos.

Iškepkite biskvitą:
Visus ingredientus supilkite į du-

benį, gerai išmaišykite ir iškepkite.

Išvirkite šokoladinį kremą: 
Į užvirusį pieną supilkite ištirpin-

tą želatiną, išmaišykite ir pilkite 
ant susmulkinto šokolado. Gau-
tą masę sujunkite su plakta grie-
tinėle. 

Formuokite tortą: 
Kremą pilkite ant biskvito ir pali-

kite sustingti. Pagamintą tortą de-
koruokite skystu šokoladu, žemės 
riešutais, šokoladiniais saldainiais.

Projekte „100 tortų Lietuvai“ dalyvaujan-
čio restorano „Sicilia“ 100 šokoladinių ga-
balėlių tortas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui

Savaitgalį – tarptautinis rankinio 
turnyras nusipelniusiam treneriui 

A. Arbačiauskui atminti
Balandžio 20-21 d. Druskininkų sporto centre vyks tarptau-

tinis rankinio turnyras nusipelniusiam treneriui Albinui Arba-
čiauskui atminti. Turnyre dalyvaus keturios merginų komandos: 
Druskininkų SC, Utenos SC, Zarasų SC ir Dobelė (Latvija) ir šešios 
vyrų komandos: Druskininkų SC, HC Druskininkai, HC Utena, HC 
Molėtai „Molėtai-In-Transport“, Varėnos „Ūla“ ir Vilniaus „SM-Tauras-
VHC Smūgis“. 

Turnyro tvarkaraštis: balandžio 20 d. (penktadienį): 12 val. Drus-
kininkų SC-Zarasų SC (merginos); 13 val. Utenos SC-Dobelė (La-
tvija) (merginos); 14 val. Druskininkų SC-Utenos SC (merginos); 15 
val. Druskininkų SC-Vilniaus „SM-Tauras-VHC Smūgis“ (vyrai); 16 
val. Turnyro atidarymas; 16.30 val. HC Druskininkai-HC Utena (vy-
rai); 17.30 val. Druskininkų SC-Varėnos „Ūla“ (vyrai); 18.30 val. HC 
Molėtai „Molėtai-In-Transport“-HC Utena (vyrai); 19.30 val. Vilniaus 
„SM-Tauras-VHC Smūgis“-Varėnos „Ūla“ (vyrai); 20.30 val. HC Drus-
kininkai-HC Molėtai „Molėtai-In-Transport“ (vyrai). Balandžio 21 d. 
(šeštadienį): 10 val. A3-B3 (vyrai); 11 val. A1-B2 (vyrai); 12 val. Za-
rasų SC-Dobelė (Latvija) (merginos); 13 val. A2-B1 (vyrai); 14 val. 
Dobelė (Latvija)-Druskininkų SC (merginos); 15 val. varžybos dėl 3 
vietos (vyrai); 16 val. Utenos SC-Zarasų SC (merginos); 17 val. Var-
žybos dėl 1 vietos (vyrai). 18.30 val. Turnyro uždarymas. 

Druskininkų sporto centro informacija
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Medžio raižinių paroda iš Japonijos svečiuojasi Druskininkuose
Aušra Sedlevičiūtė 

M. K. Čiurlionio memoria-
liniame muziejuje balandžio 
6 dieną atidaryta šiuolaiki-
nės Japonijos medžio raiži-
nio paroda „Medžio raižinio 
efektas“. Išskirtinę progą su-
sipažinti su Japonijos šiuolai-
kine ksilografija suteikė pro-
jekto autorė ir vadovė Eglė 
Bertašienė bei Kioto tarptau-
tinė medžio raižinio asociaci-
ja (KIWA – Kyoto Internatio-
nal Woodprint Association) ir 
jos prezidentas Richard Keith 
Steiner (Tosai).

Parodoje „Medžio raižinio 
efektas“ pristatoma šešiolika 
įvairių kartų menininkų, kurian-
čių unikalia mokuhanga medžio 
raižymo technika. Visi parodoje 
eksponuojami meno kūriniai su-
kurti, remiantis ilgametėmis šios 
technikos tradicijomis: spaus-

dinimui naudojami vandens pa-
grindu pagaminti dažai, nenau-
dojami presai, spausdinama ant 
specialaus rankų darbo popie-
riaus washi. Parodoje atsklei-
džiamas medžio raižinio, ksilo-

grafijos, galimybių spektras bei 
senosios grafikos technikos va-
riacijos šiandien. Kiekvienas 
parodos dalyvis pristato skir-
tingas kūrinių tematikas ir savi-
tas menines stilistikas. Spalvin-

ga ir įvairi šiuolaikinio Japonijos 
medžio raižinio paroda prista-
to ksilografiją, kaip šiuolaikišką 
ir įdomią giliaspaudės grafikos 
techniką. 

Dar 2015 metais Vilniaus dailės 
akademijos UNESCO kultūros 
vadybos ir kultūros politikos ma-
gistrantė, Vilniaus dailės akade-
mijos dėstytoja, projekto ir paro-
dos autorė E. Bertašienė parašė 
laišką Kioto tarptautinei medžio 
raižinio asociacijai, kuriame iš-
reiškė susidomėjimą japonų ksi-
lografijos kūrėjais ir norą sureng-
ti tarptautinę parodą, pristatant 
geriausius Japonijos ir Lietu-
vos menininkų darbus. Po poros 
metų atkaklios ir veiklios moters 
unikali idėja tapo realybe.

Ši paroda yra svarbi tarptau-
tinio projekto „Medžio raižinio 
efektas“: šiuolaikinis Japonijos 
ir Lietuvos medžio raižinys“ da-
lis. Tarptautinėje parodoje da-

lyvauja lietuvių ir japonų ksi-
lografijos meistrai, dar pernai 
pristatyti Kėdainiuose ir Klaipė-
doje. M. K. Čiurlionio memoriali-
niame muziejuje eksponuojama 
tik japonų šiuolaikiški ir tradici-
niai medžio raižinio kūriniai. 47-
erių meno kūrinių kolekcija mu-
ziejuje bus pristatoma dviem 
etapais. Kamerinėje M. K. Čiur-
lionio erdvėje jau eksponuojama 
pirmoji medžio raižinių kolekci-
jos dalis. Gegužės 8 d. ekspo-
zicija bus atnaujinta ir pristatyta 
antroji šios išskirtinės kolekci-
jos dalis, kurią galės išvysti ne 
tik druskininkiečiai, bet ir mies-
to svečiai. Paroda „Medžio raiži-
nio efektas“ M. K. Čiurlionio me-
morialiniame muziejuje veiks iki 
birželio 10 d. Visa tarptautinė ja-
ponų ir lietuvių medžio raižinio 
kolekcija dar šiais metais bus 
pristatyta liepos mėnesio pabai-
goje Vilniaus rotušėje.

Parodoje „Medžio raižinio efektas“ pristatoma šešiolika įvairių kartų menininkų, kurian-
čių unikalia mokuhanga medžio raižymo technika/M. K. Čiurlionio memorialinio muzie-
jaus archyvo nuotrauka

R. Malinauskas: „Į bet kurį klausimą, net ir susijusį su sveikata, atsakau atvirai“
Politikas turi būti pasiruošęs 

sulaukti didesnio visuomenės 
ir žiniasklaidos dėmesio savo 
privačiam gyvenimui ir netgi jo 
kritikai. O jeigu esi Druskinin-
kų savivaldybės meras, gali ir 
neabejoti, jog visas tavo gy-
venimas – ir visuomeninis, ir 
privatus – bus išnarstytas po 
kaulelį. Ne visi merai sulaukia 
tokio dėmesio...

Praėjusią savaitę viešoje er-
dvėje pasklido informacija apie 
tai, kad Druskininkų meras Ri-
čardas Malinauskas neva pakliu-
vo į Vilniaus Santaros klinikų re-
animaciją. Tiesa ta, kad klinikose 
merui buvo atlikta plaštakos ope-
racija. Operacija pavyko, žmo-
gus sveiksta, viskas gerai. Regis, 
ir kas gi čia tokio? Visi mes žmo-
nės. Ar R. Malinauskas negali su-
sirgti ir turėti sveikatos problemų? 

Galbūt ne visi, „besirūpinantys“, 
linki pasveikti, o kartais netgi kito 
žmogaus sveikatos tema bando 
„politikuoti“ ir tokiu būdu mėginti 

siekti populiarumo. Dar keisčiau 
viešoje erdvėje matyti buvu-
sios mero R. Malinausko koman-
dos narę socialiniuose tinkluose 
svarstant, ar turėjo meras teisę 
ranką operuotis ne Druskininkuo-
se, o Vilniuje, Santaros klinikose.

„Keista, kai žmogus, kuris 12 
metų buvo vadinamas koman-
dos nariu, patekęs į Seimą išpui-
ko, o dabar, mažiausiai progai 
pasitaikius, dažniausiai socia-
liniuose tinkluose bando viešai 
aptarinėti Savivaldybę ar jos va-
dovus. Visai nenoriu paklaus-
ti, kiek kartų Jūs, ponia Kristi-
na, važiavote gydytis į tą pačią 
Santaros kliniką ar tokio pat ly-
gio gydymo įstaigą? Svarbu, kad 
esate sveika ir gerai jaučiatės, – 
sakė meras R. Malinauskas, pa-
klaustas, kaip vertina viešoje er-
dvėje pasirodžiusią informaciją 

apie jam sostinėje atliktą opera-
ciją. – Pasakysiu labai papras-
tai. Per 18 metų, kai dirbu Sa-
vivaldybėje, pirmą kartą man 
buvo išduotas 2 dienų biulete-
nis. Aš daugiau kaip trisdešimt 
metų sąžiningai moku visus mo-
kesčius – ir dirbdamas versle, ir 
dabar, kai esu meras. Kreipiausi 
į savo šeimos gydytoją, konsul-
tavausi. Kaip ir kiekvienas Lie-
tuvos pilietis, gavau siuntimą ir 
pagal iš anksto suplanuotą laiką 
nuvykau operuotis.“ 

R. Malinauskas pasakojo, kad 
dar tuomet, kai užsiiminėjo auto-
mobilių sportu, buvo patyręs trau-
mą, kurios pasekmes jautė 20 
metų. Atėjo metas pašalinti trau-
mos padarinius. Ir tai nebuvo pa-
prasta operacija – plaštaką ope-
ravo mikrochirurgai.

„Ir dabar džiaugiuosi, kad vi-

siškai valdau visus pirštus, at-
statytas plaštakos nervų jautru-
mas. Manau, kad aš, lygiai taip 
pat, kaip ir bet kuris kitas žmo-
gus, esant galimybei, turiu teisę 
pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje 
atliekamos mikrochirurginės ope-
racijos ir dirba geriausi profesio-
nalai. Ir ne todėl, kad nepasitikiu 
vietiniais chirurgais. Tai yra mano 
sveikatos klausimas, nuo ope-
racijos priklausys, ar aš valdysiu 
ranką, ar nevaldysiu. Ir tikrai ne-
manau, kad žmonės mane dėl to 
smerks. Nejaugi privalau rizikuo-
ti savo sveikata, baimindamasis, 
kad mano sprendimas operacijai 
pasirinkti gydymo įstaigą, nepa-
tiks kokiam politikui?“, – kalbėjo 
R. Malinauskas. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

Kultūros komiteto nariai pritaria idėjai Druskininkams turėti kultūros centrą
Trečiadienį Druskininkų savival-

dybėje apsilankę LR Seimo Kul-
tūros komiteto nariai: Ramūnas 
Karbauskis, Vytautas Juozapai-
tis, Vytautas Kernagis, Robertas 
Šarknickas, Stasys Tumėnas kar-
tu su savo komanda, LR kultūros 
viceministras Gytis Andrulionis, 
LR Seimo narys Zenonas Strei-
kus susitiko su Druskininkų sa-
vivaldybės vadovais bei kultūros 
darbuotojais aptarti druskininkie-
čiams svarbius klausimus.

Susitikimo metu Druskininkų sa-
vivaldybės meras Ričardas Ma-
linauskas svečiams pristatė Sa-
vivaldybės vystymo strategiją, 
pasiektus rezultatus ir ateities pla-
nus. Buvo pasidžiaugta pasiek-
tais rezultatais: mažėjančiu ne-
darbo lygiu, pelningai veikiančiais 
Druskininkų pagrindiniais trau-
kos objektais. Svečiams buvo pri-
statyti miesto kultūriniai renginiai, 
festivaliai, šventės bei suteikta in-
formacija apie Druskininkų savi-
valdybės skiriamas biudžeto lė-
šas kultūros ir kitoms sritims. Su 
svečiais kalbėta apie druskininkie-
čiams svarbius projektus: Menų 
kalvės įrengimą, likusios Leipalin-
gio dvaro dalies rekonstrukciją bei 
Druskininkų bendruomenei ir Lie-
tuvos kultūriniam turizmui svar-
baus objekto – Druskininkų kultū-
ros centro projektą.

Druskininkų savivaldybė nuose-
kliai dirba, plėtodama kultūrinį tu-
rizmą, tačiau tam trukdo reikia-
mos infrastruktūros stoka. Prieš 

kelerius metus priėmusi sprendi-
mą, kad Druskininkuose turi at-
sirasti vienas iš geriausių Kultū-
ros centrų ne tik Lietuvoje, bet ir 
visame regione, dar šiais metais 
Druskininkų savivaldybė savo lė-
šomis pradės šio objekto sta-
tybas. Rengiantis šio projekto 
įgyvendinimui, Druskininkų sa-
vivaldybės vadovai bendravo su 
Vyriausybės atstovais, o Druski-

ninkuose vykusio susitikimo, kurį 
padėjo suorganizuoti Seimo na-
rys Z. Streikus, metu iš atvyku-
sių Kultūros komiteto narių sulau-
kė palaikymo.

„Druskininkai modernus, šiuo-
laikiškas kurortas. Norime, kad 
Druskininkuose būtų galima orga-
nizuoti ir atitinkamo lygio kultūri-
nius renginius, priimti žinomiau-
sius šalies ir užsienio atlikėjus. 

Labai džiugina bendras Kultū-
ros komiteto narių požiūris, kad 
Druskininkams tikrai reikalingas 
tokio lygio kultūros centras. Tiki-
me, kad šio projekto įgyvendini-
mas padėtų stiprinti ne tik Drus-
kininkų, bet ir Lietuvos kultūrinį 
įvaizdį“, – kalbėjo susitikime da-
lyvavęs Druskininkų savivaldybės 
meras R. Malinauskas.

Po susitikimo savivaldybėje LR 

Kultūros komiteto nariai lankėsi 
mažojoje kultūros sostinėje Vie-
čiūnuose, Jaunimo užimtumo 
centre ir Socialinių paslaugų cen-
tre, kuriame po vienu stogu vei-
klą vykdo savivaldybės biudžeti-
nės įstaigos bei nevyriausybinės 
organizacijos.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Trečiadienį Druskininkų savivaldybėje apsilankė LR Seimo Kultūros komiteto nariai/Gintarės Varnelienės nuotrauka
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Druskininkų gidai kviečia į pavasarinį pasimatymą su kurortuatkelta iš 1 psl.

Ilgą laiką mano darbinė veikla sie-
josi su siuvimu, visuomeninė – su 
renginių organizavimu, mano pa-
tirčiai daug įtakos turėjo ir dalyva-
vimas originaliame projekte „Mi-
neralinis miestelis“. Aš nesutinku 
su posakiu „paversk pomėgį dar-
bu ir dirbti niekada nereikės“, nes 
dirbti reikia, ir labai daug. Bet, kai 
dirbi mėgstamą darbą, kai nori to-
bulėti ir vis mokaisi naujų dalykų, 
kiekviena diena pažeria ir naujų 
galimybių. Taip beveik prieš me-
tus sulaukiau ir pasiūlymo dirb-
ti programų koordinatore VšĮ „Sū-
rūs vėjai“. Čia „plepumas“ taip pat 
yra privalumas, informuojant kli-
entus apie VšĮ „Sūrūs vėjai“ siū-
lomas pažintines ir pramogines 
programas, renginius ir pramo-
gas ne tik kurorte, bet ir reklamuo-
jant kaimiškose teritorijose vietos 
gyventojų kuriamą produktą. La-
bai džiaugiuosi, kad sausio mė-
nesį turėjau galimybę tris dienas 
dirbti Tarptautinėje turizmo ir akty-
vaus laisvalaikio parodoje „Adven-
tur 2018“. Ne tik parodos lankyto-
jams, bet ir savo ekskursantams 
visada sakau, kad gyvenu pačia-
me gražiausiame Lietuvos mieste, 
nuo kurio prasideda Lietuva. Man 
tai miestas, suteikiantis gyvenimo 
džiaugsmo ir vis naujų  galimybių.“ 

Kovo pabaigoje Kaune sušauk-
tame gidų sąjungos suvažiavi-
me B. Matusevičienei buvo įteikta 
Ūkio ministro padėka „Už origina-
lų Druskininkų galimybių pristaty-
mą“. Moteris sakė, kad šią padėką 
ji priėmė kaip paskatinimą ir pa-
tvirtinimą, jog eina teisinga kryp-
timi, užsiimdama savo mėgiama 
veikla: „Man labai patinka tai, ką 
aš dabar veikiu, kaip gyvenu, to-
dėl planų ir svajonių – daug. Maga 
tik suspėti daug ką padaryti, daug 
naujo išmėginti. Noriu tobulin-

ti savo vedamas ekskursijas. Juk 
negrįžtamai praėjo tas laikas, kai 
ekskursantų autobusai stovėda-
vo, laukdami gidų... Žmonės ieš-
ko vis naujesnių laisvalaikio pralei-
dimo formų, išskirtinių pasiūlymų. 
Nors mieste organizuojama labai 
daug renginių, aš vis dažniau pa-
svajoju apie naują tradiciją. Pa-
vyzdžiui, masinį karnavalą Druski-
ninkuose, kai vieną kartą metuose 
kurortas taptų panašiu į XIX am-
žiaus vidurio kurortą, „mineralinį 
miestelį“. Tokį, į kurį vasarą, kad 
ir tai vienai šventinei dienai ar sa-
vaitgaliui, suvažiuotų būriai poil-
siautojų, o iš visų dabartinių Lietu-
vos dvarų – „ponai“ ir „ponios“ su 

savo palyda, atributika, programo-
mis; atvyktų kolektyvai, puoselė-
jantys XIX a. gyvenimo būdo tradi-
cijas, madas, šokį, muziką; galėtų 
veikti prekybininkų mugė, vietos 
kavinės, restoranai, o mūsų mies-
telėnai vienai dienai nusikeltų į gy-
venimą prieš beveik 150 metų... 
Perskaičius R. Griškaitės knygą 
„Mineralinis miestelis“ arba ku-
rortinės kultūros pradžia Lietuvo-
je pagal Vasilijaus von Rothkircho 
rankraštį „Užrašai apie Druskinin-
kus“, nesusirgti Druskininkų praei-
timi neįmanoma. Nemylėti ir nesi-
didžiuoti šiandieniniu savo miestu 
– taip pat neįmanoma!“

Pasimatyti – ir pažinti Druski-
ninkus!

Druskininkų gidų asociacijos 
pirmininko Antano Lankelio žo-
džiais, Druskininkų kurorto po-
puliarumą kuria jame gyvenantys 
ir dirbantys žmonės, nuo namų 
šeimininkės – be jos dzūkiškų 
patiekalų krašto pažinimo eduka-
cija tiesiog nė iš vietos! – iki pro-
gramuotojo, galbūt jau modeliuo-
jančio ir būsimojo kurorto viziją. 
Kurorte gidų asociacija jungia 
daugiau nei tris dešimtis aktyviai 
dirbančių gidų: „Tai istorikai ir kal-
bininkai, muziejininkai ar inžineri-
nį išsilavinimą turintys asmenys. 

Jie geba laisvai, įdomiai, patrau-
kliai pasakoti ir bendrauti su įvai-
raus amžiaus, bet kokių pažiū-
rų, nuotaikos ir turinčiais pačių 
įvairiausių pageidavimų svečiais. 
Balandį žiedais besipuošiantis 
kurortas kviečia didelius ir ma-
žus į Druskininkus, į pasimatymą 
su pavasariu, mėgaujantis įvai-
riaspalviais krokų, narcizų, saku-
rų, magnolijų žiedais, aromatais, 
spalvine gama. Juk pasimatymų 
romantika yra tikra atgaiva sie-
lai!“. „Pavasario šventėje’ 2018“ 
Druskininkų gidų asociacija kvie-
čia kurorto svečius ir druskinin-
kiečius į temines ekskursijas. 
Komentuodamas šią iniciatyvą, 
A. Lankelis sakė, kad pagal į ku-
rortą atvykusių svečių pageida-
vimą, jau turėdami ir ankstesnių 
metų patyrimą, gidai siūlo naujus 
teminius pasivaikščiojimus, pa-
vyzdžiui, ekskursiją „Po K. Dinei-
kos parką“: „Šias metais minime 
120-ąsias šio darbštaus gamtos 
ir kūno kultūros puoselėtojo gi-
mimo metines. Su svečiais stab-
telėjame, apžvelgiame Ratnyčė-
lės slėnyje srūvančius vandenis, 
ošiančias šimtametes pušis, pri-
simename K. Dineikos indė-
lį žmogaus sveikatinimo srityje, 
jo nuveiktus darbus. K. Dineikos 
biografija, jo jaunystės idealai 
neramiu laikmečiu yra puikiau-
sios istorijos pamokos mūsų jau-
najai kartai. Įvairios teminės eks-
kursijos – tai galimybės aplankyti 
kultūrinius, istorinius objektus, 
susipažinti su istorinėmis asme-
nybėmis, turėjusiomis reikšmės, 
įtakos kurorto vystymui. Kviečia-
me atvykti, pasimatyti, pasigro-
žėti, pailsėti, o kartu – ir pažinti 
Druskininkus.“

Parengė Ramunė Žilienė

Gidų grupės „Artelė“ vadovė T. Zielins-
ki: „Mūsų parengtose XIX a. inscenizacijo-
se svečiams įdomu matyti nekasdieniškai 
apsirėdžiusius žmones. Kviečiame visus 
į pasimatymą su mumis balandžio 28 die-
ną Vijūnėlės parke.“/Laimos Rekevičienės 
nuotrauka

„Plepi Ponia Druskininkuose“ B. Matuse-
vičienė: „Pavyko įdarbinti „plepumą“: pa-
čios susikurtas personažas žinomas, eks-
kursijas po Druskininkus vedu jau ketvirtą 
sezoną.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų gidų asociacijos pirminin-
kas A. Lankelis: „Teminės ekskursijos – tai 
galimybės aplankyti kultūrinius, istorinius 
objektus, susipažinti su istorinėmis asme-
nybėmis. Kviečiame atvykti, pasimatyti, 
pasigrožėti, pažinti Druskininkus.“/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka

Trečiasis tarptautinis plovo virimo čempionatas 

Jau šį savaitgalį Druskinin-
kus garsins dar vienas  tra-
diciniu tampantis renginys 
– Tarptautinis plovo virimo 
čempionatas. Renginio tikslas 
– populiarinti plovą, jo virimo 
kultūrą, susipažinti su skir-
tingų šalių ir tautų plovo viri-
mo tradicijomis. Čempionate 
dalyvaus ir mėgėjai, ir profe-
sionalūs virtuvės meistrai. 
Šį šeštadienį Karolio Dinei-

kos gatvėje druskininkiečiai ir 
miesto svečiai galės ne tik pa-
matyti, kaip verdamas plovas, 
bet ir paragauti įvairių skonių 
plovų. Kiekvienas čempionato 
dalyvis turės paruošti ne ma-
žiau nei 5 kg plovo.

Renginio vedėjas – šaunusis 
Vitalijus Cololo. Plovų vertinimo 
komisijos sudėtyje – Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas, LR Seimo narys Ze-

nonas Streikus, Lietuvos galiūnas 
Vidas Blekaitis.

Pirmosios vietos nugalėtojas 
bus apdovanotas 400 eurų premi-
ja, antrosios vietos laimėtojui nu-
matyta 300 Eur premija, o trečio-
sios vietos laimėtojui – 200 Eur 
premija.

K. Dineikos gatvėje veiks mugė. 

Renginio organizatorių 
informacija

K. Dineikos gatvėje druskininkiečiai ir miesto svečiai galės ne tik pamatyti, kaip verdamas plovas, bet ir paragauti įvairių skonių plovų/
Laimos Rekevičienės nuotrauka

Už sėkmingai atliktą operaciją nuoširdžiai dėkoju Druskininkų miesto ligoninės gydytojui traumatologui 
A. Žukauskui, operacinės personalui, visiems chirurgijos skyriaus darbuotojams: gydytojui K. Barniškiui, 
skyriaus vedėjui V. Kvedarui, sesutėms, slaugytojoms – už gydymą, slaugą, atjautą. 

Dėkoju ir Reabilitacijos skyriaus personalui: skyriaus vedėjai L. Stankevičienei, sesutėms, slaugytojoms, 
o ypač ergoterapeutei ir masažuotojai Liucijai, kuri išmokė žengti pirmus žingsnius, kineziterapeutui Andriui 
už kantrybę, profesionalumą. Būkite sveiki ir lai Jus lydi gyvenimo džiaugsmas!

Pacientė Teresė Pavlova

Vilkaviškio rajono savivaldybė 
Druskininkuose sėmėsi gerosios patirties

Druskininkų savivaldybės gerą-
ja patirtimi socialinėje srityje domi-
si Vilkaviškio rajono savivaldybė 
– šios savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotoja Dai-
va Riklienė ir Socialinės paramos 
bei sveikatos priežiūros skyriaus 
specialistai šią savaitę apsilankė 
Druskininkuose ir norėjo tiesiogiai 
išgirsti, kaip Druskininkų savival-
dybė sprendžia socialinės para-
mos ir paslaugų klausimus bei pro-
blemas. Vilkaviškio savivaldybės 
atstovės ypatingai domėjosi sa-
varankiško gyvenimo namais, lai-
kino apnakvindinimo ir socialinės 
globos paslaugomis vaikams, šei-
moms bei vienišiems asmenims, 
patiriantiems socialinę riziką.

Viešnias pasitikusios Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoja Violeta 
Grigorienė ir Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Ligita Baranaus-
kienė pristatė gerąją Druskininkų 
patirtį socialinėje srityje: kalbėjo 
apie socialinių paslaugų teikimą, 
plėtrą, socialinių paslaugų įstaigų 
veiklą, bendradarbiavimą su ne-
vyriausybinėmis organizacijomis 
ir kaimiškosiomis bendruomenė-
mis.

Po susitikimo Vilkaviškio rajono 
savivaldybės atstovės apsilankė 
Viečiūnuose ir Leipalingyje esan-
čiuose savarankiško gyvenimo 
namuose, kalbėjosi su šių namų 
gyventojais bei ten dirbančiomis 
socialinėmis darbuotojomis.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovai domėjosi, kaip Druskininkų savivaldybė spren-
džia socialinės paramos ir paslaugų klausimus bei problemas/Druskininkų savivaldybės 
archyvo nuotrauka
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Regioninėje parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ – 
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

Stasė Kirkliauskienė,
„Atgimimo“ mokyklos geografi-

jos mokytoja metodininkė

Lietuvos Respublikos švie-
timo ir mokslo ministerija bei 
Ugdymo plėtotės centras, ben-
dradarbiaudami su Alytaus 
miesto savivaldybe ir Alytaus 
šv. Benedikto gimnazija, ba-
landžio 4-5 d. šioje gimnazijoje 
organizavo švietimo inovacijų 
parodą „Sužinokime. Tobulė-
kime. Veikime“. Parodoje orga-
nizuota daugiau kaip 100 ne-
mokamų renginių mokytojams 
ir mokyklų vadovams, veikė 
stendai, kuriuose buvo prista-
tytos ugdymo(si) priemonės, 
įrankiai bei edukacinės progra-
mos.

Balandžio 4-osios rytą Alytaus 
šv. Benedikto gimnazijoje parodą 
„Sužinokime. Tobulėkime. Veiki-
me“ atidarė Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo viceministras 
G. Kazakevičius, Ugdymo plėto-
tės centro direktorius G. Vaide-
lis, Alytaus miesto meras V. Gri-
garavičius, Vilkaviškio vyskupas 
R. Norvila ir Alytaus šv. Benedikto 
gimnazijos direktorė L. Šernienė. 
Geros nuotaikos visiems suteikė 
Didžiosios kunigaikštienės Birutės 
ulonų bataliono karinis orkestras, 
balsingoji „X faktoriaus“ dalyvė A. 
Sinkevičiūtė, šokį dovanojo šokių 
studijos „Alemana“ šokėjai, puikų 
pasirodymą – Alytaus cirko „Dzū-
kija“ akrobatinis kvartetas. 

Pagrindinė šių metų parodos 

kryptis – ugdymo turinio at-
naujinimas

Gerosios mokyklų patirties pri-
statymas „Esame gerame kelyje“ 
suskirstytas pagal temas. Tema 
„Mokykla – visų bendras reikalas“ 
gerąja patirtimi dalijosi Alytaus A. 
Ramanausko-Vanago gimnazi-
jos direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui J. Petkevičienė, Šakių rajono 
Plokščių mokyklos-daugiafunkci-
nio centro direktoriaus pavaduoto-
ja ugdymui, švietimui ir kultūrai N. 
Motiejaitytė, Kalvarijos gimnazijos 
gimnazistės. „Integruotos, tiriamo-
sios veiklos – asmenybės ūgčiai“ 
patirtį pristatė Pivašiūnų gimnazi-

jos lietuvių kalbos mokytoja V. Ar-
lauskienė, Alytaus Adolfo Rama-
nausko-Vanago gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja E. Barysienė ir 
Alytaus „Volungės“ pagrindinės 
mokyklos lietuvių kalbos mokyto-
jos S. Cegelienė ir L. Staučaitė.

Tema „Ugdyti sveiką žmogų“ 
gerąją patirtį pristatė Druskinin-
kų „Atgimimo“ mokyklos direktorė 
D. Časienė ir kūno kultūros meto-
dinės grupės pirmininkas P. Žar-
nauskas. Mūsų mokyklos prane-
šime buvo džiaugiamasi unikalia 
galimybe mokiniams pasinaudoti 
kurorto sporto ir sveikatos tauso-
jimo infrastruktūra, trumpai prista-

tyta kartu su Druskininkų visuome-
nės sveikatos biuru sukurta Sporto 
ir sveikatos ugdymo programa. 
Pranešėjai pasakojo, kaip moky-
kla organizuoja ugdymą, integruo-
dama sportines veiklas ir sudaro 
galimybes mokiniams mokytis pri-
siimti atsakomybę dėl savo sveika-
tos. Trečioji kūno kultūros pamoka 
dažnai vyksta ne mokyklos erdvė-
se, sveikatos ugdymo veiklos in-
tegruojamos į kasdieninį ugdymo 
procesą, su šia tema susieti moky-
klos, šalies ir tarptautiniai projek-
tai. Kiekvienas mokinys įtraukia-
mas į sporto ir sveikatos ugdymo 
veiklas taikant skirtingas strategi-
jas. Mokiniai noriai dalyvauja pa-
mokose ir kituose užsiėmimuose, 
aktyviai įsitraukia ir pagalbą siūlo 
mokyklos bendruomenė. Pagerė-
jo mokinių sveikatos rodikliai, iš-
siskiria mokinių sportiniai pasieki-
mai savivaldybės ir šalies mastu, 
suaktyvėjo tarptautinis bendradar-
biavimas sporto ir sveikatos srity-
se. Trumpai apibūdinta ir nuo at-
einančių mokslo metų „Atgimimo“ 
mokykloje atsirasianti nauja ne-
tradicinė kurortologijos pamoka 
8-okams, padėsianti jiems suvok-
ti mokslinius unikalaus gydymo be 
vaistų pagrindus. 

Savo mokyklų patirtį gimnazijos 
aktų salėje taip pat pristatė Aly-
taus A. Ramanausko-Vanago bei 
Alytaus Vidzgirio pagrindinės mo-
kyklos atstovai.

Mokyklų direktoriams išsamią 
informaciją apie Etatinį mokytojų 
darbo apmokėjimą pateikė Švieti-
mo ir mokslo ministerijos atstovai.

Buvo įdomu apsilankyti paro-
dos stendų erdvėse. „Biznio maši-
nų kompanija“ savo stende pirmą 
kartą pristatė specialias sensori-
nes ugdymo priemones (burbu-
lų vamzdį, šviečiančius baldus, 
smulkiąsias sensorines priemo-
nes). Širdies ritmą pasimatuoti be-
vieliu jutikliu, susipažinti su įvai-
riais gamtos mokslų rinkiniais bei 
pabandyti suprogramuoti robotu-
ką kvietė „Mokslo technologijos“. 
„Švietimo tinklas“ pristatė specia-
liai mokykloms sukurtą inovatyvią 
priemonę ir metodiką – VEX IQ 
komplektą, organizavo kūrybines 
dirbtuves ir viktoriną. „Hnit-Baltic“ 
pristatė svetainę GISmokykla.lt, 
ArcGIS interaktyvių žemėlapių kū-
rimo, erdvinių duomenų valdymo ir 
analizės sistemą. „Lantel“ ekspo-
navo edukacijai per judesį skirtą 
mokymo bei mokymosi priemonę 
– IMO-learn kubus. „Inseria“ atsi-
vežė ir demonstravo interaktyvius 
lentą ir ekraną, elektroninį skam-
butį, projektorius. „Binarus“ sten-
de vyksiančių kūrybinių dirbtuvių 
metu buvo galima išbandyti inte-
raktyvias priemones ir 3D klasės 
turinį. „Dego“ komandos stende 
lankytojai buvo kviečiami kurti ri-
tmo ir garsų interpretacijas.

Ši paroda nuteikė optimistiškai ir 
įrodė, kad mokytojai kartu su mo-
kiniais ir jų tėveliais kuria, bendra-
darbiauja, ieško naujų metodų, 
būdų įdomiau ir tikslingiau lavin-
ti įvairius mokinių gebėjimus savo 
ugdymo įstaigose, bendruomenė-
se ir mielai dalinasi savo patirtimi 
su šalies pedagogais.

Gerąją patirtį tema „Ugdyti sveiką žmogų“ pristatė „Atgimimo“ mokyklos direktorė D. 
Časienė ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkas P. Žarnauskas/„Atgimimo“ moky-
klos archyvo nuotrauka
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Kviečiame prisijungti naujus komandos narius 
prie draugiško kolektyvo!

Ieškome atsakingų, iniciatyvių ir gebančių dirbti virėjo/-os ir 
restorano administratoriaus/-ės ir kambarinės.
Daugiau informacijos tel. +370 696 01007 arba 

el. p.: restaurant.druskininkai@europaroyale.com
Dėl kambarinės darbo teirautis: +370 615 15001, 

el. p.: deputy.druskininkai@europaroyale.com

Baltarusiai Druskininkuose jaučiasi 
kaip namie

Turizmo paroda „Otdych“ balan-
džio 4-7 dienomis Minske vėl su-
rinko norinčius sužinoti apie nau-
jienas pasaulio turizmo rinkoje. 
Šioje parodoje Lietuvai atstova-
vo delegacija iš Vilniaus, Kauno, 
Druskininkų, Trakų, Klaipėdos, 
Anykščių ir kitų Lietuvos miestų.

„Į Druskininkus važiuoju visa-
da pavasarį bei rudenį, kai kainos 
patrauklesnės. Mano poilsis trun-
ka tris savaites. Tai optimalus lai-
kas sustiprinti sveikatą, – pasako-
jo pensinio amžiaus turistė Alla iš 

Minsko. – Mano pasirinktoje sa-
natorijoje jau jaučiuosi kaip na-
mie, net gydytojus pažįstų. Kai at-
važiavau ketvirtą kartą, sanatorija 
apdovanojo mane, kaip ilgalaikę 
klientę, – įteikė dovanų kuponą gy-
domosioms procedūroms. Druski-
ninkai – nuostabi vieta, jaučiuosi 
ten daug geriau, negu savo gimtos 
šalies kurortuose.“

Turistų iš Baltarusijos skaičius 
per paskutinį penkmetį išaugo dvi-
gubai. 2011 m. Druskininkuose 
apsilankė 11 500 Baltarusijos gy-

ventojų, o 2017 m. – jau 23 400. 
Siekdamas dar labiau suaktyvinti 
kaimynų srautą į mūsų kurortą, VšĮ 
Druskininkų turizmo ir verslo infor-
macijos centras pradėjo reklaminę 
kampaniją Baltarusijos žiniasklai-
doje. Pranešimai apie mūsų mies-
to paslaugas, renginius, nuolaidas 
ir naujienas bus rodomi plačiai au-
ditorijai balandžio, gegužės, rug-
sėjo ir spalio mėnesiais. Pirmas 
toks straipsnis kovo 27 d. buvo pu-
blikuotas portale tut.by – jį per-
skaitė net 18 000 skaitytojų.

Apie Druskininkus – Ukrainos turizmo verslo atstovams
Kovo 27 d. LR ambasadoje Ki-

jeve (Ukrainoje) Valstybinio Tu-
rizmo Departamento organizuo-
tame renginyje buvo pristatytos 
Lietuvos turizmo galimybės ir 
naujienos. 

Kartu su kitais Lietuvos turiz-
mo verslo atstovais renginyje da-
lyvavo ir VšĮ Druskininkų turizmo 
ir verslo informacijos centro at-
stovas Povilas Gorelčenkas, ku-
ris pristatė Druskininkų kurorto 
galimybes ir naujienas, sanatori-
nį-kurortinį gydymą, SPA, lanky-

tinus objektus, organizuojamus 
renginius.

Šio renginio tikslas – paskatinti 
Lietuvos ir Ukrainos turizmo spe-
cialistų partnerystę; supažindinti 
kolegas iš Kijevo su patraukliau-
siomis Lietuvos turizmo vietomis, 
dar neatrastais gamtos bei kultū-
ros paveldo objektais. 

Renginio metu buvo pristaty-
tos poilsio bei atostogų galimy-
bės Lietuvoje, nepamiršta liko ir 
tradicinė šalies virtuvė. Renginio 
svečiai turėjo progą paragauti lie-

tuviškos duonos, sūrių, tradicinių 
saldumynų.

Po pristatymo surengtoje kon-
taktų mugėje Ukrainos turizmo 
specialistai domėjosi Druskinin-
kų turistinių objektų teikiamomis 
paslaugomis, kurorto naujovėmis, 
klausė, kaip patogiausia atvykti į 
kurortą ir ką svečiai čia gali veik-
ti laisvalaikiu. 

Druskininkų turizmo ir 
verslo informacijos centro 

informacija

Automobilių salonų valymas Jums patogiu laiku ir už patrauklią 
Jums kainą. Mus rasite: Vytauto g. 34. Tel. 8 654 35497

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Turizmo parodoje „Otdych“ Druskininkams atstovavo Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro darbuotoja A. Kaciun/ Druski-
ninkų TVIC archyvo nuotrauka
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„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytojai patirties sėmėsi 
Olandijos mokyklose

Vida Amanavičienė ir Vitalija 
Lisauskienė

„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
mokytojos

2017-2018 m. LR švietimo ir 
mokslo ministerija, Ugdymo 
plėtotės centras, bendradar-
biaudami su mokslininkais, 
mokyklomis ir verslo įmonė-
mis, vykdo projektą „Informa-
tika pradiniame ugdyme“. Pro-
jekto metu kuriamas pradinio 
ugdymo informatikos turinys ir 
išbandomas dešimtyje moky-
klų. Didžiuojamės, kad ir mūsų 
mokyklos komanda dalyvau-
ja šiame projekte. Lietuva 2020 
metais planuoja įdiegti infor-
matikos ugdymo programą pra-
dinėse klasėse, o iki to laiko ti-
kimasi visiškai tam pasiruošti: 
išbandyti programą, užtikrin-
ti mokytojų kvalifikaciją, pa-
rengti metodinę ir mokomąją 
medžiagą, aprūpinti mokyklas 
reikiamomis priemonėmis, su-
kurti pagalbos teikimo moky-
kloms infrastruktūrą, tobulinti 
mokytojų kvalifikaciją. Rengia-
mos programos tikslas – ugdy-
ti mokinių informatinį mąstymą, 
programavimo įgūdžius, kurti 
skaitmeninį turinį, spręsti pro-
blemas, mokytis valdyti išma-
niąsias technologijas.

Paskutinę kovo savaitę moky-
tojai, dalyvaujantys informatikos 
diegimo pradinėse klasėse pro-
gramoje, ir mes, pradinių klasių 
mokytojos Vida Amanavičienė 
ir Vitalija Lisauskienė, lankėmės 
Olandijoje, Groningeno mieste. 
Olandijoje vaikai pradeda moky-
tis nuo 4 metų, todėl pradinio ug-
dymo mokymasis trunka 8 metus. 
Pradinę mokyklą baigia dvylikos 
metų vaikai. Mokytojai nuolat ste-
bi vaikų ugdymąsi ir teikia viso-

keriopą pagalbą. Vaikų ugdymas 
pradinėse klasėse remiasi dina-
miniais užsiėmimais, žaidybini-
mu, veiklų įvairove ir kaitaliojimu. 
Nyderlandų mokyklose daug dė-
mesio skiriama inžineriniams da-
lykams, visų klasių vaikai projek-
tuoja, modeliuoja, gamina įvairius 
dalykus. Ir tai nėra atskiros moky-
klos ar atskiros pamokos, atrodo, 
kad tai daroma kasdien, bet kurio-
se pamokose. Beje, pradinės kla-
sės nemažos – jose 26 mokiniai. 
Tad mokytojams dažnai tenka 
vaikus skirstyti grupelėmis ir duoti 
jiems skirtingas užduotis. Stebė-
damos pamokas, matėme daug 
įvairiausių veiklų. Mažai tradicinių 
pamokų, kai mokiniai sėdi, klauso 
mokytojo arba visi daro vienodas 
užduotis. Tai galima buvo pama-
tyti tik septintose-aštuntose kla-
sėse (11-12 metų mokiniai). Buvo 
naudinga susipažinti su Olandi-

jos švietimo sistema, kurioje la-
bai svarbią vietą užima skaitmeni-
nio mokinių raštingumo ugdymas. 
Šiam tikslui įgyvendinti kiekviena 
mokykla renkasi savo metodus 
ir priemones. Didelį įspūdį paliko 
mokyklose vykdoma projektinė 
veikla, integruotas ugdymas, mo-
kinių kūrybiškumas, laisvumas. 

Erdvių užpildymas paprastas, 
bet sumanus. Erdvės pritaiky-
tos vaikams taip, kad jie galėtų 
vykdyti praktines užduotis, dirb-
ti grupėse, individualiai, pailsė-
ti jaukiuose poilsio kampeliuose, 
pertraukas praleisti lauke. Prie 
palangių įrengtos sienelės su žai-
dimais, knygomis. Sužavėjo prie-
monių gausa. Visos klasės ap-
rūpintos nemokamomis mokymo 
priemonėmis, skaitmeniniais įren-
giniais ir knygomis.

Įspūdį paliko šilti, pagarbūs mo-
kytojų ir mokinių santykiai, moki-

nių savarankiškumas, gebėjimas 
atsakingai planuoti savo veiklas. 
Planuoja visi ir visur. Jau ketur-
mečiai geba planuoti savo veiklą 
ir yra mokomi būti atsakingais ir 
tikslingai naudotis IKT. Mažiau-
siųjų klasėse kabo didelis sten-
das, surašyti visų klasės vaikų 
vardai, ir kiekvienas vaikas nusi-
mato sau užduotį savaitei ar die-
nai. Vaikai nuo mažens mokomi 
paaiškinti kiekvieną savo veiksmą 
ir sprendimą. Baigę pradinę mo-
kyklą, dvylikamečiai turi eiti vie-
ną iš trijų vidurinių mokyklų: viena 
iš jų parengia mokinius profesinei 
mokyklai, į ją nukreipiama apie 
pusė vaikų, kita atveria kelią toliau 
mokytis kolegijoje ar taikomųjų 
mokslų institute. Trečioji skiriama 
norintiems mokytis universitetuo-
se. Mokinius paprasti suskirsto 
mokytojai, pasitarę su tėvais. Su-
skirstymą patvirtina pradinės mo-

kyklos visuotinis baigiamasis tes-
tas. Ryškus ir bendradarbiavimas, 
glaudus ryšys su kolegijų ar uni-
versitetų studentais (pastarie-
ji ateina pabudėti per pertraukas, 
ypač per pietus), tėvais, verslinin-
kais. Dėkojame organizatoriams, 
kad šis vizitas buvo puikiai ap-
galvotas, jam pasiruošta ir supla-
nuota iš anksto. Per dvi dienas 
pabuvojome šešiose skirtingose 
mokyklose, susitikome su jų di-
rektoriais, pavaduotojais, lankė-
mės įvairaus amžiaus pradinėse 
klasėse, stebėjome įvairias pamo-
kas, veiklas, diskutavome ir suži-
nojome daug įdomaus. Aptarda-
mi Nyderlandų ugdymo sistemą 
išskyrėme ne tik skirtumus, bet 
aptarėme ir panašumus. Dėkoja-
me projekto „Informatika pradinia-
me ugdyme“ komandai už galimy-
bę praplėsti savo akiratį ir pagilinti 
kompetencijas.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytojai pabuvojo šešiose skirtingose mokyklose, susitiko su jų direktoriais, pavaduotojais, lankėsi įvairaus amžiaus pradinėse klasėse, stebėjo įvai-
rias pamokas, veiklas, diskutavo/„Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka

Prasideda projektas „Kultūros maršrutai be sienų“ 
Balandžio 9 d. Punske organi-

zuotas Europos Sąjungos regi-
oninės plėtros fondo Interreg 
V-A Lietuva-Lenkija bendra-
darbiavimo programos projek-
to Nr. LT-PL-2S-168 „Kultūros 
maršrutai be sienų“ pirmasis 
renginys – Kontaktų forumas. 
Tai – pažintinis renginys, ku-
riame dalyvavo ne tik projek-
to partneriai, bet ir Lietuvos 
bei Lenkijos pusės įmonės ir 
privatūs asmenys, kurių veikla 
susijusi su kulinariniu ir kultū-
riniu paveldu. Renginio organi-
zatorius – Punsko valsčius. 

Renginio dalyvius pasveikino 
Punsko valsčiaus viršaitis Vytau-
tas Liškauskas, kuris akcentavo 
ypatingą žmogaus vaidmenį kū-
rybinėje veikloje. Sveikinimo žo-
džius tarė ir asociacijos „Palen-
kės skoniai“ direktorių tarybos 
pirmininkas Mariusz Cyłwik. 

Projekto pagrindinis tikslas yra 
sukurti maršrutą, kuriame dalyvau-
tų įmonės bei privatūs asmenys, 
puoselėjantys kultūrinį ir kulinari-
nį paveldą. Šio projekto generato-
riai Lenkijos pusėje yra Palenkės 
žemės ūkio konsultavimo centras 
Šepietove, asociacija „Palenkės 
skoniai“ bei Punsko valsčius. Pir-
mieji du aktyviai veikia kulinarinio 
paveldo srityje. Asociacija „Palen-
kės skoniai“ jau yra sukūrę kulina-
rinį maršrutą, kurio pagrindas yra 
įvairių tautų (romų, žydų, lietuvių, 

totorių ir kitų), gyvenančių Palen-
kės regione, patiekalai. M. Cyłwik 
pranešimas atskleidė, kad šis pro-
jektas yra jau veikiančio kulinarinio 
maršruto tąsa, jis – unikalus, netu-
ri analogų ne tik Lietuvos-Lenkijos 
pasienio teritorijoje, bet ir Europoje. 

Palenkės žemės ūkio konsultavi-
mo centro Šepietove atstovė pro-
jektui Joanna Czarkowska prista-
tė centro veiklą kulinarinio paveldo 
srityje. Šis centras jau ne viene-

rius metus organizuoja Lenkijos 
Respublikoje labai populiarų ku-
linarinio paveldo patiekalų kon-
kursą. Lietuvai atstovavo Alytaus, 
Druskininkų ir Lazdijų vietos vei-
klų grupių vadovai bei nariai. Aly-
taus rajone puoselėjamą kulina-
rinį paveldą pristatė rajono vietos 
veiklos grupės pirmininkė Vida 
Vrubliauskienė. Forumo dalyvių ir 
projekto partnerių dėmesį patrau-
kė turistinio pobūdžio informaci-

nis leidinys „Malonumai judant“, 
kuriame sutelkta informacija apie 
Alytaus ir Birštono savivaldybių 
kultūrinius objektus, kulinarinį pa-
veldą ir jų puoselėtojus. Lazdijų 
rajono Dzūkijos vietos veiklos gru-
pės pirmininkė Edita Gudišauskie-
nė pristatė Lazdijų rajono kulinari-
nio paveldo puoselėtojus, turinčius 
tautinio paveldo puoselėtojų pa-
žymėjimus, bei turistinius marš-
rutus. Turtingą Druskininkų vie-

tos veiklos grupės veiklą ir gausų 
kultūrinio bei kulinarinio paveldo 
puoselėtojų būrį pristatė projekto 
koordinatorė Laima Žukauskaitė.

Dažnas patiekalas neapsieina 
be žiupsnelio druskos, kuri yra 
neatsiejama Druskininkų istori-
jos dalis. Ją renginio dalyviams 
ir svečiams pristatė druskininkie-
čiai Aušra ir Tauras Česnulevičiai. 
Renginyje taip pat dalyvavo Na-
cionalinio paramos žemės ūkio 
centro regiono filialo Balstogėje 
direktorė Jadwiga Zabielska. Ji ir 
jos komanda pristatė centro vei-
klas Balstogėje bei kvietė mūsų 
kulinarinio paveldo gamintojus ir 
ūkininkus dalyvauti jų rengiamo-
se mugėse bei festivaliuose. 

Balandžio 26 d. 10 val. Leipa-
lingio laisvalaikio salėje (Alėjos 
g. 3, Leipalingio mstl., Druskinin-
kų sav.) organizuojamas antra-
sis projekto renginys – seminaras 
„Ekologinė žemdirbystė-tauti-
nės virtuvės pamatas“. Praneši-
mus skaitys Lenkijos bei Lietuvos 
ekologine žemdirbyste užsiiman-
tys ūkininkai bei įmonių atstovai. 
Renginys atviras, tad apsilankyti 
kviečiame visus, puoselėjančius 
ir besidominčius ekologine žem-
dirbyste. 

Kontaktų forumo dalyviai/Lijanos Kubilienės nuotrauka
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Knygoje – asmeninė druskininkiečio patirtis, 
kaip gyventi su nepagydoma liga

Druskininkietis Albinas Pily-
pas išleido knygą „Diabetas 
mano draugas“. Knygos auto-
rius, pats sergantis diabetu, įsi-
tikinęs, kad sveikata – ne vien 
gydytojų, bet ir mūsų pačių rei-
kalas. Todėl knygoje jis ragina 
visus pasirūpinti savimi jau nuo 
šiandienos.

– Šįmet išleista Jūsų knyga 
„Diabetas mano draugas“ yra 
surikiuota į dvi dalis: „Prieš 
dvylika metų“ ir „Po dvylikos 
metų“. Kodėl?

– Pirma knygos dalis kaip tik ir 
parašyta bei išleista prieš dvyli-
ka metų. Gana ilgai rašiau antrąją 
dalį ir, praėjus dvylikai metų, su-
jungiau abi dalis į vieną. Knygos 
leidėjai – „Obuolio“ redakcija –  
įnešė ir savo dalinius pakeitimus, 
patikslinimus.

– Kas, pagal Jūsų lūkesčius, 
yra šios knygos skaitytojai?

– Man sunku objektyviai spręs-
ti apie tai. Kai apie knygos išlei-
dimą sužinojo mano dukra, kuri 
gyvena JAV, ji apie tai paskelbė 
Facebooke. Tada tiesiog nelauk-
tai entuziastingai sureagavo du-
kros draugai, siūlydami knygą vi-
siems perskaityti ir aptarti knygų 
mėgėjų klube, kurį jie yra subū-
rę. Tad dukra užsakė kiekvienam 
po knygą su mano autografu, ir 
žmona nuvežė. Visus jos drau-
gus, emigrantų palikuonis ir nau-
jus emigrantus aš pažįstu, tarp jų 
yra medikų, inžinierių, verslinin-
kų, mokytojų. Dukra tvirtai įsiti-
kinusi, kad knygą naudinga per-
skaityti visiems. Aš asmeniškai 
taikausi į savo „kolegas“ – diabe-
tikus, net į jaunesnės kartos.

– Jūsų knygoje daug dėmesio 
skiriama ne tik specifinėms, 
asmenine patirtimi paremtoms 
žinioms apie tai, kaip suvaldy-
ti, kontroliuoti diabetą, bet ir 
informacijai, susijusiai su min-
ties jėga, pozityviu mąstymu, 
savitaiga. 

– Kai padarai pirmus žingsnius, 
mokydamasis valdyti savo ligą, 
pajutęs sėkmę, savaime imi tobu-
lėti. Kadangi visą gyvenimą mė-
gau knygas, nejučiomis atsivėrė 
kitas pasaulis, susijęs su žmo-
gaus sveikatingumo tema, žmo-
gaus psichologija, psichika. Visa 
tai, puoselėjant sveikatą, gerą sa-
vijautą, yra susiję. O pagal sąlygi-
nai naują psichogenetikos moks-

A. Pilypas: „Diabetas – mano sąjungininkas, priverčiantis būti sveikuoliu.“/Laimos Re-
kevičienės nuotrauka

Informuojame, kad 2018 m. ge-
gužės 3  d. 11.00 val. bus atliekami 
R. Kemežytei nuosavybės teise pri-
klausančio žemės sklypo (kad. Nr. 
3878/0002:274), esančio Dainavos 
g. 21, Neravų k. Druskininkų sav., 
kadastriniai matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimo skly-
po savininkus: G. Šimkų ir D. Šimku-
vienę (kad. Nr. 3878/0002:311).

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, 
Liepų g. 14-4, Druskininkai. Tel. Nr. 
868505537.

Informuojame, kad 2018 m. ge-
gužės 3 d. 13.00 val. bus atliekami 
R. Ambrazevičiui nuosavybės teise 
priklausančio žemės sklypo (kad. 
Nr. 3865/0007:59), esančio Lateže-
rio k. Druskininkų sav., kadastriniai 
matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimo skly-
po savininkus: A. Burės (kad. Nr. 
3865/0007:105), turto paveldėtojus.

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, 
Liepų g. 14-4, Druskininkai. Tel. Nr. 
868505537.

Jauniesiems druskininkiečiams – 
graikų, romėnų imtynių 

čempionato sidabras

Balandžio 14 dieną Marijampo-
lėje surengtame atvirame miesto 
graikų, romėnų imtynių čempio-
nate  dalyvavo komandos iš Vil-
niaus, Kauno, Klaipėdos, Visa-
gino, Šiaulių rajono, Tauragės, 
Joniškio, Vilniaus rajono, Anykš-
čių, Kupiškio bei Vilkaviškio lais-
vųjų imtynių komanda – iš viso 
155 sportininkai.

Išbandyti jėgas kitokiame im-
tynių stiliuje panoro ir du jaunie-
ji druskininkiečiai. Nors graikų, 
romėnų imtynių stilius yra kiek 
neįprastas laisvųjų imtynių atsto-
vams, tačiau sportininkai parodė 
charakterį ir lūkesčius pateisino 

su kaupu. Svorio kategorijoje iki 
26 kg. Adomas Senkevič, nuga-
lėjęs 4 varžovus, pateko į finalą. 
Pripažinęs sportininko iš Joniš-
kio pranašumą, jis iškovojo sida-
bro medalį. Analogišką rezultatą 
parodė Aronas Miglinas. Nugalė-
ti 4 varžovai, pralaimėta finalinė 
kova sportininkui iš Šiaulių rajono 
ir iškovotas sidabro medalis. Nors 
vaikinukai dar labai jauni ir treni-
ruojasi tik pirmus metus, jau ma-
tyti, kad juose formuojasi kovoto-
jo charakteris.

Druskininkų sporto centro 
informacija

Treneris J. Jurkynas su savo ugdytiniais/Druskininkų sporto centro archyvo.nuotrauka

lą, nuo to, kaip mes tvarkome 
savo gyvenimą, priklauso ir mūsų 
palikuonių gyvenimas. O mes juk 
ir liekame gyventi savo palikuony-
se. Beje, pats iki ligos buvau gana 
niūrokas tipelis ir, tik draugauda-
mas su diabetu, supratau, kad 
tiktai pozityvus mąstymas veda į 
sėkmę. Va todėl aš ir nemėgstu 
niurgzlių, piktų žmonių.

– Kodėl knygą skyrėte savo 
žmonai Birutei?

– Žmona lituanistė, aš baigiau ru-
sišką mokyklą, tad be jos pagalbos 
būtų buvę sunku ir knygą rašyti. Ta-
čiau svarbiau yra tai, kad be žmo-
nos kantrybės ir išminties nebūtų 
nei šios knygos, nei, ko gero, ir ma-

nęs... Buvau taip įnikęs į alkoholį, 
kad vieną kartą žmona nutarė skir-
tis. Tąsyk, Birutei benešant skyry-
bų dokumentus į teismą, nulūžo jos 
bato kulniukas, ir ji teismo nepasie-
kė. Apie tai sužinojau tik po daugelio 
metų. Ar koks prietaras nulėmė, ar 
kas kita, bet skyrybos tuo ir baigė-
si, tad aš buvau išgelbėtas... Likęs 
vienas, duodu šimtaprocentinę ga-
rantiją, būčiau baigęs labai liūdnai. 
Kartu gyvename 46-erius metus. 
Dabar galiu tik pridurti – gyvenimas 
yra gražus. Man vasarį sukako 78-
eri metai. Mano sąjungininkas dia-
betas auklėja mane – tiesiog priver-
čia judėti ir būti sveikuoliu.

Parengė Ramunė Žilienė
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Užuojautos

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

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka…

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.

Nuoširdžiai užjaučiame Astą Slidziauskienę 
dėl mylimo tėvelio netekties. 

Druskininkų savivaldybė 

Žuvus Ignui Vaitkevičiui, nuoširdžiai užjaučiame jo mamą, 
močiutę ir artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios 

stiprybė šią sunkią netekties valandą. 

DNSB „Nemunas“ gyventojai

Renginiai
Balandžio 20 d. 11 val. Į prasmin-

gų įspūdžių valandą, skirtą Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 100-čiui, 
kviečia LPS Druskininkų bendrijos 
Bočiai „Žodžio meno“ klubas, kultū-
ros išvykų organizatorė Aušra Čes-
nulevičienė (Socialinių paslaugų cen-
tas, antras aukštas, Veisiejų g. 17)

Balandžio 20 d. 18 val. festivalio 
„Kino pavasaris“ daugiausia žiūrovų 
surinkęs filmas „Jūsų Vincentas“. Bi-
lieto kaina – 5 Eur  (Druskininkų van-
dens parko 2 a. salėje, Vilniaus alė-
ja 13) 

Balandžio 20 d. 18 val. Muziki-
nis-literatūrinis vakaras, skirtas M. K. 
Čiurlionio atminimui. Dalyvaus Sankt 
Peterburgo M. K. Čiurlionio draugijos 
nariai (renginys vyks rusų kalba)

Balandžio 20 d. 18 val. Gero kino 
vakaras „Jūsų Vincentas“ – Oskarui 
nominuota, ranka tapyta animacinė 
kino juosta. Detektyvas, drama. Tai 
daugiausiai žiūrovų balsų surinkęs 
festivalio „Kino pavasaris 2018“ metu 
filmas (Druskininkų vandens parko 2 
salė)

Balandžio 21 d. 12 val. IV-asis 
tarptautinis plovo virimo čempionatas 
Druskininkuose (prie „Parko vilos“ ir 
kavinės „Bukhara“, K. Dineikos g. 12)

Balandžio 21 d. 19 val. muzikinis 
pasimatymas su Radži. Išankstinio bi-
lieto kaina – 6 Eur, daugiau informaci-
jos tel.: 8 620 25161 (Leipalingio lais-
valaikio salė, Alėjos g. 3)

Balandžio 23 d. 17 val. Sociali-
nių paslaugų centro 1 a. salėje Drus-
kininkų miesto cukrinio diabeto klubas 
„Atgaja“ organizuoja seminarą mies-
to bendruomenei „Sveikos mitybos 
pagrindai, mitybos piramidės lėkštės 
principai“. Lektorė – Druskininkų mies-
to endokrinologė Rasa Koreivienė

Balandžio 23 d. 19 val. susitikimas 
su akademiku Jurgiu Brėdikiu bei jo 
naujausios knygos „Kitokiu žvilgsniu“ 
2-os dalies pristatymas. Renginio 
metu galėsite įsigyti knygų su auto-
riaus autografu. Įėjimas nemokamas 
(AB „Eglės sanatorijos“ biblioteka) 

Balandžio 25 d. 17.15 val. Nau-
jų knygų pristatymas „Nauja knyga –  
atviras langas į pasaulį“. Koncertuos 
vokalinis ansamblis „TAU“, vadovau-
jamas V. Šedienės (Druskininkų savi-
valdybės viešoji biblioteka, V. Kudir-
kos g. 13)

Parodos
Balandžio 27 d. 15 val. tautodai-

lininkės Dianos Lukošiūnaitės jubi-
liejinė karpinių paroda „Šimtažiedis“. 
Koncertuos Merkinės kultūros centro 
folkloro ansamblis „Kukalis“, vado-
vaujamas L. Jakštienės (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos V. K. Jonyno dailės sky-
riaus mokytojos O. Zakarienės mo-
kinių darbų paroda „Spalvotos dailės 
dienos“ (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Liucijos Vrubliauskienės jubiliejinės 
retrospektyvinė paroda „Šviesos ke-
lias“ (Druskininkų savivaldybės vie-
šoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Dailininkės Aleksandros Laucevi-
čiūtės-Čipkienės (1922–2009) paroda 
„Poeto mūza – Savoldo angelas“ (V. K. 
Jonyno galerija, Turistų g. 9)

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

Paroda „Prakalbink portretą lietu-
viškai“ iš Druskininkų miesto muzie-
jaus dailės rinkinio, skirta Lietuvių 
kalbos dienoms (Druskininkų miesto 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Kioto tarptautinės medžio raižinio 
asociacijos sudaryta šiuolaikinio Ja-
ponijos medžio raižinio paroda „Me-
džio raižinio efektas“ (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. Čiurlio-
nio g. 35)

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

(J. Marcinkevičius)

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Ramutei Juonienei 
dėl mylimos Mamytės netekties. Telydi Jus ir Jūsų 

artimuosius paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią valandą. 

Druskininkų savivaldybė 

Nuoširdžiai užjaučiame Onutę Kaziukonienę 
dėl mylimos sesers Jadvygos mirties.

Galina Koržova ir Renata Koržovienė

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

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

(B. Brazdžionis)

Nuo širdžiai užjaučiame Onutę Kaziukonienę 
dėl mylimos sesers Jadvygos mirties.

Vytauto g. 18 namo 1-os laiptinės gyventojai

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Vilę Kleponienę.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Informuojame, kad 2018 m. gegu-
žės 3 d. 15.00 val. bus atliekami J. 
Petrauskienei nuosavybės teise pri-
klausančio žemės sklypo (kad. Nr. 
5908/0004:262), esančio Gerdašių 
k. Druskininkų sav., kadastriniai ma-
tavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimų skly-
pų savininkus: V. Kirlienės (kad. Nr. 
5908/0004:205) ir P. Vytauto Ne-
nortaus (kad. Nr. 5908/0004:227), 
turto paveldėtojus.

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, 
Liepų g. 14-4, Druskininkai. Tel. Nr. 
868505537.

Mirtis iš mūsų išplėšia pačius brangiausius žmones, 
bet nepajėgia ištrinti iš atminties tų žmonių darbų, 

prisiminimų ir meilės, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą. 

Mirus Salomėjos Karlonienės sesei Alesiai, 
reiškiu nuoširdžią užuojautą. Nors šiais žodžiais noriu 

palengvinti praradimo skausmą.

Teresė Pavlova

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams,  bendradar-
biams, kaimynams ir visiems, buvusiems šalia šią sunkią gy-
venimo valandą ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę 
mylimą mamytę, močiutę ir promočiutę Oną Lepeškienę.

Dukros Ramutė, Danutė, Ritutė, 
sūnūs Mindaugas ir Elvyras su šeimomis
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2018.04.21 d.
Šeštadienis

2018.04.20 d.
Penktadienis

2018.04.22 d.
 Sekmadienis

2018.04.23 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 4.

10:55 Akis už akį 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. 
20:58 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Auksapirštis.
00:50 Smegenų paslaptys. Marse-

lis Prustas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

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

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

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

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“.
13:00  „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 „Krudžiai“.
21:20  VAKARO KINO TEATRAS 

„Aš - ketvirtas“.
23:35  „Pasitikėjimas“.
01:20  „Patrulių zona“ (k.). 
03:15  „Priverstas žudyti“ (k.). 
05:00  „Svotai“ (k.). 
05:50  „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 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 Jupiterė. 

Pabudimas.
23:30 Paranormalūs reiškiniai. Vai-

duoklio dimensija.
01:10 Bėgančios kortos. 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu“.
07.15 „Ant bangos“.
08.15 Gyvenimo būdas. 
09.15 „Rojus“.
10.20 „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. 
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Baimės įlanka“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Jekaterina Didžioji“.

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

mas“.
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 „PREMJERA Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
21:00 Gaujos vyrukai.
22:50 Laisvės kirtis.
00:40 „Strėlė“.
01:30 Gaujos vyrukai.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

nuotykiai.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-

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

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

jera. Gorongozos nacionalinis par-
kas. Rojaus atgimimas. Dramblių už-
kalbėtoja.

12:40 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Sniego vilkų šeimyna ir aš.

13:40 Mis Marpl 4. Rugiai kišenėje.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“.
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“. 
23:10 Draugo kailyje.
01:00 Auksapirštis (k.).
02:50 Pasaulio dokumentika. Go-

rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas. Dramblių užkalbėtoja (k.).

03:45 Pasaulio dokumentika. Snie-
go vilkų šeimyna ir aš (k.).

04:45 Auksinis protas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

kaite. 
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 

pasakos. Undinėlė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Mėlynoji planeta 2. Koraliniai rifai.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premje-

ra. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidos-
kopas 3. Aliaska. Rudųjų lokių rojus.

13:40 Mis Marpl 4. Žudyti lengva.
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 4. 
21:55 Prakeiktas telefonas.
23:30 Gerard Depardieu: priimkit 

mane tokį, koks esu (k.).
00:25 Pasaulio dokumentika. Mėly-

noji planeta 2. Koraliniai rifai (k.).
01:15 Pasaulio dokumentika. Lauki-

niai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 
Aliaska. Rudųjų lokių rojus (k.).

02:00 Smegenų paslaptys. Marselis 
Prustas (k.).

02:10 Karinės paslaptys (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 4.

10:55 Akis už akį 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 2.
00:15 Pasaulio teisuoliai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
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. 

Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
12.45 „Laiptai į dangų“.
15.15 „Pavojingiausios kelionės. 

Kongas, Kivu provincija“. 
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“. 

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Aladinas“. 
06:55  „Ančiukų istorijos“. 
07:25  „Vėžliukai nindzės“. 

07:55  „Aladinas“. 
08:25  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:25  „Ilgo plauko istorija“. 
10:00  „Virtuvės istorijos“. 
10:30  „Gardu Gardu“. 
11:00  „Svajonių ūkis“.
11:30  „Išsirink sau ateitį“.
12:00  „Paauglės dvasia“.
13:50  PREMJERA „Auklių nuoty-

kiai“.
15:50  „Havajai 5.0“.
16:45  „Ekstrasensų mūšis“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Naktis muziejuje. 
Kapo paslaptis“.

21:25  PREMJERA „Lojalioji“.
23:50  „Viešbutis „Didysis Buda-

peštas“„.
01:40  „Aš - ketvirtas“ (k.). 
03:35  „Svotai“.
05:15  „Gaudynės“.

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Aladinas“ (k.). 
07:00  „Ančiukų istorijos“. 
07:30  „Vėžliukai nindzės“. 

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  „Mergina iš Alabamos „.
13:45  „Keistuolis ir gražuolė“.
15:45  NAUJAS SEZONAS „Simp-

sonai“.
16:15  „Ekstrasensų mūšis“. 
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Geriausi mūsų metai. 

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

„Mechanikas“.
23:50  „Pavojingas susitarimas“.
01:35  „Lojalioji“ (k.). 
03:35  „Svotai“ (k.). 
04:30  „Mažylė Houp“.
05:15  „Moderni šeima“.

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

tį“ (k.). 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 
07:55  „Svajonių sodai“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“.
13:00  „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 

„Sniegynų įkaitai“.
00:50  „Kaulai“.
01:45  „Gražuolė ir pabaisa“.
02:30  „Gaudynės“.
03:20  „Raitelis be galvos“.
04:10  „Imperija“.
05:00  „Kaulai“ (k.). 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Didysis žvejys 2“.
06:55 „Ponas Bynas“. 
07:20 „“Nickelodeon“ valan-

da. 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 „Ogis ir tarakonai“.
10:10 KINO PUSRYČIAI Kelionė laiku.
11:55 Skūbis Dū.
13:40 Dzeusas ir Roksana.
15:35 „Mažylis“ Tomis.

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 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. PREM-

JERA Įkalinta.
00:20 „Judantis objektas“.
01:15 Džekas Ryčeris. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
08.25 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. Felicija Bortkevičienė“. 
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Vincentas“.
12.30 „Vera“.
14.20 „Pavojingiausios kelionės. 

Kongas, Katangos provincija“. 
15.00 „Šarūnas Marčiulionis. Ne 

toks kaip kiti. 3 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 „Kapitonas Gordejevas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vincentas“.
00.30 „Pražūtingi smaragdai“.
02.15 „Vera“.
03.45 „Šarūnas Marčiulionis. Ne 

toks kaip kiti. 3 dalis“. 
04.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
04.50 „Vincentas“.
06.00 „Pasaulio turgūs. Akas“. 
06.30 „Pasaulio turgūs. Tailandas“. 

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

mentas.
07.15 Muzikiniai sveikinimai.
08.15 „24/7“.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Raudonoji karalienė“.
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 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 

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

vitrina. 
09:00 Autopilotas. 

09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Blogas šuo!“. 
11:30 „Žemė iš paukščio skrydžio“. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:45 „Kas žudikas?“. 
16:00 „Detektyvų istorijos“. 
17:00 LKL čempionatas. Pieno 

žvaigždės-Lietkabelis. Tiesioginė 
transliacija

19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Užrakintas.
00:05 AŠTRUS KINAS Tikras teisin-

gumas. Brolija.
01:45 „Strėlė“.
03:15 Muzikinė kaukė . 

06:30 Galiūnų čempionų 
lyga. Vokietija . 2017 m. 

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

09:00 Galiūnų čempionų lyga. Olan-
dija. 2017 m. 

10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Blogas šuo!“. 
11:30 „Žemė iš paukščio skrydžio“. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
13:40 Sveikinimai. 
16:00 „Reali mistika“. 
17:00 LKL čempionatas. Neptūnas-

Lietuvos rytas. Tiesioginė transliacija
19:30 „Daktaras Richteris“.
21:40 „Juodasis sąrašas“.
22:35 „Išbandymų diena“.
23:35 Užrakintas.
01:20 „Kas žudikas?“. 
02:15 „Detektyvų istorijos“.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Didysis žvejys 2“.
06:55 „Ponas Bynas“. 
07:20 „“Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“. 
07:45 „Žuviukai burbuliukai“. 
08:10 „Keista šeimynėlė“. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:10 „Drakonų kova. Super“. 
09:40 KINO PUSRYČIAI Nykštuko 

Tomo ir Coliukės nuotykiai.
11:05 Tomas ir Džeris. Šnipų žaidimai.
12:30 Aš - šnipas.
14:20 PREMJERA Roko amžius.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:00 Džekas Ryčeris.
00:40 Sukrečiantis skrydis.
02:35 Savaitė be žmonų.

17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Kelionė į pa-

slaptingąją salą.
21:20 Prekybos centro kietuolis.
23:10 Savaitė be žmonų.
01:10 Jupiterė. Pabudimas  .
03:25 Programos pabaiga. 

04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Merdoko paslaptys“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Berlynas“. 

03:00 Savaitė (k.).
03:55 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“ (k.).
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Trečiadienis

2018.04.26 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

nė policija 4.
10:55 Akis už akį 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. 
20:58 Loterija „Jėga“.
21:00 Šiandien prieš 100 metų. Doku-

mentinė apybraiža, skirta Nepriklauso-
mybės paskelbimo iškilmėms ir valsty-
bės simbolių kūrimo peripetijoms. 

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 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.). 06:00 Lietuvos Respubli-

kos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva. 

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

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

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

„Dingti per 60 sekundžių“.
00:55  „Kaulai“.
01:45  „Gražuolė ir pabaisa“.
02:35  „Gaudynės“.
03:25  „Raitelis be galvos“.
04:15  „Imperija“.
05:05  „Kaulai“ (k.).

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

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“.
13:00  „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 

„Magiškasis Maikas“.
00:50  „Kaulai“.
01:40  „Kvantikas“.
02:30  „Gaudynės“.
03:20  „Raitelis be galvos“.
04:10  „Imperija“.
05:05  „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 Velnio 

antrininkas.
00:45 „Judantis objektas“.
01:40 Snaiperis 3. 

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 . 

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

09.15 „Rojus“.
10.20 „Raudonoji karalienė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
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 PREMJERA. „Žmogus be 

praeities“.
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“.

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

09.15 „Rojus“.
10.20 „Raudonoji karalienė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
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 PREMJERA. „Žmogus be 

praeities“.
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 „Kambarinė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Skinsiu raudoną 

rožę“.
07.15 „Šiandien kimba“.
08.15 Patriotai. 
09.15 „Rojus“.
10.20 „Raudonoji karalienė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
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 PREMJERA. „Žmogus be 

praeities“.
21.30 Gyvenimo būdas. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Vantos lapas“.
00.15 „Kapitonas Gordejevas“.
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Kambarinė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.

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

mas“.
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 Nėra kur bėgti.
22:55 Transformeriai.
01:35 „Dingęs“.
02:35 „Blogas šuo!“. 

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

mas“.
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“.
18:30 LKL čempionatas. Vytautas-

Šiauliai. Tiesioginė transliacija
21:00 „10,5 balo“.
00:20 Nėra kur bėgti.
02:05 „Dingęs“.

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

mas“.
08:40 „44-as skyrius“.

09:40 „Tokia tarnyba“.
10:40 „Gelbėtojai - 112“.
11:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 LKL čempionatas. Lietkabelis-

Lietuvos rytas. Tiesioginė transliacija
21:00 Nakties sargyba.
23:00 „10,5 balo“.
02:00 „Dingęs“.

2018.04.24 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 4.

10:55 Akis už akį 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 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“.
13:00  „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  „Eurolygos rungtynės. Kau-

no „Žalgiris“ - Pirėjo „Olympiacos“. 
Vaizdo įrašas. 

00:30  „Kaulai“.
01:25  „Gražuolė ir pabaisa“.
02:15  „Gaudynės“.
03:05  „Raitelis be galvos“.
03:55  „Imperija“.
04:50  „Kaulai“ (k.). 
05:35  „Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai“.

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... . 

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

mas“.
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 Transformeriai.
23:50 Tikras teisingumas. Brolija.
01:30 „Išbandymų diena“.
02:15 „Juodasis sąrašas“.

09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė 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 de-

talės“. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Nesaugus prie-

globstis.
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.).

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 13 nuo-

dėmių.
00:20 „Judantis objektas“.
01:15 Velnio antrininkas  .
03:05 Alchemija XIV. Visaginas : at-

rastas miestas. 
03:35 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“.

23.45 Gyvenimo būdas. 
00.45 „Šiandien kimba“.
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“.

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 Snaipe-

ris 3.
00:20 „Judantis objektas“.
01:15 Įkalinta. 

Balandžio 20 d. 10-15 val. 
Druskininkų savivaldybėje

KVIEČIAME Į NEMOKAMĄ SEMINARĄ APIE DAUGIABUČIŲ 
NAMŲ RENOVACIJĄ

Seminaro metu bus atsakoma į Jūsų pateiktus klausimus bei 
pristatomas renovacijos procesas nuo pradžios iki pabaigos. 

Pagrindiniai klausimai, į kuriuos bus atsakoma:
• Kodėl verta renovuotis?
• Kokie galimi inžineriniai daugiabučio atnaujinimo sprendimai ir kaip 
juos tinkamai pasirinkti?
• Kokios yra gyventojų teisės ir pareigos?
• Kokie yra pagrindiniai finansavimo aspektai?
• Ar tikrai renovacija atsiperka iš finansinės pusės?
• Ir daugelis kitų Jums aktualių klausimų

Registruotis galite el. paštu registracija@civitta.lt

Vaikiškų drabužių parduotuvė (adresu: Druskininkų g. 3, šalia 
parduotuvės „Drabužiai visai šeimai“) švenčia 1 metų gimtadienį! 

Gautos naujos lietuvių, ispanų, lenkų, ukrainiečių firmų 
rūbelių kolekcijos. Taikomos nuolaidos!

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com
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Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

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

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

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

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

Tel. 8 682 10953

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355
Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos 

arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

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

pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių 

smulkmenų už itin patrauklią kainą!

Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į 
B kategorijos vairuotojų kursus! Nauja 

grupė renkama gegužės mėnesį.
Gardino g. 1, Druskininkai

Teirautis tel.: 8 315 78403, 
8 652 77109, 8 685 00083

Perku miškus visoje Lietuvoje ir žemės sklypus 
Leipalingio apylinkėse. Tel. 8 613 56708

SIŪLOME DARBĄ TARPTAUTINIŲ REISŲ VAIRUOTOJAMS-
EKSPEDITORIAMS (CE kategorija, 95 kodas). Tel. 8 616 30901

Balandžio 26 d. 18 val. Šaukiamas visuotinis 
sodininkų bendrijos „Dainava“ susirinkimas . 

Jis įvyks Dainavos 4-osios gatvės gale.

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams- 
ekspeditoriams (reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transpor-
to ir logistikos vadybininkams (-ėms). Tel. +370 687 93693

Parduodame juodžemį, galime pristatyti į vietą. 
Tel. +370 698 72320

UAB „Arnitana“. Įrengiame įtempiamas 
lubas. Tel. 8 616 57237

UAB „Mėsinukė“ dirbs 
nuo balandžio 24 dienos.

Parduodame pušines malkas. Atvežame. 
Tel. 8 675 85497

Autoservisui reikalingas darbuotojas remontuoti, 
ardyti lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192
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Asmeniniai skelbimai
29 a sodyba Panaros kaime, 15 
km nuo Druskininkų. Yra kadas-
triniai matavimai. Kaina – 9000 
Eur. Tel. 8 682 33229

Gyvenamas namas su ūkiniais 
pastatais 17 a sklype Leipalingy-
je. Kaina – 39000 Eur.  
Tel. 8 694 52629

6 a sodo sklypas Jaskonyse, 
sodų bendrijoje „Migla“, yra elek-
tra. Kaina –7000 Eur.  
Tel. 8 612 20142

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

24 a namų valdos sklypas Čiur-
lionio g. priešais Ratnyčios gy-
venvietę, viduryje bendro sklypo. 
Kaina – 53000 Eur.  
Tel. 8 686 07798

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

Traktorius MTZ 50, hibridas (MTZ 
80 variklis). Kaina – 2200.  
Tel. 8 647 80912

Tvarkingas „Opel Astra“, 
2005.01.05 hečbekas, dyzelinas, 
variklio galia 74 kW, mėlynos 
spalvos, TA iki 2019.08. Prideda-
me naujas žiemines dygliuotas 
padangas. Kaina – 2200 Eur.  
Tel. 8 612 20745

„VW Passat“ 1996 m., 1.9 L dy-
zelinas, universalas, 81 kW, TA 
iki 2019.07. Kaina – 1000 Eur. 
Tel. 8 618 64043 

„Mazda 323“ 1997 m., 1,5 L ben-
zinas, automatinė pavarų dėžė, 
elektriniai langai, elektra šildomi 
veidrodėliai, centrinis užraktas, 
TA, 3 durys. Kaina – 400 Eur.  
Tel. 8 670 74263

3 naudotos žieminės padangos 
195/50 R 15, 82H. Kaina – 1 
vnt./8 Eur. Tel. 8 650 68954

Lenkiškas kultivatorius (3 m plo-
čio). Kaina – 300 Eur.  
Tel. 8 618 64043 

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m., 
draudimas, automatinė pavarų 
dėžė. Tel. 8 682 98506

„Ford Focus“ 2005 m., 1,8 L dy-
zelinas, universalas; „Opel Astra“ 
2006 m., 1,7 L dyzelinas, iš Vo-
kietijos. Tel. 8 621 59371

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

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

2 kambarių 64 kv. m nestandar-
tinis butas Liepų g. 2A, 3 aukšte 
su požeminiu garažu, baldais ir 
buitine technika.  
Tel. 8 687 53968

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

2,55 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas Vilkininkų km (apie 4 km 
nuo Leipalingio) apie 150 metrų 
iki 2 ežeriukų. Sklypas ribojasi su 
žvyrkeliu. Kaina – 13500 Eur.  
Tel. 8 617 62483

6,02 a sodas Jaskonyse. Vasar-
namis, aptverta teritorija, šulinys, 
elektros įvadas. Kaina – 12000 
Eur. Tel. 8 614 67590

Mūrinis garažas Leipalingyje prie 
elektrinės. Tel. 8 614 66815

12,31 a ir 14,79 a namų valdos 
sklypai Viečiūnuose, Vėjų g. Kai-
na – 1 a/1100 Eur.  
Tel. 8 610 90924

Skubiai 17 arų žemės sklypą Gai-
liūnuose. Tel. 8 623 59406

6 arų sodo sklypas Druskininkų 
sav., Viečiūnų sen., Jaskonių k,. Mi-
glos g. Yra kadastriniai matavimai.  
Tel.: 8 699 39047, 8 698 81210

2 aukštų 6 kambarių 126 kv. m 
gyvenamas namas su ūkiniu pas-
tatu ir garažu 10,6 a sklype Sakų 
g., Druskininkuose, šalia pušyno 
arba keičiu į butą Druskininkuose 
ar Kaune. Kaina – 85000 Eur. 
Tel. 8 600 80228

7,5 a žemės sklypas Viečiūnuo-
se, Vėjų g. 5, tinkamas gyve-
namųjų namų statybai. Kaina – 
15000 Eur. Tel. 8 662 54785

6 a žemės sklypas Jaskonyse. 
Kaina – 5500 Eur.  
Tel. 8 620 15935

7,2 ha miškas su bendrasavinin-
kiais. Tel. 8 688 33339

Tvarkingas „Opel Vectra“ 1999 
m., 2 L DTI, 74 kW, universalas, 
juodos spalvos, TA iki 2019.06. 
Kaina – 500 Eur.  
Tel. 8 601 48935

„Chrysler PT Cruiser“ 2002 m. 
Tel. 8 682 29885

„Audi A4“ 1996 m., 1,9 L dyzeli-
nas, 81 kW, TA iki 2020 m. Pridė-
siu 4 žiemines padangas. Kaina 
– 1400 Eur. Tel. 8 698 43706

Miškas, mediena, malkos

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

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Parduodame malkas kaladėmis. 
Tel. 8 601 62414

Žemės ūkio produkcija

Mėšlas. Tel. 8 635 55971

Vasariniai kviečiai, žirniai, avižos. 
Tel. 8 698 14440

Mėsinė kiaulė. Tel. 8 656 68604

3 bičių šeimos su aviliais.  
Tel. 8 611 20107

Parduodami įvairūs daiktai

Vyriškas dviratis „Vortex“ (21 pa-
vara). Kaina – 140 Eur.  
Tel. 8 618 67690

Apynaujis vežimėlis „Tutis“ už 60 
Eur; įvairios akvariumo žuvytės. 
Tel. 8 603 04562

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

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

Vokiškas 60 bosų akordeonas. 
Tel. 8 615 52216

Siuvimo mašina „Čaika“, sportinis 
dviratis, muzikinis centras, patal-
pų šildytuvas. Tel. 8 630 36440

Austos lovatiesės, medinės žva-
kidės, apvalus kilimas, nauji pliu-
šiniai žaislai. Tel. 8 630 87652

Automatinė skalbimo mašina 
„Bosh“ už 90 Eur; automatinė 
skalbimo mašina „Whirpool“ už 
70 Eur; indaplovė „Elektroliux“ už 
120 Eur. Tel. 8 650 87433

Dviračiai: moteriškas „Prince“, 21 
pavara, 28 colų ratai už 130 Eur; 
moteriškas „Pegasus“, 3 vidinės 
pavaros, 26 colių ratai už 85 Eur; 
sudedamas, 24 colių ratai už 55 
Eur; vyriškas „Scott“, 28 colių 
ratai, xl dydis už 125 Eur; katėms 
draskyklė (aukštis 160 cm) už 20 
Eur. Tel. 8 602 34212

Dulkių siurblys „Electrolux“ (galia 
650 W), garantija iki 2019.09.23. 
Kaina – 100 Eur.  
Tel. 8 604 87277

Baltos spalvos plastikinės lauko 
dailylentės (4 kv. m). Kaina – 24 
Eur. Tel. 8 650 68954

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

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

Vaikiškas dviratis „Minerva“ (9-12 
m.). Kaina – 70 Eur.  
Tel. 8 611 32291

Dviratis mergaitei už 30 Eur; 
vaikiškas tualetas už 12 Eur; Ko-
munijos suknelė už 30 Eur; pėdų 
masažavimo vonelė už 30 Eur; 
elektrinis „somovaras“ už 25 Eur. 
Tel. 8 603 94991

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

Naudota metalinė tinklo tvora. 
Tel. 8 611 20107

1 mėnesį naudotas mobilusis 
telefonas „HTC D10w Pro“, 64 
GB atmintis, 4 GB Ram, 20 ir 13 
mpx kameros, dokumentai. Kai-
na – 250 Eur arba keičiu į dviratį. 
Tel. 8 602 34212

Nuoma

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

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

Išsinuomočiau butą Druskinin-
kuose ilgam laikui. Mokėsiu iki 
100 Eur per mėnesį.  
Tel. 8 624 53304

Skubiai išsinuomočiau garažą 
(prie buvusios katilinės).  
Tel. 8 615 49585

Išnuomoju 1 kambario butą.  
Tel. 8 682 29885

Perka

1-2 kambarių butą, pageidautina 
1-2 aukšte. Tel. 8 612 06215

Ieško darbo

28 m. vyras ieško pagalbinio dar-
bo. Tel. 8 602 43659

49 m. moteris, be žalingų įpročių, 
ieško indų plovėjos, valytojos 
darbo. Tel. 8 620 53947

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Liejame gręžtinius 
pamatus. 

Tel. 8 682 00300

38 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 626 38308

Vyras ieško aplinkos tvarkytojo 
arba kiemsargio darbo kaimo tu-
rizmo sodyboje, viešbutyje arba 
sanatorijoje. Tel. 8 623 23430

Kiti

Reikalinga moteris, galinti prižiū-
rėti kapavietę senosiose kapinė-
se, prie Druskonio ežero.  
Tel. 8 687 06308

Reikalinga moteris, galinti savait-
galiais prižiūrėti senyvo amžiaus 
moterį, gyvenančią Veisiejų ga-
tvėje. Ateiti reikėtų 3 kartus per 
dieną. Tel. 8 675 00095

Dovanoju 200 kv. m naudoto šife-
rio. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 686 08504

Gal kas padovanotų šaldytuvą ir 
nedidelės veislės šuniuką.  
Tel. 8 675 61036

Prie Alkos rastas raktų ryšulys su 
pakabuku. Tel. 8 683 65163

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

Ypatingų statinių 
techninė priežiūra

 ir nekilnojamo turto 
paveldo statinių dar-

bų vadovo paslaugos. 
Tel. 8 659 63450

Mūriname, statome 
karkasinius namus, 
kalame dailylentes. 
Tel. 8 662 54809 Š. m. balandžio 28 d. 13 val. šaukiamas SB „Migla“ bendrijos 

narių susirinkimas, kuris įvyks bendrijos sklype 
(Jaskonių k. Druskininkų sav.)

Darbotvarkėje: 
1. Naujų narių priėmimas;
2. Bendrijos pirmininko ataskaita už 2017 m.;
3. Revizijos komisijos ataskaita už 2017 m.;
4. 2018 m pajamų-išlaidų ataskaitos tvirtinimas;
5. Dėl bendrijos nario mokesčio nustatymo;
6. Dėl SB „Migla“ įstatų VIII d. (valdymo organas) pakeitimo;
7. Dėl priemonių nuo potvynių.
Susirinkimą šaukia bendrijos pirmininkas. Norintys susipažinti su susirin-
kimo medžiaga ar balsuoti iš anksto turėtų kreiptis į bendrijos pirmininką.

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

Parduodamas 1 kambario, pakeisto išplanavimo butas, reno -
vuoto namo antrame aukšte,  Liškiavos g. Tel. 8 698 19464
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Pasaulinė kultūros diena paminėta ir 
Druskininkuose

Balandžio 15 dieną visame 
pasaulyje buvo minima Kul-
tūros diena. Prie Druskininkų 
viešosios bibliotekos, kaip ir 
kasmet, kurorto kultūros sri-
ties atstovai iškėlė Taikos vė-
liavą – Pasaulinės kultūros 
dienos simbolį. Vėliavoje pa-
vaizduoti trys raudoni apskri-
timai simbolizuoja viename 
kultūros žiede įtvirtintas verty-
bes: meilę, grožį ir išmintį arba 
meną, mokslą ir religiją. Į ren-
ginį susirinkusius Druskinin-
kų kultūros srities darbuotojus 
su profesine švente pasveiki-
no ir kūrybinio įkvėpimo palin-
kėjo Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius.

Taip jau susiklosto, kad būtent 
kultūros darbuotojai dažniau-
siai patys organizuoja renginius 
ir šventes ir retai gali pasimėgau-
ti kultūrinės veiklos pramogomis. 
Todėl šios šventės proga Drus-
kininkų kultūros srities specialis-
tams po iškilmingos Taikos vėlia-
vos pakėlimo ceremonijos buvo 
organizuota ekskursija ir eduka-
cinė programa Vytauto Kazimie-
ro Jonyno galerijoje. Pasaulinės 
kultūros dienos proga parodytas 
išskirtinis dėmesys V. K. Jonyno 
kūrybai. 

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas L. Urmanavičius, 
vyriausioji specialistė turizmui ir 
kultūrai Ingrida Griniūtė, Druski-
ninkų kultūros centro ir viešosios 
bibliotekos darbuotojai klausė-
si pasakojimų apie išeivio daili-
ninko, grafiko, skulptorius, vitražų 
kūrėjo gyvenimo ir kūrybos istori-
ją, kūrė spalvingas kompozicijas 
ant stiklo šaltais vitražo dažais. 
M. K.Čiurlionio muziejuje visų lau-
kė šiuolaikinio Japonijos medžio 
raižinio paroda „Medžio raižinio 
efektas“. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Prie Viešosios bibliotekos Druskininkų kultūros srities atstovai iškėlė Taikos vėliavą –- 
Pasaulinės kultūros dienos simbolį/Rimutės Viniarskaitės nuotrauka

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius, vyriausioji specialistė turizmui ir kultūrai I. Griniū-
tė, Druskininkų kultūros centro ir viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo V.K. Jonyno 
galerijoje organizuotoje edukacinėje programoje/Rimutės Viniarskaitės nuotrauka

Renginio dalyviai patys turėjo galimybę sukurti spalvingas kompozicijas ant stiklo šaltais 
vitražo dažais/Rimutės Viniarskaitės nuotraukos


