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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Bendruomenės iniciatyva – Druskininkų ligoninės Vaikų ligų
skyriaus atnaujinimui

Šį sekmadienį
„Vilkės“ golfo
klubo aikštyne –
atvirų durų diena

4 psl.

Biologinis
preparatas mašalų
lervoms naikinti jau
pilamas į Nemuną

5 psl.

Druskininkų ligoninėje dirbantiems jauniems gydytojams M. Jurkoniui ir D. Rimkutei-Daukantienei svarbu, kad mažieji pacientai ligoninėje jaustųsi kuo jaukiau/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Jau artimiausiu metu Druskininkų ligoninės skyriaus aplinka taps dar jaukesnė, spalvingesnė ir joje mažieji ligoniukai
jausis jaukiai tarsi namuose.
Tuo įsitikinę birželio 1-ąją,
Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Druskininkų pramogų organizuojamos paramos akcijos
iniciatoriai – ligoninės administracija ir Druskininkų judėjimo „Už Druskininkus“ nariai.
Druskininkų ligoninėje dirbti pradėję jauni medikai taip pat
nori prisidėti prie Druskininkų
gerovės, todėl mielai siūlo savo
pagalbą.

Telkiamasi kilniam tikslui
Birželio 1-ąją akcijos iniciatoriai
kvies bendruomenę susivienyti bendram tikslui ir prisidėti, kad
vaikai, patekę į ligoninę trumpesniam ar ilgesniam laikui, pasijaustų tarsi antruose namuose. Mažieji druskininkiečiai, jų tėveliai ir
visi miesto svečiai bus kviečiami į
Druskininkų Pramogų aikštėje organizuojamą koncertą.
Jo metu lauks daug įvairiausių
įvairių pramogų, dviračių žygis
ir koncertas, kuriame išvysime
ir žymių žmonių, mielai sutikusių
paremti druskininkiečių iniciatyvą.

Akcija – birželio 1-ąją
Birželio 1-ąją Druskininkų Pramogų aikštėje bus organizuota nemažai įvairių pramogų, dviračių žygis ir koncertas, kuriame
išvysime ir žymių žmonių, mielai
sutikusių paremti gražią druskininkiečių iniciatyvą.
Visų renginių metu bus galima
paaukoti lėšų Druskininkų ligoninės atnaujinimui.
Druskininkai nuolat stebina inovatyviomis idėjomis ir įgyvendintais projektais. Viena iš naujausių
iniciatyvų – Druskininkų ligoninės
Vaikų ligų skyriaus atnaujinimas

Svarbus visų indėlis
Vienas iš idėjos iniciatorių,
Druskininkų ligoninės pavaduotojas medicinai Mantas Jurkonis
teigia, kad idėja kilo todėl, kad
medikams norėtųsi, kad, susirgę
vaikai, būdami ligoninėje, jaustųsi kuo jaukiau, kad aplinka jiems
bent šiek tiek primintų namus.
O tam vien valstybės ar savivaldybės rūpesčio neužtenka.
Rėmėjų, bendruomenės lėšos
yra svarbus indėlis į ligoninės gerovę. „Juk būtent vaikai – mūsų
ateitis, todėl jiems pirmiausia reikia skirti dėmesį, – sako M. Jurko-

nis. – Labai apsidžiaugėme, kad
mūsų iniciatyvą suprato ir palaikė
Druskininkų savivaldybės meras
ir judėjimo „Už Druskininkus“ lyderis Ričardas Malinauskas.“
„Noriu ne tik kaip meras, bet pirmiausia, kaip bendruomenės narys, judėjimo už Druskininkus vadovas, prisidėti prie šios akcijos.
Vaikų skyriaus išlikimo klausimas labai jautrus mūsų bendruomenei, todėl turime ieškoti sprendimų, jo išlaikymui ir paslaugų
kokybės gerinimui, visi surėmę
pečius.
Mums pavyko prisitraukti jaunų
perspektyvių gydytojų, todėl, išgirdęs apie poreikį atnaujinti dar
ir patalpas, tikrai imsiuosi iniciatyvos ne tik asmeniškai, judėjimo vardu, bet ir kviečiu prisijungti visą bendruomenę“, – sakė R.
Malinauskas, paklaustas apie ligoninės medikų iniciatyvą.
Aplinka taps jaukesnė
Kaip pasakojo vienas iš akcijos
iniciatorių M. Jurkonis, už paramos renginio metu surinktas lėšas
planuojama atnaujinti Vaikų skyriaus interjerą, rekonstruoti palatas.
Palatos bus ne keturvietės, kaip
dabar, o vienvietės. „Norime, kad

skyrius atrodytų šiuolaikiškai, moderniai, būtų šviesus ir spalvingas,
žaismingas, toks, kuriame gerai
jaustųsi vaikai.
Skyriuje turėtų atsirasti žaidimų
kampelis, galbūt nedidelė virtuvėlė, bevielis internetas.
Norėtumėme, kad ligoninės erdvės primintų namų aplinką, mažieji ligoniukai, gerai jaustųsi ir
greičiau sveiktų, nepatirtų streso
dėl niūrios ligoninės aplinkos “, –
sakė M. Jurkonis.
Paaukoti bus galima birželio 1-ąją organizuojamų renginių
metu. Visų renginio dalyvių laukia smagios pramogos ir koncertai, o tų, kurie prisidės prie paramos akcijos, laikus ir papildomos
staigmenos.
Norėdami prisidėti prie paramos iniciatyvos, jau dabar
galite pervesti pinigų į specialiai atidarytą Druskininkų ligoninės paramos sąskaitą: VšĮ Druskininkų ligoninė,
Įmonės kodas –152114650,AB
„Swedbank“, sąskaitos Nr.
LT 28 7300 0100 0222 5314
„Mano Druskininkai“
informacija

Kviečia
Druskininkų
miesto muziejus

10 psl.

Gimnazistė
A. Utesheva:
„Svajones reikia
paversti tikslais ir
jų siekti“

16 psl.
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Išrinkti mokinių fotografijų darbų konkurso
„Vandens ženklai“ nugalėtojai
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
kartu su Druskininkų savivaldybės administracija ir UAB
„Druskininkų vandenys“ organizavo konkursą „Vandens
ženklai“, kuriame noriai dalyvavo Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniai.
Uždarosios akcinės bendrovės
„Druskininkų vandenys“, kuri yra
nuolatinė šio konkurso iniciatorė
ir rėmėja, direktorius Vidas Jakimavičius ir administratorė Vilma
Melvidienė džiaugėsi konkurso
dalyvių gausa, išskirtinėmis mokinių fotografijomis. Akcentuoti
ir prasmingi konkurso tikslai –jis
skatina mokinių saviraišką ir kūrybingumą, ugdo jų aplinkosaugines nuostatas, diegia ekologinę
kultūrą, formuojant požiūrį į mus
supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalome tausoti ir
saugoti.
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
sudaryta komisija atrinko geriausius konkurso darbus dvejose
amžiaus grupėse. Šiais metai jaunesniųjų grupėje geriausiai sekėsi Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos mokiniams.
Šioje ugdymo įstaigoje besimokantys Atėnė Vilūnaitė, Samanta
Rimkevičiūtė ir Egidijus Fedorenka tapo konkurso I-osios, II-osios
ir III-osios vietų nugalėtojais. Viečiūnų progimnazijos mokiniams
pasiruošti padėjo mokytojos A.
Vilūnienė ir A. Trikšienė. Vyresniųjų grupėje prizininkais tapo
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
mokiniai Elzė Svirnelytė, Karolina
Grigaitė ir Ugnė Bunevičiūtė, užėmę I-ąją, II-ąją ir III-ąją vietas.
Jiems konkursui pasiruošti padėjo mokytojas V. Sutkus.
Konkurso „Vandens ženklai“ nugalėtojai bus apdovanoti padėkos
raštais ir dovanomis.

Tapk aktyviu aplinkosaugos
projekto „Mes rūšiuojam.
Vasara“ dalyviu!

Gegužės viduryje startuoja
aplinkosaugos projekto „Mes
rūšiuojam. Vasara“ aktyvusis etapas, kurio metu bus
renkama nenaudojama elektros ir elektroninė įranga bei
seni nešiojamieji akumuliatoriai ir baterijos. Kviečiame visus Druskininkų savivaldybės
bendruomenių narius rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos į projekto partnerių prekes ar paslaugas.
„Aplinkos apsaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ tikslas – tinkamai rūšiuoti ir perdirbti buitinės elektroninės įrangos,
nešiojamų akumuliatorių ir baterijų atliekas. Kiekvienas bendruomenės narys, tapęs šio projekto dalyviu, kartu kurs atsakingą,
aplinką tausojančią visuomenę“, – sako Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos
(EGIO), Gamintojų ir importuotojų asociacijos (GIA) vadovas Alfredas Skinulis.
„Mes rūšiuojam. Vasara“ projekto metu su bendruomene sutartu
laiku ir sutartoje vietoje renkamos
elektros ir elektroninės įrangos,
baterijų ir akumuliatorių atliekos,
o kiekvieno etapo pabaigoje skaičiuojami rezultatai. Už surinktas
atliekas visoms bendruomenėms
bus skiriami taškai, kuriuos jie iškeis į projekto partnerių prekes
ar paslaugas. Daugiausiai atliekų savo regione projekto aktyviojo etapo metu surinkusi bendruomenė bus apdovanota papildomai
200 eurų vertės kuponu bendrovės „Ogmina“ prekėms įsigyti.
Projektą „Mes rūšiuojam. Vasara“ organizuoja EGIO ir GIA,
projekto partneriai – bendrovės „Atliekų tvarkymo centras“,
„Ogmina“ (www.ogmina.lt), „Forum Cinemas“ (www.forumcine-

Samantos Rimkevičiūtės nuotrauka, 5 kl.

Elzės Svirnelytės nuotrauka, Ryto gimnazija

Atėnės Vilūnaitės nuotrauka, 3 kl.

mas.lt), „Skorpiono takas“ (www.
skorpionas.lt), „Strategija“ (www.
gocrazy.lt), „Darbštuolė“ (www.
darbstuole.eu) ir „O‘pen Lietuva“
(www.biuroreikmenys.lt).
Projektas vyksta trimis etapais.
Pirmame etape (gegužės 15 d. –
birželio 15 d.) atliekos bus surenkamos Klaipėdos, Telšių, Šiaulių ir
Tauragės apskrityse, antrame etape (birželio 15 d. – liepos 15 d.) –
Kauno, Marijampolės ir Alytaus
apskrityse, o trečiame etape (liepos 15 d. – rugpjūčio 15 d.) – Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse.
Bendruomenes, organizacijas ir
visus norinčius projekte dalyvauti
gyventojus kviečiame registruotis
tel. 8 (5) 206 0901 arba mob. tel.
8 684 03849, elektroniniu paštu
info@mesrusiuojam.lt ar projekto internetinėje svetainėje www.
mesrusiuojam.lt/prisijunk-ir-tu/.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti: www.mesrusiuojam.lt arba Facebook paskyroje
MesRūšiuojam.
Šiame projekte visoje Lietuvoje
aktyviai dalyvauja 771 bendruomenė. Nuo projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ pradžios jau surinkta
207 tonos elektros ir elektroninės
įrangos bei baterijų atliekų, kurios
buvo perdirbtos.
Elektros ir elektroninės įrangos
bei baterijų atliekų negalima šalinti į buitinėms atliekoms skirtus
konteinerius. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą),
atliekos gali užteršti ją pavojingomis toksiškomis medžiagomis
(gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu) ir pridaryti daug žalos gamtai,
pakenkti žmonių sveikatai. Perdirbant atliekas gaunamos antrinės
žaliavos, kurios ne tik neteršia
aplinkos ir nekenkia žmonių sveikatai, bet ir leidžia sumažinti įvairių naujų gaminių savikainą.

Projekte „100 tortų Lietuvai“ laukiami druskininkiečiai – tortų mėgėjai ir
profesionalai
Gegužės 26 d. Druskininkuose organizuojama Kurorto
šventė šiemet bus išskirtinė,
nes švenčiama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 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 Lietuvai šventės metu Druskininkų bei visos šalies saldumynų
mylėtojus bei žinovus kviečia
projekto „100 tortų Lietuvai“
iniciatorė – iš Druskininkų kilusi maisto tinklaraštininkė,
kulinarinių knygų autorė Renata Ničajienė, Druskininkų
savivaldybė ir naujienų portalas „15min.lt“. Daugiau informacijos apie projektą skelbiama „Facebook“ paskyroje
„Sezoninė virtuvė“, o dalyviai
registruotis kviečiami el. pašto adresu: 100tortuLietuvai@
gmail.com
Dalinamės projekte „100 tortų
Lietuvai“ dalyvaujančio Druskininkų „Grand SPA“ šokoladinio-karamelinio torto su džio-

Druskininkų „Grand SPA“ šokoladinis-karamelinis tortas su džiovintomis slyvomis

vintomis slyvomis receptu.
Biskvitui(26 cm tortinei):
190 g minkšto sviesto ;
320 g cukraus;
4 kiaušinių (M);
260 ml šilto pieno;
4 šaukštų stiprios kavos;

300 g miltų;
60g karčiosios kakavos;
1,5 šaukštelio kepimo miltelių;
žiupsnelio druskos
Kremui:
250 ml grietinėlės (36 proc.);
250 g mascarponės;

200g „Rududu”
Slyvų pertepimui:
250 ml vandens;
150g džiovintų slyvų;
100g brendžio
Šokolado pertepimui
100g šokolado
100g grietinėlės
Miltus sumaišykite su kepimo
milteliais, kakava. Persijokite mišinį kelis kartus, kad patektų kuo
daugiau oro.
Minkštą sviestą išplakite su cukrumi, kol masė taps puri ir šviesi.
Po vieną, plakant, įmuškite kiaušinius. Jie turi būti kambario temperatūros.
Atskirai indelyje ištirpintą tirpią
kavą su karštu vandeniu, supilkite į pieną, įdėkite vanilę druską ir viską gerai išmaišykite.
Tuomet, neskubant, po truputį į
kiaušinio ir sviesto plakinį pilkite pusę miltų, kruopščiai šaukštu išmaišykite.
Paruoštą masę supilkite į 2 kepimo formas išklotas kepimo popieriumi. Dėkite į iki 170°C įkaitintą
orkaitę, kepkite apie 30-40 minučių. Ar biskvitai jau iškepę, pati-

krinkite mediniu pagaliuku.
Iškeptus biskvitus ataušinkite, išimkite iš formos. Perpjaukite
kiekvieną pusiau.
Kremui išplakite grietinėlę iki
standumo. Maskarponės sūrį,
„Rududu“ dėkite į didesnį dubenį
ir mikseriu gerai išplakite iki vientisos masės.
Maskarponę atsargiai įmaišykite
į plaktą grietinėlę ir išmaišykite iki
vienalytės masės.
Džiovintas slyvas išmirkykite
brendžio-vandens mišinyje. Išmirkusias pavirkite 10-15 min. ir
atvėsinkite.
Paruoškite šokoladinį pertepimą. Grietinėlę kaitinkite iki virimo, sudėkite smulkintą šokoladą,
ištirpinkite ir atvėsinkite.
Į tortinę dėkite vieną biskvitą.
Sutepkite paruoštu šokoladu, užtepkite kremo, dėkite antrą biskvitą, sutepkite slyvų mase, uždėkite
kremo, uždenkite trečiu biskvitu ir
viską pakartokite.
Kremo šiek tiek pasilikite šonų
aptepimui. Tortą dėkite į šaldytuvą parai, nes jis skaniausias, pastovėjęs per naktį.

3

2018 m. gegužės 10 d.

Savaitraščio Nr. 154

Pritarta Druskininkų vietos veiklos grupės
vietos projektams

Druskininkų savivaldybės
tarybos komisijos posėdyje
svarstyti Liberalų sąjūdžio ir
Mišrios frakcijos nariai dėl
galimai sulaužytos priesaikos

Druskininkų savivaldybėje sušaukti Druskininkų VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdžiai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkų
savivaldybėje sušaukti du Druskininkų VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdžiai.
Pirmame posėdyje buvo patvirtintas Druskininkų VVG vietos
projektų atrankos komiteto darbo reglamentas bei pritarta penkiems projektams pagal VPS
priemonę „Regioninių produktų
kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Posėdžio metu pritarta Viečiūnų kaimo
bendruomenės „Versmė“ vietos
projektui „Verpstės festivalis Viečiūnuose“, Leipalingio miestelio
bendruomenės vietos projektui
„Jotvingių šventė Leipalingyje“,
Bilso bendruomenės vietos projektui „Bilso bendruomenės kulinarinės kelionė“, Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės
projektui „Jaskonių bandos“, Stračiūnų bendruomenės projektui
„Stračiūnų krašto tapatybės stiprinimas sukuriant regioninį produktą“.
Antro posėdžio metu pritarta keturiems projektams pagal VSP
priemonę „Jaunimo neformalaus

Atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės tarybos narių grupės 2018 m. balandžio 12 d. teikimą „Dėl Tarybos narių Karolio
Kaklio, Juozo Šarkaus, Romualdo Domarko, Viliaus Semeškos, Antano Balkės įgaliojimų
netekimo procedūros pradė-

Posėdžiuose patvirtinti Druskininkų vietos veiklos grupės vietos projektai /Gintarės Varnelienės nuotrauka

ugdymo sąsajų stiprinimas su
vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“. Pritarta asociacijos „Leipalingio miestelio jaunimas“ vietos
projektui „Leipalingio miestelio
jaunimo įtraukimas į visuomeninį gyvenimą“, Neravų kaimo bendruomenės vietos projektui „Aš
ir mano kaimas“, Viečiūnų kaimo
bendruomenės „Versmė“ vietos

jimo“, balandžio 26 dieną sušaukto Tarybos posėdžio metu
buvo sudaryta Druskininkų savivaldybės tarybos komisija minėtame teikime pateiktiems
faktams ištirti. Sudarytos komisijos posėdis sušauktas gegužės 8 dieną.

Visuomenės sveikatos
stiprinimo fondas kviečia
teikti paraiškas

projektui „Viečiūnų jaunimo aktyvinimas per sportinę ir meninę saviraišką“, Švendubrės kaimo bendruomenės vietos projektui „Visi
drauge – žingsnis į priekį“.
Posėdžiuose dalyvavęs Druskininkų VVG pirmininkas Linas
Urmanavičius džiaugėsi Druskininkų vietos veiklos grupės ir
bendruomenių ryšiu bei glaudžiu
bendradarbiavimu.

Paskelbtas konkursas Viečiūnų progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti
Druskininkų savivaldybė paskelbė konkursą Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigos vadovo Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
Konkurso paskelbimo data – 2018 m. gegužės 8 d. Pretendentų atranka vyks 2018 m. rugpjūčio 7 d.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir terminai bei kita informacija yra nurodyti pagrindiniame skelbime, kuris pateiktas Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje:
http://www.druskininkai.lt/index.php, skyriuje „Karjera“.

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo (VVSS) fondo
taryba jau patvirtino 2018 m.
prioritetus bei priemones pagal kuriuos bus finansuojami
projektai. Tad Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia
pareiškėjus aktyviai dalyvauti
konkursuose.
Kviečiami visi norintieji teikti paraiškas prevencinių projektų, socialinių informacinių kampanijų,
mokslo tyrimų projektų įgyvendinimui. Šiais projektais siekiama stiprinti visuomenės sveikatą,
vykdant prevencinius projektus
sveikos gyvensenos ir visuomenės psichikos sveikatos gerinimo
srityse.
Fondo tikslas yra paremti tuos
projektus, kurie atneša realią
naudą visuomenei – tai šviečiamieji, prevenciniai projektai ar
moksliniai tyrimai. Kurių dėka galima skatinti visuomenę gyventi sveikiau ir stiprinti savo psichinę sveikatą. Vienas iš svarbiausių
tikslų – pasiūlyti žmonėms alternatyvą ir diegti visuomenėje supratimą, kad sveikas gyvenimo
būdas yra įdomus ir prasmingas.
VVSS fondo tarybos pirmininkas Šarūnas Narbutas ragina aktyviai dalyvauti ir siūlyti vertingus
projektus, kurie prisidėtų prie šių
opių visuomenės problemų mažinimo.

„Sveiko gyvenimo įpročių ugdymas nuo pat vaikystės yra bene
pats svarbiausias sveikatos stiprinimo veiksnys, nes žinios, geri
įgūdžiai ir pavyzdžiai yra reikalingi tam, kad galėtume įvertinti ir išsiugdyti teigiamas nuostatas bei
pajusti atsakomybę už savo sveikatą.
Džiaugiuosi, kad po išsamių
konsultacijų su socialiniais partneriais supaprastinome reikalavimus pareiškėjams ir galėsime
orientuotis į pokyčius, kuriuos ir
siekiame finansuoti fondo lėšomis“, – sako Š. Narbutas.
Iki šių metų birželio 4 d. VVSS
fondo taryba kviečia nevyriausybines organizacijas, mokslo ir studijų institucijas bei kitus juridinius
asmenis teikti paraiškas šio fondo
lėšoms gauti, kuriomis bus įgyvendinami projektai.
2018 m. VVSS fondą iš viso skiriama 0,5 procento 2016 metų
faktinių įplaukų iš akcizo pajamų,
gautų už parduotus alkoholinius
gėrimus ir apdorotą tabaką, bei
lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių
lošimų mokesčio.
Konkurso sąlygas ir išsamesnė
informacija pateikta SAM interneto svetainėje: https://sam.lrv.lt
Parengta pagal Sveikatos
apsaugos ministerijos
informaciją

2-3 psl. parengti pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Šį sekmadienį „Vilkės“ golfo klubo aikštyne – atvirų durų diena

Renginiai

Gegužės 10 d. 18 val. Animacinis
filmas „Burbuliai. Dežavu“ (dubliuotas lietuviškai). Bilieto kaina 3 Eur, bilietais prekiaujama renginio dieną nuo
10 val. (Druskininkų jaunimo užimtumo
centras, Veisiejų g. 17)
Gegužės 10 d. 18 val. Druskininkų
kultūros centro jaunimo teatro premjera „Mergaitė su degtukais“ (rež. S. Daukantienė, Viečiūnų bendruomenės centras)
Gegužės 11d. 16 val. Diskusija vaikams „Kaip sekasi būti europiečiu?“,
skirta Europos dienai (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Gegužės 12-13 d. Šeimos šventė Viečiūnuose. Daugiau informacijos:
www.druskininkai.lt
Gegužės 15 d. 17 val. Saulutės Genovaitės Markauskaitės knygų „Skulptorius Bernardas Bučas“ ir eilėraščių
rinkinio „Ilgesio paukščiai“ pristatymas
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Gegužės 18 d. 19.30 val. „Muziejaus nakties“ renginys, skirtas Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai (Druskininkų
„Ryto” gimnazijoje ir prie ežero „Mergelės akys“)

Profesionalus golfo treneris M. Zienius įsitikinęs, kad golfas yra žaidimas, kurį pabandžius, sunku atsispirti jo patrauklumui/ Laimos Rekevičienės nuotrauka

Nemokamai pabandyti žaisti golfą, pajusti šio žaidimo žavesį kviečiami visi, kurie iki šiol
galbūt dar nesiryžo, neturėjo
progos ar galimybių apsilankyti
golfo aikštyne. Ateinantį sekmadienį, gegužės 13 dieną, „Vilkės“
golfo klubo aikštyne rengiama
Atvirų durų diena. Ir suaugusieji, ir vaikai, druskininkiečiai, kurorto svečiai kviečiami į aikštyną Kamorūnuose, Vilkės g. 26
(Druskininkų sav., Leipalingio
sen.). Šalia Druskininkų įrengtas 18-os duobučių škotiško
links tipo golfo aikštynas atitinka
tarptautinius standartus. Pirmoji grupė renkama nuo 11 valandos, antroji – nuo 12 valandos.
Išankstinė registracija būtina,
mob. tel. +370 613 46179 arba el.
paštu: marius@wolfgolf.lt
Profesionalus golfo treneris Marius Zienius įsitikinęs, kad golfas
yra žaidimas, kurį pabandžius,
sunku atsispirti jo patrauklumui,
žaidimas įtraukia ir suaugusiuosius, ir vaikus. Kaip teigė treneris, aikštyną kiekvieną sezoną
aplanko daugiau nei 3000 įvairaus amžiaus, profesijų žmonių iš
Lietuvos ir užsienio šalių. Daugelis lankytojų įvardija, kad „Vilkės“
golfo klubo aikštyne yra ypatinga
atmosfera, aura: „Žaidžiant golfą, labai svarbu, kad suptų graži, atpalaiduojanti aplinka, būtų
kuriama maloni tarpusavio bendravimo atmosfera. Šiuos dalykus, žinoma, pirmiausia ir sukuria patys žaidėjai, bendruomenė,
kurios didžiąją dalį sudaro druskininkiečiai, taip pat klubo nariai
iš Kauno, Vilniaus. Gerą atmosferą lemia ir gamta, tad šis 65 hektarų žemės sklypas, itin žavus
gamtos kampelis, 2007-aisiais
tuomečių akcininkų pasirinktas
neatsitiktinai. Kaip yra minėjęs
tuometis „Dzūkijos golfo“ direktorius plėtrai, šviesios atminties
Virginijus Dovidavičius, mintį čia
įrengti aikštyną piršo šiose vietose vyraujantys smėlynai ir pušynai, primenantys garsius golfo
aikštynus, išsidėsčiusius Floridoje. Net pavadinimą būsimam golfo aikštynui padiktavo pati gamta
– per aikštyno vidurį teka Vilkės
upelis. Pagal švedų architekto
Johano Benestamo ir amerikiečių dizainerio Robert Pedigo su-

manymą, aikštyno projektas išlaiko natūralų Dzūkijos kraštovaizdį:
viena aikštyno dalis yra apsupta
pušyno, kita – atvira. Pats aikštynas ribojasi su Vilko ežero gamtos draustiniu.“
– Kuo ypatingas „Vilkės“ golfo klubo aikštynas?
– Dažniausiai nuo lapkričio mėnesio Lietuvos golfo aikštynai
uždaromi iki pavasario. „Vilkės“
golfo klubo aikštynas dėl palankesnės geografinės vietos ir aikštyno dirvožemio suteikia galimybę golfo žaidėjams treniruotis bei
varžytis ir šaltuoju metų periodu,
todėl „Vilkės“ golfo klubo aikštynas golfo entuziastams atviras
beveik visus metus.
– Nuo 2016-ųjų „Vilkės“ golfo klubo direktoriaus pareigas
eina Kęstutis Jezepčikas. Sezono metu įvyksta apie 15 golfo turnyrų, kuriuose varžosi
įvairaus amžiaus ir meistriškumo golfo žaidėjai. Kokie turnyrai jau yra tradiciniai?
– Tradiciniai turnyrai, pritraukia
daugiausia dalyvių: Virginijaus Dovidavičiaus atminimo golfo turnyras;
„STIHL“ golfo turnyras; Druskininkų
Vandens Parko golfo turnyras; viešbučio „Europa Royale Druskininkai“
golfo turnyras; Druskininkų Mero
golfo taurė; iš komandinių golfo turnyrų populiariausias – Baltijos šalių
regiono komandinis golfo turnyras,
kuris pirmą kartą suorganizuotas
2015 spalį.
– Ypatingi vaizdai suteikia papildomą malonumą ir patyrusiems žaidėjams, ir pradedantiesiems. Kas siūloma golfo
naujokams?
– Kiekvienais metais vis daugiau golfo žaidėjų tampa „Vilkės“
golfo klubo nariais, jų yra apie
70. Aktyviausi klubo nariai organizuoja ir nedidelius savo turnyrus, suvienyti pomėgio golfui, kiekvienais metais visi drauge (apie
15 narių) keliauja ir žaidžia užsienio šalių golfo aikštynuose. Golfo
žaidimo naujokai dažniausiai pasirenka pažintinę golfo pamoką
su treneriu, vėliau dauguma nusprendžia lankyti žaliosios kortelės užsiėmimus – 10 valandų pamokų kursas. Žalioji kortelė – tai

dokumentas, leidžiantis jo turėtojui žaisti visuose golfo aikštynuose. Jis patvirtina, kad jo turėtojas
yra baigęs golfo pamokų kursą,
turi žinių bei supratimo apie golfo
taisykles ir etiketą, o žaidimo lygis
atitinka nustatytus reikalavimus.
Baigusieji žaliosios kortelės kursą „Vilkės“ golfo klube, įgauna teisę mėnesį nemokamai žaisti „Vilkės“ golfo klubo aikštyne.
Tačiau yra ir klientų, savarankiškai norinčių išbandyti rankos
tikslumą treniruočių aikštelėse –
smūgiuojant kamuoliukus į tolį bei
ridenant juos į duobutes: tai kainuoja 4-8 eurus.
– Kas „Vilkės“ golfo klubo
aikštyne sudomina vaikus?
– Dažniausiai įvairios Lietuvos
mokyklos organizuoja ekskursijas
į mūsų aikštyną, čia vaikai supažindinami su golfo žaidimu. Daug
teigiamų emocijų vaikams bei gerai praleistas laikas – garantuoti!
Be to, organizuojamos golfo pamokos vaikams: gali treniruotis ir
pradedantieji, ir pažengusieji. O
labiausiai vaikai laukia golfo stovyklų, į kurias kasmet grįžta net
apie 80-90 procentų vaikų. Pernai buvo surengtos dvi stovyklas.
Šiemet planuojamos trys.
– Kokios dar paslaugos ir pramogos siūlomos „Vilkės“ golfo
klubo aikštyne?
– Klubo interneto svetainėje
skelbiama informacija apie įvairias paslaugas, pramogas, kurias
siūlome aikštyne. Populiaru čia
švęsti gimtadienius, kitas asmenines šventes: aikštyno teritorijoje
veikia kavinė, virtuvės paslaugas
– maisto, užkandžių paruošimą
galima užsakyti iš anksto. Trijų
valandų golfo renginys kainuoja nuo 10 iki 20 eurų, priklausomai nuo žmonių skaičiaus. Užsakymai priimami ir nedidelėms
grupėms lankytojų. Neretai svečiai po renginio pasilieka vakaroti, aikštyne esančiuose svečių
namuose galima nakvynė – kambariuose gali apsistoti iki 20 žmonių. Beje, aikštyno infrastruktūra sudaro daug galimybių įvairiais
būdais viešinti įmonę. Daugiau informacijos apie „Vilkės“ golfo klubo aikštyne teikiamas paslaugas
– ne tik turnyrus, bet ir pažintines

golfo pamokas, žaliosios kortelės
kursus, įvairių renginių, švenčių,
gimtadienį organizavimą, skelbiama www.wolfgolf.lt
– Prieš trejus metus, apgynus socialinių mokslų srities
edukologijos krypties disertaciją, Jums suteiktas socialinių
mokslų srities daktaro mokslo
laipsnis. „Jaunųjų golfo žaidėjų
treniravimo valdymas“ yra kol
kas vienintelis disertacinis darbas golfo tematika Lietuvoje.
– Už pasiektus rezultatus moksle esu dėkingas prof. Antanui
Skarbaliui, kuris manimi tikėjo
bei skyrė savo brangų laiką. Vaikų, jaunimo treniravimu domėtis
ir moksliškai pasigilinti į šią sritį
buvo labai įdomu. Vaikams ypač
naudinga žaisti golfą ir todėl, kad
tai žaidimas, ugdantis kultūringo bendravimo, komunikacijos ir
socialinius įgūdžius. Tai pastebi
ir tėveliai, savo vaikus leidžiantys
į golfo užsiėmimus. Golfas ugdo
savitvardą, gebėjimą koncentruotis. Be to, vienas iš didžiausių privalumų yra tai, kad golfas žaidžiamas gamtoje, atviroje erdvėje.
– „Vilkės“ golfo klube dirbate
nuo 2012-ųjų. Kokia buvo veiklos pradžia, kokius ryškesnius pokyčius savo ir klubo
veikloje įvardintumėte dabar?
– Prisijungti prie klubo kolektyvo pakvietė šviesios atminties V.
Dovidavičius, kuris manimi pasitikėjo ir pakviesdamas į „Sostinių“ golfo klubą. Ačiū Jam. Pirmieji metai buvo sunkūs, žaidėjų buvo
nedaug, mokinių taip pat, tačiau ilgainiui ir turnyrų, ir žaidėjų bei mokinių pagausėjo. Esu parengęs
įvairaus amžiaus grupių Lietuvos
čempionus ir prizininkus. Treniruoti ir matyti sėkmingus rezultatus yra kiekvieno trenerio svajonė. Šiemet „Vilkės“ golfo klube
organizuotos jau trejos varžybos,
vienose iš jų buvo net 90 dalyvių.
Džiugina, kad didėja žaidžiančiųjų ratas, smagu, kad prisijungia
vis nauji lankytojai, klubo narių ratas plečiasi. Džiaugiuosi, kad, kaip
golfo profesionalas galiu, tobulėti savo profesinėje veikloje drauge
su „Vilkės“ golfo klubu.
Užsakymo Nr. MDR-154-001

Gegužės 19 d. – Tarptautinės
Europos muziejų nakties renginiai
Druskininkų miesto muziejuje (M.
K. Čiurlionio g. 59):
18 val. fortepijoninio dueto KONDRASCHEWA/CHICA koncertas. Atlikėjai: Marina Kondraschewa (Vokietija)
ir Sebastianas Chica Villa (Kolumbija).
20 val. Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos šiuolaikinės muzikos katedroje studijuojančių atlikėjų ansamblio
koncertas. Atlikėjai: Kristupas Gikas
(fleita), Kazimieras Jušinskas (saksofonas), Simonas Kaupinis (tūba), Monika Kiknadzė (altas) ir kiti elektrine
gitara, fortepijonu ir perkusiniais muzikos instrumentais grojantys muzikai.
Nuo 17 val. – nemokamas Muziejaus
lankymas
M. K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35):
18
val.
Ekologiškos
aksesuarų
dirbtuvėlės.
19 val. Sensorinis eksperimentas M. K. Čiurlionio paveikslų tematika „Pojūčių paveikslai“. Dalyvaus
Pojūčių
teatro
aktoriai.  
20
val.
Grafikos
dirbtuvėlės.
22 val. Andriaus Grigalaičio audiovizualinė instaliacija „Terapija“.
Muziejaus lankymas ir renginiai – nemokami
V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9):
18 val. Vitražo kūrybinės dirbtuvėlės.
21 val. V. K. Jonyno dailės skyriaus
diplomantų parodos „Jaunieji druskininkiečiai kuria‘18“ atidarymas. Koncertuos M. K. Čiurlionio meno mokyklos
smuikininkų ansamblis (vadovė Eglė
Sakavičienė).
Galerijos lankymas ir renginiai – nemokami
Parodos
Gegužės 1-31 d. sertifikuoto tradicinių amatų meistro Albino Šileikos (Utena) prieverpsčių paroda (Viečiūnų bendruomenės centras, Verpėjų g. 17,
Viečiūnai)
Tautodailininkės Dianos Lukošiūnaitės jubiliejinė karpinių paroda „Šimtažiedis“. (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus
mokytojos O. Zakarienės mokinių darbų paroda „Spalvotos dailės dienos“.
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Dailininkės Aleksandros Laucevičiūtės-Čipkienės (1922-2009) paroda „Poeto mūza – Savoldo angelas“ (V. K.
Jonyno galerija, Turistų g. 9). Paroda
veiks iki gegužės 18 d.
Fotografijų paroda iš Karolio Dineikos šeimos archyvų, skirta 120-osioms
Karolio Dineikos gimimo metinėms
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Paroda „Prakalbink portretą lietuviškai“ iš Druskininkų miesto muziejaus dailės rinkinio, skirta Lietuvių
kalbos dienoms (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Atnaujinta Kioto tarptautinės medžio
raižinio asociacijos sudaryta šiuolaikinio Japonijos medžio raižinio paroda
„Medžio raižinio efektas“ (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
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Biologinis preparatas mašalų lervoms
naikinti jau pilamas į Nemuną

Druskininkai pristatyti
žinomiausiems reabilitacijos
specialistams iš viso
pasaulio

Iš viso į Nemuną išpilta 5,5 tūkst. litrų šio preparato, dar 2 tūkstančius litrų planuojama panaudoti vėliau/Roberto Kisieliaus nuotrauka
Dažnas Druskininkų stendo lankytojas stebėjosi neįtikėtina paslaugų koncentracija viename mieste, leidžiančia užtikrinti visos šeimos atostogų poreikius/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Gegužės 1-6 d. Vilniuje buvo organizuotas 21-asis Fizinės medicinos ir reabilitacijos kongresas.
Lietuva pirmoji iš naujųjų Europos Sąjungos valstybių iškovojo didžiulę garbę ir atsakomybę
surengti prestižinį renginį, skirtą
reabilitacijos srityje dirbantiems
specialistams.
Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro įrengtame
stende Kongreso dalyviai turėjo
galimybę susipažinti su Druskininkais, jie aktyviai domėjosi kurorte teikiamomis paslaugomis.
Dažnas stebėjosi neįtikėtina paslaugų koncentracija viename

mieste, leidžiančia užtikrinti visos
šeimos atostogų poreikius.
Kongreso organizacinio komiteto pirmininkas, Europos fizinės
medicinos ir reabilitacijos draugijos (ESPRM) viceprezidentas,
prof. dr. (HP) Alvydas Juocevičius, kurio dėka renginys organizuotas Lietuvoje, džiaugėsi, kad
kongresas sulaukė didžiulio profesionalų dėmesio. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 1200 dalyvių
iš 50 pasaulio šalių.
Druskininkų turizmo ir
verslo informacijos
centro informacija

Trečiadienį į Nemuną ties
Varviškės kaimu buvo išpiltas biologinis preparatas
„VectoBac 12AS“ kraujasiurbių upinių mašalų lervutėms
naikinti. Iš viso į Nemuną išpilta 5,5 tūkst. litrų šio preparato, dar 2 tūkstančius litrų
planuojama panaudoti vėliau.
Gegužės pabaigoje ir birželio
pradžioje suaktyvėjantys upiniai mašalai – visą Pietų Lietuvos regioną kamuojanti problema. Nuo 2010-ųjų, panaikinus
apskritis, upinių mašalų naikinimo programos finansavimas
buvo nutrauktas. Druskininkų
savivaldybės vadovų ir specialistų dėka visą Pietų Lietuvos

regioną kamuojanti problema
vėl pradėta spręsti.
„Rezultatus jaučiame – kasmet, išpylus preparatą, mašalų
kiekis sumažėja. Tikimės gerų
rezultatų ir šiemet“, – sakė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.
1999 metais Vyriausybė patvirtino upinių mašalų reguliavimo programą, tačiau
2010-aisiais, panaikinus apskritis, buvo nutrauktas ir programos finansavimas. Nuo to laiko
Druskininkų savivaldybės Taryba kiekvienais metais po keletą
kartų kreipdavosi į Vyriausybę,
Aplinkos ir Finansų ministerijas.
Taip pat 2012 metais Druskinin-

kų savivaldybės mero Ričardo
Malinausko iniciatyva Alytaus
regiono plėtros taryboje buvo
svarstytas upinių mašalų naikinimo klausimas ir Tarybos vardu dėl šio klausimo kreiptasi į
Finansų ir Aplinkos apsaugos
ministerijas.
2015 metų pabaigoje LR Seimui priėmus Aplinkos apsaugos
rėmimo programos įstatymo pataisas, buvo sudaryta galimybė
skirti finansavimą kraujasiurbių
upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonėms.
Druskininkų savivaldybės
informacija

Šventė brangiausiam žmogui – Mamai

Leipalingio laisvalaikio salėje organizuota šventė, skirta Motinos dienai/Antano Ruginio nuotraukos

Sekmadienio popietę vaikai,
pasipuošę, tarsi gėlių žiedai rinkosi į laisvalaikio salę padovanoti šventę pačiam brangiausiam žmogui – Mamai. Koncertą
pradėjo Leipalingio laisvalaikio
salės šiuolaikinio šokio šokėjos
šokiu „Baltas valsas“ (vadovė

Asta Čmukienė).
„Dažnai nerandame žodžių ir nemokame pasakyti mamai, kaip ją
mylime. Nesugebame gražiai padėkoti už jos rūpestį, meilę, pasiaukojimą. Todėl šiandieną mes
norime švelniai ir tyliai, atvirai pasakyti pačius gražiausius žodžius.

Tai bus pati didžiausia dovana
jums, mielos mamos, mamytės,
motulės, mamulytės“, – kalbėjo
renginio vedėjai Emilija ir Lukas.
Koncerto metu skambėjo Akvilės Ambrasiūnaitės, Aurėjos
Dailydaitės ir Skaistės Ambrasiūnaitės atliekamos dainos.

Nuotaikingus šokius padovanojo Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos šokių kolektyvas „Druskutis“
(vadovė Valė Šmitienė), muzikinę dovaną įteikė ir Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai. Koncertą vainikavo Akvilės, Aurėjos ir Gabrielės atlieka-

ma daina „Aš širdyje labai myliu
savo mamą“.
Štai taip leipalingiečiai šventė
pačią gražiausią pavasario šventę – Motinos dieną!
Leipalingio laisvalaikio salės
informacija

6

2018 m. gegužės 10 d.

Savaitraščio Nr. 154

Liberalo Vitalijaus Gailiaus paslapčių spyna – įtartina
Milda Kuizinaitė
Ar Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas akivaizdžiai meluoja? Tai ėmė aiškėti
Druskininkų savivaldybei susidomėjus, kiek ir kokių skundų bei nurodymų iš šios komisijos persiunčiama įvairioms
tarnyboms. „Būdamas ankstesnės bei dabartinės kadencijos Seimo nariu jūsų atžvilgiu jokių skundų ar prašymų
nesu gavęs“, – tokį atsakymą
Antikorupcijos komisijos pirmininkas liberalas Vitalijus
Gailius visai neseniai oficialiai pateikė Druskininkų merui
Ričardui Malinauskui. Tačiau
įvairiose valstybės institucijose pilna V.Gailiaus pasirašytų
raštų, kuriais prašoma ištirti
R.Malinausko veiklą.
Įdarbino daugybę tarnybų
Tai pradėjo aiškėti, kai advokatų kontora „Jurex“ įvairioms tarnyboms išsiuntė prašymus pateikti informaciją apie jų gautus,
su Druskininkų savivaldybe susijusius skundus, pradėtus tyrimus
ir priimtus sprendimus. Paaiškėjo, kad V.Gailiaus pasirašytus
raštus yra nagrinėjusios Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI), Aplinkos
apsaugos departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba,
taip pat kitos įstaigos. Šių tarnybų specialistai atsakymus rašė ne
Seimo nariui V.Gailiui, o jo vadovaujamai Antikorupcijos komisijai,
nes nurodymai atlikti tyrimą buvo
siunčiami šios komisijos vardu.
Korupcijos ieškojo upėje
Tačiau Antikorupcijos komisija
liepė ištirti visai ne korupciją, bet
aiškintis, ar R.Malinauskas nepadarė žalos gamtai savo paveldėtoje sodyboje Latežerio kaime
akmenimis sutvirtinęs Ratnyčios
upės erozijos paveiktus krantus. Tokį prašymą kovo pabaigoje gavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.
Ratnyčios
upės
krantais
V.Gailius buvo susirūpinęs ir praėjusiais metais. Dėl R.Malinausko
galimai padarytos žalos gam-

V.Gailius nenoriai kalbėjo apie įvairioms tarnyboms dalijamus nurodymus/T. Bauro nuotrauka

tai Antikorupcijos komisijos vardu politikas kreipėsi net į keturias tarnybas, bet klausimas dėl
akmenų Ratnyčios upėje nebuvo
įrašytas į komisijos darbotvarkę.
Svarstė tik pirmininkas?
Antikorupcijos komisijai priklausantis Seimo narys Remigijus Žemaitaitis irgi neprisimena,
kad bent viename posėdyje būtų
svarstyta Druskininkų mero veikla. „Šiai komisijai priklausau ne
nuo kadencijos pradžios, bet per
tą laiką, kiek dirbu, tokių klausimų
nesame svarstę. Gal iki manęs
jie ir buvo svarstyti kažkur užkulisiuose, tačiau protokolai to nerodo“, – komisijos vardu įvairioms
tarnyboms siunčiamais raštais
stebėjosi R.Žemaitaitis. Partijos
„Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas įsitikinęs, jog panašūs klausimai Antikorupcijos komisijoje ir
neturėtų būti svarstomi, tai esą
turėtų aiškintis Specialiųjų tyrimų
tarnyba ar kitos institucijos.
Pažeidimų nerado net teismas
Kad ir kaip būtų, Antikorupcijos komisija buvo itin susirūpinusi aplinkosauga Latežerio kaime. Seimo komisijos vardu raštus
VTPSI, Aplinkos apsaugos agentūrai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai ir Regioniniam aplinkos apsaugos departamentui
išsiuntęs V.Gailius iš anksto nurodė: „Tikėtina, kad tokiais veiks-

mais buvo pažeisti aplinkosaugos
reikalavimai ir padaryta žala gamtai, o suvertus akmenis į upę buvo
praplėstos sausumos teritorijos
ribos.“ Tačiau šių metų sausio 18ąją Kauno apygardos teismas nustatė, kad spręsdami klausimą
dėl erozijos pažeisto kranto sutvirtinimo aplinkosaugininkai neteisingai taikė įstatymo nuostatas ir R.Malinauską pažeidimais
apkaltino nepagrįstai. Ar specialistai nepersistengė dėl iš Seimo
patiriamo spaudimo? Druskininkų
mero teigimu, nepaisant teismo
sprendimo, kad tvarkant erozijos
pažeistą Ratnyčios upės krantą
Latežeryje nebuvo padaryta pažeidimų, Alytaus regiono aplinkos
apsaugos departamento specialistai ir toliau nesiliauja rašyti protokolų.
Skundžia vietos politikai?
Parlamentaras
R.Žemaitaitis
abejojo, ar komisijos pirmininkas
skirtų tiek dėmesio Druskininkų
savivaldybei ir merui, jei negautų
skundų. Tuo metu V.Gailius „Lietuvos rytą“ tikino, jog skundų dėl
Druskininkų savivaldybės administracijos ir mero R.Malinausko
veiklos yra gavusi tik komisija, bet
ne jis, kaip Seimo narys. „Aš stropiai saugau visus dokumentus.
Turiu elektroninį dokumentų registrą, kur tvarkingai saugomi ir
šios, ir praėjusios kadencijos dokumentai. Mano apygarda Šiaurės Lietuvoje, todėl jokių skundų

dėl R.Malinausko nesu gavęs. Tai
jam ir atsakiau“, – aiškino Antikorupcijos komisijos vadovas. Liberalų sąjūdžio atstovo teigimu,
2015–2016 metais jo vadovaujama komisija dėl Latežerio kaime esančios sodybos atliko parlamentinį tyrimą. Tuomet Seimo
nurodymu jis buvo pradėtas dėl
skundų ir publikacijų spaudoje.
Dar 2014 metais V.Gailius dėl sodybos Latežerio kaime nusiuntė
raštą tuomečiam aplinkos ministrui Valentinui Mazuroniui, kuriame nurodė, kad į Antikorupcijos
komisiją kreipėsi Druskininkų savivaldybės tarybos opozicijos narių grupė. Ar tai buvo jo partijos
bendražygiai liberalai, Seimo narys neatskleidė, tačiau neigė vykdantis jų politinius užsakymus:
„Druskininkuose esu buvęs tik
vieną kartą, kai šventėme sūnaus
gimtadienį, o tuos vietos politikus
esu matęs tik po vieną ar du kartus.“ Tačiau kartu su Druskininkų
liberalu Valdu Trinkūnu fotografai
juos užfiksavo kurorto poilsio namuose „SPA Vilnius“ vykusiame
politiniame renginyje.
Prabiltų tik prašomas teisėjų
Nors dauguma Antikorupcijos
komisijos posėdžių – vieši, skundų apie Druskininkų savivaldybę
bei kurorto merą autoriai staiga
tapo valstybės paslaptimi. Negavusi informacijos apie Antikorupocijos komisiją pasiekiančių
skundų turinį Druskininkų savivaldybė sudarė sutartį su advokatų kontora „Jurex“. Tačiau ir
teisininkų prašymas pateikti informaciją apie tuos, kurie nuolat
rašo kurorto savivaldybės administraciją šmeižiančius skundus,
be jokių diskusijų buvo išbrauktas iš Antikorupcijos komisijos
posėdžio darbotvarkės. „Prašyme nebuvo nurodytas tikslas bei
pakankamas teisinis pagrindas
gauti įstatymų saugomus asmens
bei pranešėjų duomenis“, – aiškino V.Gailius. Antikorupcijos komisijos pirmininkas pažadėjo pateikti bet kokius duomenis, bet
tik tuomet, jei savivaldybė kreipsis į teismą ir to pareikalaus teisėjai. Kai buvo užtrenktos durys
advokatams, dėl gautų skundų į

Antikorupcijos komisijos vadovą
R.Malinauskas kreipėsi ne kaip
Druskininkų meras, o kaip privatus asmuo. Šypseną keliančio atsakymo, kad jokių skundų negauta, sulaukęs R.Malinauskas
neketina nuleisti rankų – kreipsis į kitas institucijas, kad, anot jo,
būtų išsiaiškintas Antikorupcijos
komisijos pirmininko galimas naudojimasis einamomis pareigomis
politinėms sąskaitoms suvesti.
Seimo Antikorupcijos komisijos pozicija stebina
Jugita Judickienė, Advokatų
kontoros „Jurex“ advokatė: „Seimo Antikorupcijos komisijos pozicija Druskininkų savivaldybės
administracijos prašymu neteikti informacijos apie gautus skundus, pareiškimus ar kitus raštus
kelia dvejopų klausimų. Viena vertus, norisi galvoti ir tikėti, kad komisija vadovaujasi teisės aktais ir
turi teisėtą bei teisinį pagrindą tokios informacijos neteikti. Tačiau
susipažinę su atsisakymo motyvais ir teisiniais pagrindais, deja,
tokio pagrindimo neradome. Teisinėje valstybėje tai daugiau nei
keistas, o netgi gal netoleruotinas
elgesys. Kai nematai aiškaus ir
teisėto atsisakymo teikti informaciją apie viešą subjektą, koks yra
Druskininkų savivaldybė, kyla pagrįstų abejonių, ar nėra kitos, ne
su teisiniais pagrindais susijusios,
priežasties tokia informacija nesidalinti. Norėčiau tikėti, kad šiuo
atveju nėra antrasis variantas.
Druskininkų savivaldybės administracija neprašė atskleisti jokios
jai negalimos žinoti informacijos
(valstybės, tarnybos paslapties,
asmens duomenų ir panašių dalykų). Buvo prašoma informacijos
apie jos pačios atžvilgiu viešai pateiktus skundus. Teisinio tokios informacijos neteikimo pateisinimo
šiandien mes nematome ir Seimo
Antikorupcijos komisijos pozicijos
tikrai nesuprantame. Pati komisija, beje, nededa jokių pastangų, kad savo poziciją paaiškintų
arba bent jau padarytų ją suprantamesnę.“
„Lietuvos rytas“
2018-05-06

Futbolo turnyras – prokurorui Gintautui Sereikai atminti

Savaitgalį
Druskininkų
sporto centre surengtas futbolo turnyras, skirtas prokurorui Gintautui Sereikai atminti.
Futbolo turnyre dalyvavo LR

Seimo, LR Seimo Vyriausybės
kanceliarijos, Policijos departamento, Lietuvos Respublikos,
Lenkijos ir Ukrainos prokuratūrų
komandos. Pirmąją vietą turnyre iškovojo Ukrainos prokuratūros

komanda, antrąją – Policijos departamento komanda, trečiąją –
Lietuvos Respublikos prokuratūros komanda.
Turnyre dalyvavusios komandos įteikė labdarą Druskininkų

savivaldybės socialinių paslaugų
vaikų dienos užimtumo centrui.
Turnyre dalyvavusios komandos
buvo apdovanotos Druskininkų
savivaldybės įsteigtais prizais,
kuriuos komandoms atidarymo

metu, įteikė Druskininkų savivaldybės mero patarėjas Aivaras
Kadziauskas.
Druskininkų sporto centro
informacija ir nuotraukos
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„Saulės“ pagrindinėje mokykloje – ERASMUs+ projekto dalyvių susitikimas
Renata Jaskelevičienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė
Gegužės 1 dieną „Saulės“
pagrindinėje mokykloje surengtas ERASMUS+ projekto
„IT naudojimo pamokose skatinimas naudojant žvilgsnio
sekimo technologijas“ partnerių susitikimas. Mokykloje bei
mieste tądien viešėjo itin gausus būrys svečių – projekto
įgyvendintojų – iš Italijos, Turkijos mokyklų bei universitetų. Iš viso projekte dalyvauja
3 mokyklos ir 3 universitetai
iš jau minėtų šalių, tarp jų – ir
„Saulės“ pagrindinė mokykla
Tarptautinį projektą koordinuoja Vidurio Rytų technologijos universitetas Turkijoje (angl.
Middle East Technical University). Lietuvoje projektą vykdo Vilniaus universiteto Matematikos
ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto darbuotojai,
vadovaujami profesorės Valentinos Dagienės. Šiuo projektu
siekiama tobulinti ir gilinti švietimo srities darbuotojų kompetencijas, švietimo sistemos skirtingose šalyse supratimą, pokyčių
inicijavimo gebėjimus.
Projekto „IT naudojimo pamokose skatinimas naudojant

„Saulės“ mokykloje viešėjo gausus būrys projekto įgyvendintojų iš Italijos, Turkijos mokyklų bei universitetų/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

žvilgsnio sekimo technologijas“ idėja yra labai įdomi – mokytojai, vesdami pamokas mokiniams, naudosis išmaniaisiais
akiniais, kurie fiksuoja mokytojo akių žvilgsnį ir judesius. Vaizdas, naudojant specialią programą, iš karto perduodamas į
kompiuterį, o po pamokos mokytojas jau gali išvysti savo
„akių slinkties žemėlapį“ – kur jo

Siuvinėtų paveikslų paroda
Angelė Paulėkaitė,
Parapijos namų administratorė
Gegužės 6 d. Parapijos namuose buvo atidaryta Reginos Sabaliauskienės kryželiu
siuvinėtų darbų paroda. Išsiuvinėjusi spalvomis bei gyvenimo džiaugsmu trykštančių paveikslų ir sukaupusi nemažai
patirties, ji nusprendė visu tuo
pasidalinti su mūsų bendruomene.
Autorė, parodoje eksponuojanti 20 darbų, prismena: „Siuvinėdavau mažus pavyzdėlius, mokydama vaikus – mergaites ir net
berniukus. Pirmą didesnį paveikslėlį pradėjau siuvinėti, slaugydama sergančią mamą. Tai buvo
nusiraminimas, įtampos slopinimo būdas.“ Su didele meile siuvinėti darbai puošia pačios siuvinėtojos ir jos artimųjų namus. Jie
jau ne pirmą kartą keliauja į parodą, kad jais galėtų pasigrožėti kuo
daugiau žmonių.
Regina siuvinėja ne tik paveikslus, bet servetėles, staltieses.
Pasak jos, šis užsiėmimas ir nu-

Su didele meile siuvinėti darbai jau ne
pirmą kartą eksponuojami parodose/Asmeninio archyvo nuotrauka

ramina, ir nuotaiką pakelia, ir nuobodžiauti neleidžia.
Kviečiame pasigrožėti Reginos
paveikslais Druskininkų Parapijos
namuose pirmadienį-penktadienį,
nuo 9 iki 13 val.

žvilgsnis ugdymo proceso metu
krypdavo dažniausiai, kaip sugebėjo paskirstyti dėmesį mokiniams ir panašiai. Šis projektas
taip pat padės nustatyti šiuolaikinių technologijų įtaką mokinių
pasiekimams, ištirti skirtumus
tarp mokytojo, kuris naudoja
IKT ugdymo procese, ir mokytojo, kuris IKT naudoja rečiau.
Viena iš projekto sąlygų – para-

lelinėms klasėms to paties dalyko mokytojai turi vesti vienodas
pamokas, be to, vienas iš mokytojų renkasi naudotis IKT, o kitas
jas taiko rečiau arba nenaudoja.
Šio projekto parengiamajame etape – dalyvių susitikime
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
mokytojams buvo pristatyti unikalūs akiniai, paaiškintas darbo pobūdis, kai jais naudojama-

si, kiekvienas projekto dalyvis
turėjo galimybę patyrinėti, kaip
veikia ši technikos naujovė.
Svečiai iš Turkijos, Italijos universitetų bei mokyklų pristatė
savo projekto dalies įžvalgas,
nes tokie filmavimai jų šalyse
jau buvo organizuoti, informacija surinkta ir apibendrinta. Taigi
beliko gegužės mėnesį duomenis surinkti Lietuvoje, fiksuojant mokytojo akių žvilgsnį vedamose pamokose. Mokyklos
direktorė Ramutė Siliūnienė,
projekto vadovė, direkotrės pavaduotoja Lina Vanagaitienė ir
veiklų administratorė mokytoja
Aušra Matulevičienė svečiams
pristatė mūsų mokyklą, trumpai papasakojo apie įgyvendinamas veiklas, projektus, pasirinktą ugdymo kryptį, pakvietė
susipažinti su kabinetais bei kitomis erdvėmis bei pirmą kartą
kurorte viešėjusiems svečiams
įteikė atminimo dovanėles.
Vėliau svečių laukė pažintinė
programa po gražiausius miesto
kampelius – aplankytas „Grožio“
šaltinis, pasigėrėta vis dar gausiai žydėjusia narcizų jūra prie
Vijūnėlės. Lynų keltuvai žaliųjų
pušų „alėja“ nuplukdė iki „Snow
Arenos“, iš kurios buvo apžvelgta miesto panorama, pasidžiaugta sparčia miesto plėtra, grožiu,
inovacijomis bei aptarti paskutiniai būsimo projekto darbai.

Elektroninė tikrinimo kamera – nuotekų vamzdynų
problemoms spręsti
Daugiabučiuose namuose ir kitos
paskirties pastatuose, nuotekų vamzdynuose nuolatos susidaro kamščiai,
sumažėja tinklų pralaidumas, nuotekų sistema nustoja normaliai funkcionuoti. Gyventojai nuolat susiduria
su tomis pačiomis vamzdyno ir kanalizacijos problemomis. Vanduo nuolat kyla arba vamzdžiai vis užsikemša. Dėl to kviečiama avarinė tarnyba.
UAB „Druskininkų butų ūkis“ sulaukia nemažai nusiskundimų ir dėl to,
kad blogai veikia ventiliacija.
Minėtoms problemoms spręsti bendrovė viena iš pirmųjų Lietuvoje įsigijo elektroninę tikrinimo kamerą. Kameros kabelio ilgis – 30 m, per visą kabelio ilgį jis
sužymėtas metrais. Užfiksuotas vaizdo įrašas tiesiogiai darbo vietoje peržiūrimas valdymo bloke. Dirbant su šia
kamera, operatyviai nustatomi defektai
vamzdynuose, ventiliacijos kanaluose
bei šachtose, dūmtraukiuose.
Apžiūrint ir tikrinant nuotekų vamzdynus,
bus atliekama vamzdynų, ventiliacijos kanalų diagnostika: nustatomas vamzdyno nuolydis, įlinkimai, įtrūkimai, matomas
vamzdyno susidėvėjimas ir būklė, vamzdynų sujungimų būklė, numatoma tiksli vamzdynų pažeidimo vieta, atstumas ar
ventiliacijos kanalų neveikimo priežastys.
Profesionalios vaizdo sistemos vamzdžių tikrinimui kameros užfiksuota informacija ir nuotraukos įrašomi į SD kortelę,
nurodant datą ir laiką. Nustačius defektus,
informacija apie vamzdynų defektus įrašoma į bendrovės duomenų bazę. Gauta medžiaga pasitarnaus profilaktiniams
remonto darbams ar skubiems avarijų likvidavimo atvejams nustatyti ir pašalinti. UAB „Druskininkų butų ūkis“ specialistams atlikus aukščiau minėtus darbus,
visiškai atstatomas nuotekų vamzdynų
pralaidumas ir užtikrinamas jų funkcionalumas ateityje.
UAB „Druskininkų butų ūkis“
informacija

Nustačius vamzdynų defektus, informacija apie juos įrašoma į bendrovės
duomenų bazę/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Miela Onute Galčiene,
Sveikiname Tave gražaus 80-mečio jubiliejaus proga ir linkime
laimės, sveikatos, ištvermės ir stiprybės.
Linkime, kad rūpesčiai neslėgtų Tau krūtinės, kad visada būtų
gera ir smagu!
Sesuo Aldona,
brolis Kęstutis su
žmona Regina

Kavinei „Senasis Nemunas“ reikalingi virėjai
(-jos), padavėjai (-jos). Tel. 8 616 09593

Viešbučiui reikalinga kambarinė ir padavėja (-as) – barmenė
(-as). CV siųsti: info@
goda.lt arba skambinti tel.: 8 682 10097,
8 696 23147

Artėjant vasaros sezonui viešbučio „De Lita“
kolektyvas kviečia prisijungti naujus darbuotojus.
Ieškome kūrybingo (-os) ir atsakingo (-os):
- viešbučio administratoriaus (-ės),
- barmeno (-ės)-padavėjo (-jos),
- virėjo (-jos).
Siųsk CV direktore@delita.lt arba skambink
869800716. Prisijunk prie mūsų entuziastingos
komandos!
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„Kosminis ekspresas“ – ateities
skraidantis aparatas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokinė Emilija Krušaitė (mokytoja G. Kupčinskienė) tapo Tarptautinės aeronautikos federacijos piešinių konkurso „Ateities skraidantys aparatai“ laureate/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

„Skraidančių aparatų – pirmųjų
oro balionų, sklandytuvų – aušroje vyko daug kūrybinių bandymų. Mintis guldavo į brėžinius, jie
būdavo perkeliami į medžio ir audinio modelius, o paskui juos pilotuodavo tikri drąsuoliai... Kiekviena karta aviacijos pionierių
žinias ir idėjas papildo, tobulina
technologijas. Naujausių modelių
balionai ne kybo virš smalsuolių,
o plaukia per plačiąsias padan-

ges aplink Žemę. Žaisliniai sklandytuvėliai tapo įvairiausių formų ir
dydžių dronais. Medieną pakeitusios itin lengvos, subalansuotos
medžiagos pakėlė lėktuvus neįsivaizduojamai aukščiau ir suteikė
galingus sparnus tikrąja prasme.
Taigi, kokia aviacijos ateitis? Panašu, kad vienintelė riba – kūrėjų fantazija“, – štai tokio kvietimo
įkvėpti ir paraginti pasidalinti savo
mintimis apie tai, kaip žmonijos

aistra skraidyti užvaldo erdves,
V. K. Jonyno dailės skyriaus jaunieji menininkai leidosi į atradimų
kelionę. O nukeliauti pavyko labai
toli. Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos mokinė Emilija
Krušaitė tapo Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) piešinių konkurso „Ateities skraidantys aparatai“ laureate. Trečioji
vieta 6-9 metų amžiaus grupėje
Emilijai skirta už piešinį „Kosminis ekspresas“.
Nuo 1986 metų Tarptautinė aeronautikos federacija Šveicarijoje, Lozanoje organizuoja tarptautinius mokinių piešinių konkursus,
kuriuose dalyvauja 6-17 m. vaikai
ir jaunimas iš įvairių pasaulio šalių.
Nacionaliniame konkurso etape
atstovauti Lietuvai iš viso buvo atrinkti ir tarptautinei komisijai pateikti devyni darbai. Lietuvaičiams
atstovavo Emilijos darbas, kiti laimėtojai – iš Amerikos, Kinijos,
Baltarusijos, Suomijos, Rusijos.
Kas žino, ar Emilijos kurtas Kosminis ekspresas netaps ateities
realybe? Sveikiname ir džiaugiamės autorės bei jos mokytojos
Gulnaros Kupčinskienės sėkme.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

Spartus internetas nugalėjo krepšinį

Valstybės atkūrimo šimtmetį švenčiančios Lietuvos gyventojai labiau nei mūsų krepšininkų pasiekimais pasaulyje
didžiuosi sparčiu interneto ryšiu, dėl kurio dalis apklaustų
lietuvių atsisakytų greito maisto, alkoholio, saldumynų ar net
dušo. Tačiau geroji žinia yra ta,
kad dėl kokybiško „Telia“ interneto atsisakyti nereikia nieko –
ir tai yra visos Lietuvos pergalė.
„Vos prieš 12 metų mūsų pradėtas siūlyti šviesolaidis, į kurį esame investavę per 172 mln. eurų,
lietuviams jau yra ne siekiamybė, bet būtinybė. Šiandien juo gali
naudotis daugiau kaip du trečdaliai šalies šeimų, o interneto sparta siekia net iki 1 gigabito per sekundę. Su tokiu internetu viskas
pasiekiama, kad ir kiek įrenginių
turite namuose: nuo aukštos raiškos vaizdo įrašų, išmaniosios televizijos iki kompiuterinių žaidimų
ir visų įmanomų interneto paslaugų“, – sako „Telia“ vadovas Kęstutis Šliužas.
Spartų interneto ryšį kaip labiausiai Lietuvą pasaulyje garsinanDruskininkų
savivaldybės
paslaugų ūkis ieško kapinių prižiūrėtojo (-jos). Mokėjimas dirbti kompiuteriu – privalumas.
Susidomėjusius
prašome
kreiptis į Paslaugų ūkio administraciją adresu: Veisiejų g. 17,
Druskininkai. Daugiau informacijos telefonu: 8 313 58024

tį dalyką pasirinko net penktadalis (20 proc.) apklausos dalyvių, o
pasiekimais krepšinyje didžiuojasi 16 proc. apklaustųjų. Šviesolaidį, kaip labiausiai mūsų šalį pasaulyje garsinančią technologiją,
išskyrė 21 proc. žmonių.
Tiesa, ketvirtadalis apklaustųjų
teigė manantys, kad mus garsina
visos technologijos – ne tik šviesolaidis, bet ir mobilusis 4G, belaidis „Wi-Fi“ bei plačiajuostis.
„Remiantis apklausa, žmonėms
svarbiausia, kad internetas būtų
greitas, patikimas, neribotas ir
veiktų visada. Būtent toks yra „Telia“ šviesolaidinis internetas. Apskritai, šviesolaidį galima vadinti visų internetų tėvu, pamatine
technologija, nes be jo nebūtų nei
spartaus „Wi-Fi“ ryšio, nei visą
Lietuvą užklojusio 4G. Mobilusis
internetas visada padės išvykus į
sodybą ar ilgesnėje kelionėje, bet
jis nė iš tolo negali lygiuotis su optinės skaidulos suteikiamomis galimybėmis“, – teigia K. Šliužas.
Jis pastebi, kad dėl greito ir kokybiško interneto lietuviai pasiryžę pakeisti savo gyvenimo būdą:

58 proc. apklaustųjų atsisakytų
greito maisto, 45 proc. – alkoholio, 34 proc. – saldumynų. Maždaug po ketvirtadalį sutiktų nežiūrėti televizoriaus ir negerti kavos.
Beje, saujelė apklaustųjų jaučiasi tikrais interneto gyventojais – 3
proc. jų sutiktų dėl interneto atsisakyti pilietybės, o 1 proc. visus
metus ištvertų be dušo.
Tačiau geroji žinia yra ta, kad
dėl gero interneto atsisakyti nieko nereikia – „Telia“ siūlo interneto planą vos nuo 7,9 Eur per mėnesį ir visas Lietuvoje įmanomas
interneto technologijas – fiksuotą,
mobilųjį ar net hibridinį.
Daugiau informacijos ir pasiūlymų – internete www.telia.lt, telefonu 1817 ir bet kuriame „Telia“ salone.
Reprezentatyvią gyventojų apklausą 2018 metų balandžio mėnesį „Telia“ užsakymu atliko
tyrimų bendrovė „Socialinės informacijos centras“. Joje dalyvavo 500 respondentų iš Lietuvos
nuo 15 iki 74 metų amžiaus.
Užsakymo Nr.: MDR-154-002

Dėmesio!
Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į
B kategorijos vairuotojų kursus!
Paskubėkite! Taikomos nuolaidos!
Renkama nauja grupė.
Gardino g. 1, Druskininkai
Teirautis tel.: 8 315 78403, 8 652 77109, 8 685 00083

Dar patogesnės kelionės
autobusu

Druskininkų krašto gyventojai „Kautros“ autobusais galės keliauti dar patogiau/UAB
„Kautra“ archyvo nuotraukos

Nuo šiol Druskininkų krašto gyventojai autobusais galės
keliauti dar patogiau. Šiais metais, plečiantis „Kautra plius“
paslaugai, druskininkiečiai galės dar dažniau keliauti naujais
ir patogiais autobusais.
„Prieš kelis metus pateikę keleiviams aukštesnės kokybės paslaugą, matome perspektyvą ir
perkame naujus autobusus. Druskininkiečiai pamėgo ir naujus autobusus, ir paslaugas, teikiamas
juose. Patogu keliauti laisvalaikiu,
juos pamėgo ir darbo reikalais keliaujantys kraštiečiai“, – kalbėjo
„Kautros“ marketingo grupės vadovas Mindaugas Sakalauskas.
Naujuose vokiečių gamintojų

„Setra“ autobusuose keleiviai gali
naudotis nemokamu 4G internetu, media centru, elektros lizdais,
vežtis nemokamai dviračius.
Šie autobusai aptarnauja didžiuosius šalies miestus, nuo
sostinės iki pajūrio. Nauji autobusai leis patogiau pasiekti Alytų,
Kauną bei Šiaulius.
„Kautra plius“ autobusams kasmet tenka nemažas krūvis – per
metus vienas autobusas Lietuvoje nuvažiuoja virš 200.000 km.
Minėtai paslaugai aptarnauti įmonė Lietuvoje eksploatuoja 15 vieno aukšto ir 3 dviaukščius vokiškus autobusus.
UAB „Kautra“ informacija
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Kviečia Druskininkų miesto muziejus

Profesijų dieną – pažintis su įvairiomis
specialybėmis

Druskininkų miesto muziejus įsikūręs buvusios vilos „Linksma“ pastate/Druskininkų miesto muziejaus archyvo nuotrauka

Druskininkai niekuomet nebuvo eilinė Lietuvos provincija. Nuo
pat penktojo XIX a. dešimtmečio
šis miestas kasmet beveik penkis
mėnesius virsdavo savotiška vasaros sostine, antruoju Vilniumi,
anot gydytojo ir keliautojo Teodoro Triplino, „Lietuvos vasaros centru“, vietove, kurioje vienu metu
susirinkdavo beveik visos garbingiausios Lietuvos šeimos. Jis nebuvo toks prabangus ir žinomas
kaip Vysbadenas tuometėje Prūsijoje ar Marianbado kurortas tuometėje Austrijos imperijoje, tačiau Druskininkuose jau vyko tai,
ką galima įvardinti kurortinės kultūros Lietuvoje pradžia.
Muziejus pristato naują edukacinę programą „Kelionė laiku“, kurioje siūlomos kelios temos. Užsiėmimo „Kelionė į XIX a. pab.
– XX a. pr. Druskininkų kurortą“ metu pasakojimo ir žaidimų
būdu susipažinsite su XIX a. pabaigos - XX a. pradžios kurorto istorijos tarpsniu, kuris bus lyginamas su kitais tuo pačiu metu
gyvavusiais kurortais Vakarų Europoje. Lyginimo metodas padės
atskleisti Europos kurortų ir visuomenės vystymosi panašumus
ir skirtumus. Pamatysite naujų vaizdų, išgirsite įdomių istorijų ir melodijų, užuosite nuo XIX
a. Druskininkuose gamintų gydomųjų kvapų aromatų. Ekskursijos
po miestą „Iš Druskininkų miesto muziejaus į kurorto erdves“
metu persikelsite į XVII – XVIII a.,
kai vietinis žmogus pajuto vandens, trykštančio iš po žemių, gydomąsias galias, „įšoksite“ į XIX
a., kai pirmiesiems lankytojams
duris atvėrė Pranas Sūrutis, dar
žiniuoniu ir gydytoju vadintas.
Į Druskininkus pažvelgsite tarsi
pirmieji tyrinėtojai, vėliau – mokslininkai ir kiti žymūs žmonės, kurių
akyse augo pirmoji bažnyčia, pirmoji gydykla, pirmieji svečių namai.
Atsidursite ir XX a., kai Druskininkų kurortas kvietė žmones iš įvairiausių žemės kampelių gydytis, ilsėtis, grožėtis nuostabia apylinkių
gamta, įkvėpti tyro pušų oro, nepaisant įvairiausių istorijos vingių.
Galiausiai sugrįšite į šias dienas,
kai miestas, šnabždėdamas apie
savo gilią praeitį, ir dabar savo glėbin vilioja kiekvieną, atvykusį pasinerti į laiko tėkmės nepaveiktas
miesto auros gelmes ir kartu, pasipuošęs šiuolaikine didybe, kviečia pažinti, pamatyti, pajusti, užuosti ir taip atitrūkti nuo kasdienės
veiklos. Šis užsiėmimas bus tarsi
kelionė laiku, persikelsite į praeitį,
pakeliausite miesto erdvėmis, kaip
senovės žmonės, skanaudami mineralinių vandenų. Nusiprausite
veidus „Grožio šaltinio“ vandeniu,

Mokomosiose dirbtuvėse mokiniai galėjo betarpiškai bendrauti su ten besimokančiais
mokiniais, profesijos mokytojais, susipažinti su įdomiomis specialybėmis/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Vilija Šimkonytė,
ugdymo karjerai mokytoja

Edukacija „Svečiuose pas vaistininką“/Druskininkų miesto muziejaus archyvo nuotrauka

Muziejaus ekspozicijoje – iki šių dienų išsaugoti įvairių laikotarpių Druskininkų gyventojų daiktai/Druskininkų miesto muziejaus archyvo nuotrauka

kuris prailgins jaunystę ir suteiks
naujų jėgų.
Edukacinėje programoje „Stebuklinga druskos galia“ bus
galimybė pasigaminti magiškų
druskos maišelių. Senolių išmintis sako: nepažinsi žmogaus, kol
pūdo druskos kartu su juo nesuvalgysi. Kada žmogus pažino druską? Kaip? Kas pasikeitė,
druskai tapus jo gyvenimo dalimi?
Druskos, kaip ir žmonijos, istorijos
paslaptis sužinosite edukacijos
„Stebuklinga druskos galia“ metu,
išgirsite įvairių įdomybių, net stebuklų, pasidarysite gydomųjų galių turinčių maišelių, kurie ne tik
pagydys ar apsaugos „nuo blogos akies“ ateityje, bet ir bus puikus prisiminimas apie apsilankymą Druskininkų miesto muziejuje.
Šiemet muziejus pradeda edukacinę programą „Kokius padavimus apie Druskininkus kužda
šešėliai?“, skirtą vaikams nuo 3
metų. Judančių šešėlių menas turi
labai senas tradicijas bei ypatingą
galią veikti žmonių sielas. Labai

vaizdingas ir paliekantis gilų įspūdį
šešėlių teatras savyje derina galimybę vaidinti balsu, jausti muzikos
ritmą, valdyti lėlę ir su ja atskleisti
įvairias istorijas. Judančių šešėlių
menas, patraukiantis savo paslaptingumu, žadina vaikų vaizduotę,
skatina jų kūrybiškumą bei leidžia
praverti duris į fantastišką kūrybos pasaulį. Ši edukacija gali būti
ne tik puiki pamoka, supažindinanti su Druskininkų istorijos fragmentais, bet ir turiningas, kartu su šeima praleistas laikas bei smagus
vaikų gimtadienio akcentas.
Muziejus ir toliau kviečia į svečius pas kurorto vaistininką, išmėginti save vaistininko amplua
ir pasigaminti aromaterapinių tablečių, kurorte gamintų jau prieš
šimtą metų. Kviečiame savo kūrybiškumą atskleisti, piešiant dar
XV a. atsiradusia ebru technika ir
į namus parsinešti savo sukurtą
meno kūrinėlį.
Druskininkų miesto
muziejaus informacija

Balandžio 20 d. „Atgimimo“
mokykloje organizuotas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centro vykdomo projekto „Profesinio mokymo ir
mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“ renginys ,,Profesijų diena“. Projekto
tikslas – didinti profesinio mokymo patrauklumą ir populiarinti mokymosi visą gyvenimą
sampratą.
Renginyje, kuriame dalyvavo 8-10 klasių mokinių grupė,
siekta supažindinti mokinius
su darbo rinkoje populiariomis
specialybėmis. Tądien mūsų mokykloje lankėsi verslininkai, skirtingų profesijų specialistai, profesijų mokytojai bei jų studentai.
Veiklos buvo organizuotos 3 etapais. Pirmame etape aktų salėje mokiniai dalyvavo paskaitoje
apie profesines mokyklas: sužinojo, kokių jų yra, kokios stojimo sąlygos. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos
personalo specialistė A. Šliožaitė-Snarskienė pristatė mokyklą,
paklausiausias šiandienos darbo rinkoje profesijas, mokymosi
ir tobulėjimo galimybes, praktinių
stažuočių, bendradarbiavimo su
verslo institucijomis svarbą. Mokiniai įdėmiai klausėsi UAB „Oetiker Lietuva“ vadovo Almanto
Ratkaus pasakojimo apie darbą
ir karjerą. Verslo atstovas papasakojo savo sėkmės istoriją, teigė, jog visko pradžia yra būtent
mokykloje, jis motyvavo mokinius siekti tikslų, surasti mėgiamas veiklas, įgyvendinti idėjas,
kurti, dirbti, mąstyti, veikti drąsiai
ir ryžtingai.
Antrame etape mokiniai buvo
suskirstyti į tris mišrias grupes
ir keliavo susipažinti su trimis
skirtingomis profesijomis, studijų kryptimis, kurios siūlomos Alytaus profesinio rengimo centre:
IT specialisto, konditerio ir kirpė-

jo. Mokiniai turėjo galimybę praktiškai susipažinti su profesijomis,
valdyti LEGO robotus, spausdinti daiktus 3D spausdintuvu. Kai
kurie išsinešė ir savo pasigamintų suvenyrų: 3D spausdintuvu atspausdintų raktų pakabukų. Kirpėjo klasėje ir merginos,
ir vaikinai, išklausę pasakojimo,
kaip prižiūrėti plaukus, kokias
priemones naudoti, kokiais įrankiais, prietaisais naudojasi kirpėjai, galėjo praktiškai išmėginti,
kaip pinti kasas, formuoti šukuoseną, sukti garbanas ar tiesinti plaukus. Konditerio klasėje
dvi žavios pirmakursės pristatė
konditerijos gaminių dekoravimo
subtilybes. Mokomosiose dirbtuvėse mokiniai galėjo betarpiškai
bendrauti su ten besimokančiais
mokiniais, profesijos mokytojais, susipažinti su įdomiomis
specialybėmis, atrasti atsakymus į klausimus, kaip nuspręsti, ką pasirinkti, kas tinka, kokios
galimybės tobulinti profesines ir
bendrąsias kompetencijas mokykloje, verslo įmonėse, užsienyje
praktinių stažuočių metu, kokie
gebėjimai būtini norint įsidarbinti bei sėkmingai dirbti.
Trečiasis etapas – proto mūšis,
kuris buvo parengtas, remiantis
žiniomis, įgytomis profesijų pristatymo metu. Proto mūšio nugalėtojai, o taip pat ir į papildomą
klausimą atsakę dalyviai laimėjo
puikius prizus − pakvietimus-bilietus į apžvalginę kelionę keleiviniu keltuvu „Lynų kelias“ Druskininkuose. Nebuvo nuskriausti ir
kiti dalyviai − visi gavo saldžius
padėkos prizus bei pažymėjimus, liudijančius apie dalyvavimą šiame renginyje. Tikėtina, jog
pažintis su įvairių profesijų ypatumais mokiniams padės atsakingai pasirinkti tolimesnį mokymosi kelią. Dėkojame Vilniaus
kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centro komandai, verslininkams, Alytaus profesinio rengimo centro komandoms už bendradarbiavimą.

Autoservisui „Kolegos ir Co“ reikalingas
automechanikas. Tel. 8 655 64443
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Griežti Europos reikalavimai atliekų
tvarkymui Alytaus regiono nebaugina
Europos Parlamentas nurodė sugriežtinti atliekų tvarkymo reikalavimus šalyse narėse
ir iškėlė naujus atliekų perdirbimo bei sąvartynų mažinimo
tikslus. Kai kam jie taps nemenku iššūkiu. Kaip jį priims
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras? „Drąsiai”, – nedvejodamas atsako jo vadovas
Algirdas Reipas.
Toks jo optimizmas pagrįstas
pastarųjų metų komunalinių atliekų tvarkymo rezultatais regione
ir įmonės veiklos duomenimis. O
jie rodo, kad Alytaus regionas sėkmingai eina žiedinės ekonomikos
užduočių įgyvendinimo keliu – regione jau antrus metus iš eilės perdirdama daugiau kaip 60 proc. visų
komunalinių atliekų, kasmet mažėja sąvartyne šalinamų atliekų kiekis, regionas pradeda diegti atskirą
maisto atliekų surinkimo sistemą,
kuri užtikrins dar sklandesnį keliamų reikalavimų vykdymą.
Pagal Europos Parlamento keliamus reikalavimus, ES valstybėse
2020-aisiais turi būti perdirbama
ne mažiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų, ir šis skaičius turi nuolat didėti – iki 60 proc. 2030-aisiais
ir 65 proc. 2035 metais.
Tuo tarpu sąvartyne šalinamų
atliekų kiekis turi nuolat mažėti
– 2035 metais sąvartynuose bus
galima šalinti ne daugiau kaip 10
proc. atliekų.
„Šiuo metu ES keliamas aplinkosaugines užduotis mūsų regionas
sėkmingai vykdo. Naujose taisyklėse numatyti griežtesni reikalavimai mūsų taip pat nebaugina.
Žinoma, tam, kad jie būtų sėkmingai įgyvendinti, privalėsime išlaikyti ir plėsti esamą atliekų tvarkymo infrastruktūrą bei užtikrinti dar
geresnes rūšiavimo sąlygas. Bet
mes tą ir darome – nuolat ir nuosekliai”, – sako ARATC vadovas
A. Reipas.
Regione jau nupirka ir pradedama dalinti beveik 6 tūkstančiai konteinerių komplektų maisto atliekoms. Šiuos, kaip ir visus
konteinerius iki šiol, gyventojai
gaus nemokamai. Jų aptarnavimas taip pat papildomai niekam
nekainuos.
Galimybę rūšiuoti pakuočių ir stiklo atliekas jau dabar turi visi regiono gyventojai – jie yra aprūpinti ir
bendro naudojimo, ir individualiais
rūšiavimo konteineriais. Tačiau

Užuojautos
... be galo baisu žmogų
tartum saulę danguj prarasti.
(Just. Marcinkevičius)
Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Adelę Kudarauskienę.
Vida, Ramutė, Marija ir Jolita
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Redą Valentukevičienę.
UAB „Draugystės sanatorija“
darbuotojai
Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame Vidai Garbulienei ir jos artimiesiems dėl Tėvelio
mirties. Dvasios stiprybės Jums šią sunkią netekties valandą.

Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskiriama įvairi pakuotė ir antrinės žaliavos/ARATC archyvo nuotrauka

daugiabučių namų kiemuose esantys rūšiavimo konteineriai, vadinamieji varpai, jau yra labai nusidėvėję ir nepatogūs. Todėl juos
ruošiamasi pakeisti naujos kartos
antžeminiais arba požeminiai bei
pusiau požeminiais konteineriais.
Vis daugiau regiono gyventojų atranda kelią į Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles,
kurių Alytaus regiono savivaldybėse yra septyniolika. Visos atliekos iš gyventojų šiose aikštelėse
yra priimamos nemokamai. Be to,
norėdamas, kad didelių gabaritų atliekas į šias aikšteles gyventojams būtų patogiau atgabenti,
ARATC įsigijo kelias priekabas,
kuriomis žmonės atliekų atgabenimui į aikšteles galės naudotis
nemokamai. Priekabų naudojimo
tvarka jau rengiama.
Šiais metais bus pastatytos dar
dvi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Lazdijų ir Varėnos
rajonuose. Taip pat numatyta rekosntruoti Druskininkuose esančią didelių gabaritų surinkimo
aikštelė.
„Tad atliekų surinkimo aikštelės
taps dar geriau pasiekiamos regiono gyventojams”, – džiaugiasi A.
Reipas.
Visi statistiniai duomenys rodo,
kad pagal rūšiavimo apimtis Alytaus regionas yra neginčijamas
lyderis Lietuvoje, tad ir nuolat
griežtėantys aplinkosauginiai reikalavimai už atliekų tvarkymą regione atsakingų specialistų pernelyg negąsdina.
Pasak A. Reipo, esminę reikšmę,
užtikrinant ES keliamų reikalavimų
įgyvendinimą regione, turėjo prieš

pora pradėti eksploatuoti Mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai – tai leido ir ženkliai sumažinti emisijas į aplinką, ir
pagerinti visų komunalinių atliekų
tvarkymo aplinkosauginę būklę.
Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose iš mišrių komunalinių
atliekų srauto atskiriama įvairi pakuotė ir antrinės žaliavos. Nors
gerėjant rūšiavimui, perdirbamų
atliekų įrenginiuose mažėja, bet
jų vis dar yra – per praėjusius metus mechaninio rūšiavimo įrenginiuose atskirta beveik 10 tūkst.
tonų pakuočių ir degiųjų atliekų,
3 tonos baterijų ir akumuliatorių.
Visos šios įrenginiuose atskirtos atliekos nepateko į sąvartyną,
o buvo atiduotos perdirbėjams ar
panaudotos energijos gamybai
biologinio apdorojimo įrenginiuose bei išvežtos deginti į Klaipėdą.
Skaičiai apie mūsų atliekas:
kiek surinkta aikštelėse, sutvarkyta įrenginiuose? Per praėjusius metus regiono stambiųjų ir
kitų atliekų surinkimo aikštelėse
surinkta 7680 tonų atliekų. Tai –
beveik 3,5 karto daugiau nei prieš
penkerius metus.
2017 metais mechaninio rūšiavimo renginiuose apdorota 52 580 t
likutinių mišrių komunalinių atliekų
ir atliekų po biologinio apdorojimo.
Per praėjusius metus biologinio
apdorojimo įrenginiuose apdorota
20 257 tonos biologiškai skaidžių
atliekų, pagaminta daugiau kaip
2,4 mln. kilovatvalandžių elektros
energijos.

UAB „Druskininkų vandenys“
kolektyvas
Skaudžią netekties valandą, mirus Antanui Vaičiulėnui,
nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.
Kaimynai: S. Mikučionis,
A. Jasiulevičienė, A. ir A. Boliai

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

Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

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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2018.05.11 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 5.
10:55 Akis už akį 5.
11:40 Dainų konkursas „Eurovizija
2018“. II pusfinalis (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Kazino „Royale“.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
03:30 Mūsų gyvūnai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
14:00 „Maištingosios amazonės“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „La troškinys“.
21:45 VAKARO KINO TEATRAS
„Juros periodo parkas“.
00:15 „30 tamsos dienų“.
02:20 „Amerikietiškas apiplėšimas“ (k.).
04:00 „Rembo. Pirmasis kraujas“ (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 Tamsoje .
12:30 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 Dingusi.
23:55 Mirtinoji.
01:40 Pranaši pozicija.
06.45 Programa.
06.49 TV parduotuvė.
07.05 „Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu“.
07.45 „Gyvenimo sparnai“.
08.15 Gyvenimo būdas.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Legenda apie pilotą“.
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.
18.45 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
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 „Raudonoji karalienė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Merdoko paslaptys“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“.

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“.
08:35 „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. Ketvirtfinalio rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Tikras teisingumas 2. Kruvini pinigai.
22:50 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2018 Moldova“.
02:20 Universalus karys. Kita karta.
03:55 Tikras teisingumas 2. Kruvini pinigai.

2018.05.12 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boružėlė.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas.Mūšio linijos.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Dramblių šeimyna ir aš.
13:40 Mis Marpl 5. Čimnizo pilies
paslaptis.
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 Valanda iki „Eurovizijos“.
22:00 Dainų konkursas „Eurovizija
2018“. Finalas. Tiesioginė transliacija iš Lisabonos.
01:45 Greiti ir įsiutę 3: Tokijo.
03:30 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus
atgimimas.Mūšio linijos (k.).
04:25 Klausimėlis.lt (k.).
04:45 Auksinis protas. Intelektinis (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“.
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Vėžliukai nindzės“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:30 „Ilgo plauko istorija“.
10:00 „Virtuvės istorijos“.
10:30 „Skaniai ir paprastai“.
11:00 „Svajonių ūkis“.
11:30 ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS
„Beždžioniukas Montis“.
13:05 ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS
„Pelenė“.
14:55 ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS
„Ambicinga blondinė“.
16:50 „Ekstrasensai tiria“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Garfildas 2“.
21:10 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Įsikūnijimas“.
00:30 „Prieš vidurnaktį“.
02:35 „Juros periodo parkas“ (k.).
04:45 „Svotai“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Peliukas Stiuartas
Litlis“.
06:55 „Ponas Bynas“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Žuviukai burbuliukai“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Saugokis meškinų“.
09:30 „Drakonų kova. Super“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Džesis ir
Petas.
11:50 Meškiukas Jogis.
13:25 Šuo futbolininkas. Europos
taurė.
15:10 Mano draugas delfinas.
17:30 Bus visko.

Savaitraščio Nr. 154
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Auksinis kompasas.
21:45 Didžiosios motušės namai 2.
23:45 Nevykėlis Laris - sveikatos
inspektorius.
01:30 Mirtinoji.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojūčiai“.
07.55 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Joana Pavalkytė-Griniuvienė“.
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Vera. Natūrali atranka“.
13.00 „Baltoji vergė“.
15.00 „Geriausios nardymo vietos“.
16.00 Žinios.
16.20 „Pavojingiausios kelionės.
Gvinėja“.
16.55 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „4 kampai“.
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.30 PREMJERA, „Svarbiausia įstatymas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vera. Natūrali atranka“.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“.
02.40 „Baltoji vergė“.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“.
04.30 „Vera. Natūrali atranka“.
06.00 „Pasaulio turgūs. Atėnai“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Barselona“.
06:15 „Viena už visus“.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Blogas šuo!“.
11:30 „Nematoma karalystė“.
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. Ketvirtfinalio rungtynės. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Pradžia.
01:00 AŠTRUS KINAS Baubas.
02:35 Muzikinė kaukė .

2018.05.13 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Karalius Strazdabarzdis.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Mėlynoji planeta 2. Pakrantės.
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. Himalajai. Kova dėl išgyvenimo.
13:40 Mis Marpl 5. Perskilęs veidrodis.
15:15 Laisvės vėliavnešiai.
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt.
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
21:55 Premjera. Begalinė meilė.
23:40 Kazino.
02:30 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji planeta 2. Pakrantės (k.).
03:20 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3.
Himalajai. Kova dėl išgyvenimo (k.).
04:05 Pasaulio dokumentika. Dramblių šeimyna ir aš (k.).
05:00 Savaitė (k.).
06:15
06:30
07:00
07:30

„Televitrina“.
„Aladinas“ (k.).
„Ančiukų istorijos“.
„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 PREMJERA ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS „Bremeno plėšikai“.
13:00 ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS
„Šoklieji bičiuliai“.
14:35 ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS
„Paauglių paplūdimys 2“.
16:50 „Ekstrasensai tiria“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30
SEKMADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Asteriksas olimpinėse žaidynėse“.
21:55 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Nužudyk mane tris kartus“.
23:45 „Mano ištakos“.
01:50 „Įsikūnijimas“ (k.).
04:40 „Svotai“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Peliukas Stiuartas
Litlis“.
06:55 „Ponas Bynas“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Saugokis meškinų“.
09:30 „Drakonų kova. Super“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Žvėreliai
susivienija.
11:50 „Pričiupom!“.
12:20 Princesė Enė.
14:35 Mano draugas delfinas 2.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Tamsoje. Savaitės finalas. Tiesioginė transliacija.
21:00 Tamsos riterio sugrįžimas.
00:10 Netrukus ateis tamsa.
01:55 Didžiosios motušės namai 2.
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 „Ant bangos“.
11.00 „Ekovizija“.
11.10 „Kapitonas Gordejevas“.
13.25 „Laiptai į dangų“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
17.00 „Gyvenimo sparnai“.
17.30 „Neprijaukinti. Norvegija“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neprijaukinti. Turkija“.
19.00 „Ant bangos“.
20.00 Žinios.
20.30 „Ant bangos“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vienišas vilkas“.
01.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Laiptai į dangų“.
05.20 „24/7“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“.
06:30 Galiūnų Čempionų
lygos rungtynės Kanadoje .
2017 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų Čempionų lygos
rungtynės Kanadoje. II dalis. 2017 m.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Blogas šuo!“.
11:30 „Nematoma karalystė“.
12:40 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“.
13:40 Sveikinimai.
16:00 „Reali mistika“.
17:05 „Kas žudikas? Baudžiamosios
bylos“.
19:30 „Daktaras Richteris“.
21:45 „Juodasis sąrašas“.
22:45 „Išbandymų diena“.
23:45 Pradžia.
02:20 „Kas žudikas?“.
03:20 „Detektyvų istorijos“.

2018.05.14 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Dainų konkursas „Eurovizija

2018“. Finalas (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:20 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
23:15 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 4.
24:00 Savaitė (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.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
14:00 „Maištingosios amazonės“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Šviesoforas“.
20:00 „Vasara, ateik čia“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Vilką mini, vilkas čia“.
00:10 „Nuodėmių daktaras“.
01:05 „Kvantikas“.
02:00 „Gaudynės“.
02:50 „Greislendas“.
03:35 „Tironas“.
04:35 „Mikė“.
05:00 „Nuodėmių daktaras“ (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 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 Tamsoje.
20:30 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Sveiki
atvykę į spąstus.
00:25 „Judantis objektas“.
01:20 Tamsos riterio sugrįžimas.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „4 kampai“.
07.15 „Ant bangos“.
08.15 „24/7“.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Legenda apie pilotą“.
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 Nuoga tiesa..
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Gyvenimo sparnai.
00.15 Gyvenimo būdas.
01.15 „Šiandien kimba“.
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Raudonoji karalienė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Merdoko paslaptys“.
06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“.
08:35 „44-as skyrius“.
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09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 LKL čempionatas. Juventus Lietuvos rytas. Tiesioginė transliacija.
Ketvirtfinalio rungtynės
21:00 4 sektorius. Išvadavimas.
22:50 Baubas.
00:40 „Išbandymų diena“.
01:35 „Juodasis sąrašas“.
02:20 „Blogas šuo!“.

2018.05.15 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 5.
10:55 Akis už akį 5.
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.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Šiandien prieš 100 metų. Dokumentinė apybraiža, skirta 1918 m.
Lietuvos
Tarybos siekiams sugrąžinti tėvynėn į Rusiją per karą ištremtus ir pabėgusius šviesuolius.
21:30 Pasaulio teisuoliai.
22:15 Istorijos detektyvai.
23:05 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 4.
23:50 Karinės paslaptys (k.).
00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (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 Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
14:00 „Maištingosios amazonės“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Šviesoforas“.
20:00 „Prieš srovę“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Raudonoji aušra“.
00:20 „Nuodėmių daktaras“.
01:15 „Kvantikas“.
02:10 „Legendos“.
03:00 „Greislendas“.
03:50 „Tironas“.
04:35 „Mikė“.
05:00 „Nuodėmių daktaras“ (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 Tamsoje .
12:30 Nuo... Iki...
13:25 „Rožių karas“.
15:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Tamsoje.
20:30 Ekranai.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pabėgti neįmanoma.

00:35 „Judantis objektas“.
01:30 Sveiki atvykę į spąstus.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Vantos lapas“.
07.15 „Muzikinės kovos“.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Legenda apie pilotą“.
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.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.45 Rubrika „Išmanus kaimas“.
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Gyvenimo būdas.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.10 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.45 Nuoga tiesa.
01.45 „Pasaulis iš viršaus“.
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Raudonoji karalienė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Merdoko paslaptys“.
06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“.
08:35 „44-as skyrius“.
09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:00 „Ekstrasensų mūšis“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 LKL čempionatas. Šiauliai Lietkalbelis. Tiesioginė transliacija.
Ketvirtfinalio rungtynės
21:00 Atpildas. Kikboksininkas 5.
22:50 4 sektorius. Išvadavimas.
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:30 „Blogas šuo!“.

2018.05.16 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 5.
10:55 Akis už akį 5.
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Klausimėlis.lt.
23:15 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 4.
24:00 Istorijos detektyvai (k.).
00:45 Klausimėlis.lt (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 detalės“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

07:55
08:25
08:55
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
18:30

06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Pasmerkti 4“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„Tai - mano gyvenimas“.
„Svotai“.
„Pažadėtoji“.
„Maištingosios amazonės“.
„Simpsonai“.
„TV3 žinios“.
„TV Pagalba“.
„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
„Sumokėti vaiduokliui“.
00:20 „Nuodėmių daktaras“.
01:15 „Kvantikas“.
02:10 „Legendos“.
03:00 „Greislendas“.
03:50 „Tironas“.
04:40 „Mikė“.
05:05 „Nuodėmių daktaras“ (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 Tamsoje .
12:30 Ekranai .
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Tamsoje.
20:30 Nugalėk Lavrinovičius. Tiesioginė transliacija.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Žudymo
sezonas.
00:15 „Judantis objektas“.
01:10 Pabėgti neįmanoma.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Kaimo akademija“.
07.15 Nuoga tiesa.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Legenda apie pilotą“.
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 „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 „Raudonoji karalienė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Merdoko paslaptys“.
06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“.
08:35 „44-as skyrius“.
09:35 „Tokia tarnyba“.
10:25 „Gelbėtojai - 112“.
11:25 „Ekstrasensų mūšis“.
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 10 balų žemės drebėjimas.
22:50 Atpildas. Kikboksininkas 5.
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.

2018.05.17 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 5.
10:55 Akis už akį 5.
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.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Laumės vaikas.
01:20 Klausimėlis.lt (k.).
01:45 Smegenų paslaptys.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ (k.).
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
14:00 „Maištingosios amazonės“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Šviesoforas“.
20:00 „Farai“.
21:00 „Pasmerkti 4“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Rembo. Pirmasis kraujas 2“.
00:20 „Nuodėmių daktaras“.
01:20 „Kvantikas“.
02:10 „Legendos“.
03:00 „Greislendas“.
03:50 „Tironas“.
04:45 „Mikė“.
05:05 „Nuodėmių daktaras“ (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 Tamsoje.
12:30 Nugalėk Lavrinovičius.
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 Tamsoje.
20:30 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Niko.
00:35 „Judantis objektas“.
01:25 Žudymo sezonas .
02:50 Alchemija. VDU karta. 2013 m.
03:20 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.

Autorikšos TUK TUK
nuoma, iškvietimas
Druskininkuose.

Tel. 8 603 27215

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „TV Europa pristato.
Lietuvos sienų apsauga. Mui-

tinė“.
07.15 „Ant bangos“.
08.15 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.30 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Legenda apie pilotą“.
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.
18.35 Lietuva tiesiogiai.
18.45 Rubrika „Verslo genas“.
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Žmogus be praeities“.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.10 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Rubrika „Verslo genas“.
23.45 „Vantos lapas“.
00.15 „Svarbiausia - įstatymas“.
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Raudonoji karalienė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
06.00 „Merdoko paslaptys“.
06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“.
08:35 „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 Savaitės kriminalai.
21:00 Universalus karys. Atsiskaitymo diena.
23:15 10 balų žemės drebėjimas.
01:00 „Gyvi numirėliai“.
01:50 Savaitės kriminalai.

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas,
dekorat y vinis tinkas). Tel. 8 657 50460
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Parduodame juodžemį, galime pristatyti į vietą.
Tel. +370 698 72320

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

Tel. 8 686 55692

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių
parduotuvėje – platus dovanų ir suvenyrų
pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių
smulkmenų už itin patrauklią kainą!

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

DVIRAČIAI:

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

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

Centro „Dainava“ maitinimo dalyje reikalingi
darbuotojai nuolatiniam darbui: virėja (-jas),
sandėlio darbininkas, padavėja (-jas). Informacija
tel. 8 313 59091.
UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866

Dėmesio!
Virginijos Upstienės įmonė iš
„Alkos“ kavinės persikėlė į kavinę „Bebenčiukas“.
Nuo šiol visas „Alkos“ kolektyvas lankytojų laukia „Bebenčiuko“ kavinėje!
Mus rasite: M. K. Čiurlionio
g. 83
Dirbame nuo 10 iki 22 val.
Tel. (8 313) 52819, 8 656
86580 ir 8 614 68324

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

Nauji ir naudoti.
Nuoma, remontas,
atsargines detales,
aksesuarai.
Tel. 8 682 10953
Mus rasite:
Šv. Jokūbo g. 3
Dirbam be išeiginių.

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

Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu ir
greitas pristatymas.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi,
argonu ir dujų balionų tara.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai: 8 313 52204 ir 8 685 41190.

MB „Mileipas“:
Stato rąstines pirtis, vasarnamius.
Parduoda įvairią statybinę medieną, atveža.
Pjauna medieną mobiliu gateriu.

Tel. 8 659 32055
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų
puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“,
„Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur),
„Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5
Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“,
„Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 kambario 27 kv. m butas Viečiūnuose (ne bendrabutyje) su
paaukštintomis lubomis, reikia
remonto. Kaina – 8000 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 626 71447
1 kambario, pakeisto išplanavimo
butas, renovuoto namo 2 aukšte,
Liškiavos g. Tel. 8 698 19464
1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
2 kambarių 52,56 kv. m butas 5
aukšte iš 5, Merkinės g. Kaina –
36000 Eur. Tel. 8 687 37575
4 kambarių 76 kv. m butas 1,5
aukšte iš 4. Kaina – 42000 Eur.
Tel. 8 698 25691
4 kambarių 70 kv. m butas M. K.
Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be remonto. Kaina – 55000 Eur.
Tel. 8 616 36909
30 a sklypas Leipalingyje.
Tel. 8 686 97437
65,84 a namų valdos sklypas
netoli Druskininkų, šalia Grūto
ežero. Kaina – 38000 Eur.
Tel. 8 682 26822
2,78 ha sklypas su Nemuno
krantine Druskininkuose. Kaina –
29000 Eur. Tel. 8 682 26822
6 a sodo sklypas Druskininkų sav.,
Viečiūnų sen., Jaskonių k., Miglos
g. Yra kadastriniai matavimai. Tel.:
8 699 39047, 8 698 81210
29 a sodyba Panaros kaime, 15
km nuo Druskininkų. Yra kadastriniai matavimai. Kaina – 9000
Eur. Tel. 8 682 33229
2 aukštų 6 kambarių 126 kv. m
gyvenamas namas su ūkiniu pastatu, garažu 10,6 a sklype Sakų
g., Druskininkuose, šalia pušyno.
Kaina – 85000 Eur arba keičiu į
butą Druskininkuose ar Kaune.
Tel. 8 600 80228
Gyvenamas namas su ūkiniais
pastatais 17 a sklype Leipalingyje. Kaina – 39000 Eur.
Tel. 8 694 52629
6 a sodo sklypas Jaskonyse, sodų
bendrijoje „Migla“, yra elektra.
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 Čiurlionio g. priešais Ratnyčios gyvenvietę, viduryje bendro sklypo. Kaina – 53000 Eur. Tel. 8 686 07798

Garažas prie vandentiekio. Kaina
– 2900 Eur, arba nuo balandžio
mėn. išnuomoju. Tel. 8 624 64977
0,623 ha namų valdos sklypas
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto
kelio, netoli elektra. Kaina – 9500
Eur. Arba keičiu į mišką.
Tel. 8 682 48474
6,7 ha žemės ūkio paskirties
sklypas Jovaišių kaime.
Tel. 8 601 20652
10 a sodo sklypas Rūtų g. 13,
sodų b-joje „Raigardas. Kaina –
16500 Eur. Tel. 8 616 36909
2 aukštų gyvenamas namas 10
a sklype Druskininkuose. Kaina
– 80000 Eur, arba keičiu į butą
Vilniuje. Tel. 8 602 10802
6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarnamis, aptverta teritorija, šulinys,
elektros įvadas. Kaina – 12000
Eur. Tel. 8 614 67590
65 a namų valdos sklypas M.
K. Čiurlionio g. Druskininkuose
(galima suskirstyti į daug atskirų
sklypų). Šalia miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos. Tel. 8 602 10802
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„Ford Focus“ 2004 metų, 1,8 L
dyzelinas. Tel. 8 627 41843
Pokario senovinis traktorius.
Tel. 8 624 64977
„Opel Zafira“ 2005 m., benzinas,
TA iki 2020.04. Tel. 8 614 89590

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Sausa statybinė mediena: brūsai
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos
(viengubo pjovimo) 0,25 ir 0,31
cm storio; dilės 2,20 ilgio, 6 cm ir
5 cm storio; viengubos pjovimo 6
cm storio lagės; 6 m ilgio lentos
tvoroms; beržinės ir drebulinės
2,5 m ilgio, 2 cm storio lentelės.
Tel. 8 610 70955

Žemės ūkio produkcija
3 bičių šeimos su aviliais.
Tel. 8 611 20107
2 bičių šeimos su sukomplektuotais aviliais. Tel. 8 685 32549
Avys po 70 Eur; kvietrugis po 7
Eur; avižos po 6 Eur.
Tel. 8 622 83325
Nebrangiai sėklinės bulvės.
Tel. 8 618 73522
Nauji Dadano tipo aviliai.
Tel. 8 646 88970

Parduodami įvairūs daiktai
Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506
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
„Ford C Max“ 2003 m., 1,8 L
benzinas, juodos spalvos, TA iki
2019.02. Kaina – 1850 Eur.
Tel. 8 616 11987
Namas Leipalingyje su ūkiniais
pastatais 18 a sklype. Kaina –
28000 Eur. Tel.: 8 626 66461, 8
626 64747
Motoroleris „Aprilia Scarabeo“,
49 cc. Kaina – 550 Eur.
Tel. 8 687 30269
Lieti diskai R15 (4 skylių, tarpai
tarp skylių – 100 mm) su gerom
padangom R15 195/50. Kaina –
110 Eur. Tel. 8 645 21865
Moto bloko „Neva2“ priekaba.
Kaina – 250 Eur. Tel. 8 687 46120
„Opel Astra“ 1995 m., 1,4 L benzinas, TA iki 2018.05.22, žieminės padangos su ratlankiais. Kaina – 150 Eur. Tel. 8 615 96035

Vyriškas dviratis „Vortex“: 21 pavara. Kaina – 140 Eur.
Tel. 8 618 67690
Dviratis mergaitei už 30 Eur;
vaikiškas tualetas už 12 Eur; Komunijos suknelė už 30 Eur; pėdų
masažavimo vonelė už 30 Eur;
elektrinis „somovaras“ už 25 Eur.
Tel. 8 603 94991
Naudota metalinė tinklo tvora.
Tel. 8 611 20107
Vežimukas-skėtukas už 30 Eur;
nauja masažinė kojų vonelė;
įvairūs televizoriai po 10 Eur;
išskleidžiamas stalas už 10 Eur‘
naudotas ovalus kilimas už 30
Eur. Tel. 8 675 57873
Kineskopiniai plokščiaekraniai
televizoriai (37, 51 cm įstrižainė)
ir TV priedėliai po 17-23 Eur.
Tel. 8 686 43600

Perka

Kiti

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

Atiduodu vištų mėšlą. Tel. 8 610
60177 (skambinti nuo 20 val.)

Skifą ir veikiantį patefoną.
Tel. 8 673 56512

Dovanoju raudonus ir baltus batus. Tel. 8 634 54310

Butą, sodą arba sodybą Druskininkuose ar 20 km aplink Druskininkus. Tel. 8 623 29226

Reikalingos ateinančios slaugės
kasdieniai senolės priežiūrai Druskininkuose. Darbas – maisto pirkimas,
ruošimas, maitinimas. Priežiūrai nuo
8 iki 12 val. ir nuo 19 iki 20 val. Mokėsiu 2 Eur/1 val. Tel. 8 620 63553

Keičia
Namą Kybartuose į 3 kambarių
butą Druskininkuose arba parduoda. Yra 9 a žemės, visos komunikacijos. Tel. 8 687 48033

Nuoma
Išnuomoju 1 kambario butą.
Tel. 8 682 29885

Dovanoju 5 savaičių pūkuotus
kačiukus. Tel. 8 655 14923
Atiduodu plastmasinę vaikišką
vonelę. Tel. 8 689 39174
Brigada greitai ir kokybiškai
uždengs Jūsų namo stogą,
išmatuos ir sukomplektuos
medžiagas. Suteikiame
garantijas. Tel. 8 655 75705

Išnuomoju 3 kambarių butą Ateities g. ilgam laikui.
Tel. 8 670 65082
Išsinuomočiau garažą.
Tel. 8 670 74263
Išnuomoju 25 kv. m butą Viečiūnuose, bendrabutyje. Butas suremontuotas, plastikiniai langai.
Tel. 8 601 88119
Išnuomoju atskirą namelį statybininkams Baltašiškėje.
Tel. 8 680 33854
Išnuomoju 3 kambarių suremontuotą butą su baldais ir buitine
technika. Tel. 8 616 11610
Išnuomojamas suremontuotas
3 kambarių, 70 kv. m butas Baravykų g. 5, 1 aukšte. Kaina – 1
mėn./230 Eur (į kainą įeina šildymas). Tel. 8 698 39837

Ieško darbo
Vyras ieško aplinkos tvarkytojo
darbo kaimo turizmo sodyboje,
sargo arba sanatorijoje.
Tel. 8 623 23430
Plytelių klojėjas ieško darbo. Tel.
8 628 56495
50 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 605 05177
56 m. moteris ieško slaugytojos
darbo, gali prižiūrėti neįgalų žmogų. Tel. 8 605 05177
50 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 673 86602

Reikalinga moteris,
padėti sodyboje.
Tel. 8 600 34131
Išnuomojame 20 -30 kv.
m ploto biuro patalpas
M. K. Čiurlionio g. 75
Druskininkai.
Kreiptis tel. 8 618 21306
el. p.: jonasgra@yahoo.
com
Išnuomojamas autoservisas su įranga Baravykų g. 5B,
Druskininkai. Uždara teritorija,
patalpos šildomos. Kaina – 3
Eur/1 kv. m. Tel. 8 698 39837

Neišskleidžiama sofa ir 2 foteliai.
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 614 84959

Parduotuvei reikalinga pardavėja (-jas), dirbti 0,5 etato.
Tel. 8 698 39402

2 durų spinta, austos lovatiesė,
masažo stalas, badmintono raketės, kėdės. Tel. 8 600 38695

Pjauname žolę, parduodame malkas.
Tel. 8 684 96511

Nauja dujinė viryklė (4 degiklių),
dujų balionas, mobilusis telefonas „Nokia 3310“.
Tel. 8 689 41566
Dviratis-treniruoklis „Kettler“ už
50 Eur; geros būklės moteriškas
dviratis už 100 Eur.
Tel. 8 699 33839
Pigiai geros būklės trijų dalių
aliuminio rėmais balkono langai
(154x131 cm). Kaina – 180 Eur.
Tel. 8 612 11851
Nauja mezgimo mašina „Severianka“, vaikiškas sportinis vežimėlis. Tel. 8 657 70604
Lovatiesės, pūkinės pagalvės,
TV staliukas, žurnalinis staliukas,
vonia. Tel. 8 634 54310

Reikalinga kambarinė-administratorė. Tel. 8 612 96558,
el. paštas: info@dalijahotel.lt

VšĮ „Druskininkų ligoninė“ reikalingi bendrosios
praktikos slaugytojai (-jos).
Kreiptis į administraciją arba tel.: 8 313 59130.
CV siųsti el. paštu: ligonine@druskininkai.lt
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Gimnazistė A. Utesheva: „Svajones reikia paversti tikslais ir jų siekti“
„Ryto“ gimnazijos vienuoliktokė Anna Utesheva į Druskininkus iš Maskvos su tėveliais
gyventi atvyko prieš ketverius
metus. Tuomet temokėjusi vos
keletą lietuviškų pasisveikinimo žodžių, šiandien mergina
puikiai kalba lietuviškai, atstovauja gimnazijai įvairiuose respublikiniuose
konkursuose,
aktyvi gimnazijos bendruomenės veikloje. O šiemetėje respublikinėje rusų kalbos olimpiadoje „Žodinė kūryba ir jos
ryšiai su daile ir muzika“ Anna
tapo pirmosios vietos laimėtoja ir „Ryto“ gimnazijos vardą
išgarsino visoje šalyje.
– Kuo svarbus dalyvavimas
respublikinėje rusų kalbos
olimpiadoje ir jame pasiekta
sėkmė?
– Tokiame konkurse įprastai labai didelė konkurencija. Beje, pastebėjau, kad šiemet dalyvavusiųjų lygis buvo kiek žemesnis,
nei, tarkime, pernai. Praėjusiais
metais taip pat dalyvavau olimpiadoje ir buvau trečia.
Vis dar sunku patikėti, kad esu
respublikinės olimpiados nugalėtoja. Bet ir smagu, kad visos mano
pastangos, ruošiantis olimpiadai,
tarsi buvo vainikuotos. Šiuo metu
tai yra vienas iš didžiausių mano
pasiekimų.
Kalbant apie kitų dalykų olimpiadas, norėčiau išbandyti savo žinių
lygį, dalyvaujant istorijos olimpiadoje, nes ši mokslo kryptis mane
domina nuo vaikystės.
– Kas svarbiausia, ruošiantis
olimpiadai? Kokias užduotis
teko įveikti?
– Daugelis žmonių įsivaizduoja,
kad rusų kalbos olimpiada – tai tik
rusų kalbos žinių tikrinimas. Taip
nėra. Tai – ir išprusimo kultūros,
meno (muzikos, dailės, literatūros) srityse patikrinimas.
Olimpiada buvo skirta A. Puškinui, taigi daug klausimų buvo susiję su jo biografija ir kūryba. Teko
pademonstruoti žinias ir apie Rusijos kultūrą – pradedant tautiniais kostiumais, baigiant arbatos gėrimo tradicijomis. Kalbant
apie tautinę tapatybę, pastebėjau, kad moksleiviai dažnai mažai
žino ne tik apie, tarkime, Rusijos
ar kitų šalių kultūrą, – jie nepažįsta ir savo krašto kultūros.
Aš labai gerbiu Lietuvą, jos kalbą, kultūrą – čia man buvo suteiktas prieglobstis.
Manau, kad labai svarbu žinoti savo šalies istoriją, domėtis jos
kultūra. Išsilavinęs žmogus privalo tai išmanyti, nuolat plėsti savo
akiratį. Tuomet ir gyvenime jis
daugiau pasieks, didesnės bus jo
karjeros galimybės. O iš istorijos
dar ir galima daug ko pasimokyti,
pritaikyti šiems laikams, nekartoti senesnių kartų klaidų, žinoti, ką
reikia daryti ir ko vengti.
– Žmonės, kurie nežino, kad
lietuvių kalbos mokaisi tik nuo
8-osios klasės, net neįtartų,
kad tai – ne tavo gimtoji kalba.
Puikiai kalbi lietuviškai, kaip
tau pavyko taip greitai ir taip
gerai išmokti kalbėti bei rašyti lietuviškai?
– Kai atvažiavome su tėvais gyventi į Druskininkus, mokėjau tik
pasisveikinti ir žodį „ačiū“. Pradėjau mokytis, stengiausi, ir išmokau. Man patinka gyventi čia, Lietuvoje, Druskininkuose. Ir labai
vertinu, kad čia jaučiu laisvę.

cesą. Ši gimnazistė turi savo požiūrį į dabartinę pasaulio istoriją.
Mums būna įdomu likus po pamokos pasamprotauti apie šiandienines pasaulio politikos aktualijas. Ji labai žingeidi. Bet
labiausiai mane nustebino tai,
kad pamilo mūsų krašto istoriją ir
jaučia pagarbą tai žemei, kurioje gyvena.“
Matematikos mokytoja Lina
Jaskelevičienė: „Anną pradėjau
mokyti tik šiais mokslo metais. Iš
karto ją įsidėmėjau – iš kitų išsiskyrė darbštumu, atsakingumu,
kruopštumu, paslaugumu, elegancija. Naują medžiagą gražiai
susikonspektuoja, kiti mokiniai
gali iš jos imti pavyzdį, kaip mokytis. Esu laiminga, kad esu Annos mokytoja.“
Anglų kalbos mokytoja Birutė Juodzevičienė: „Anna – apsiskaičiusi, plataus akiračio, žingeidi, siekianti pažangos. Gana
ambicinga, gerąja prasme, žino,
ko nori, turi išsikėlusi sau tikslus,
jų siekia. Tik trūksta laiko, nes
nori save išbandyti įvairiose veiklose.“

Psichologė ir pasirenkamojo
dalyko – psichologijos – mokytoja Dalė Kuzmickienė: „Anna
yra rimtas, atsakingas ir brandus
žmogus. Ji ne tik greitai įsisavino lietuvių kalbą, bet valdo ir psichologinį žodyną. Yra protinga,
išsilavinusi, plačiai mąstanti ir giliai jaučianti, kosmopolitiška. Sau
kelia ambicingus tikslus ir renkasi adekvačius būdus tikslams pasiekti. Anna yra kūrybiška, jautri,
romantiška, bet kartu ir labai stipri, atkakli bei kantri. Tai puikus
derinys savybių, siekiant užsibrėžtų gyvenimo tikslų.“
Klasės auklėtoja Edita Nevulienė-Nemunaitienė: „Anna
Utesheva yra meniškos prigimties, sportiška, mandagi, labai
rami, kūrybinga, draugiška. Klasėje su bendraamžiais bendrauja
ir bendradarbiauja, palaiko draugiškus ryšius, domisi klasės gyvenimu ir veikla. Idėjų nestokoja ir
iššūkių nebijo. Didelė pagalbininkė, organizuojant renginius. Svajoja tapti garsia dizainere ir kryptingai to siekia.“
Parengė Laima Rekevičienė

A. Utesheva puikiai kalba lietuviškai, atstovauja gimnazijai įvairiuose respublikiniuose
konkursuose, aktyvi gimnazijos bendruomenės veikloje, o šiemetėje respublikinėje rusų
kalbos olimpiadoje „Žodinė kūryba ir jos ryšiai su daile ir muzika“ Anna tapo pirmosios vietos laimėtoja/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Tiesa, kai tik atvažiavau į Druskininkus iš Maskvos, sunku buvo
adaptuotis – didmiestį iškeitėme
į mažą miestuką. Bet dabar tikrai man čia patinka ir netgi radau
dar daugiau privalumų, nei milžiniškoje Maskvoje. Vertinu mineralinio vandens šaltinius – vieną
iš didžiausių kurorto pasididžiavimų, gryną ir neužterštą orą. Patinka pramogų įvairovė, vyksta
daug kultūrinių renginių. Dažnai
girdime jaunimą skundžiantis, kad
čia nieko nevyksta. Vyksta! Ir filmai rodomi, ir parodos rengiamos, ir koncertai. Daug renginių
jaunimo užimtumo centre. Tereikia domėtis, ir tikrai rasi ką veikti!
Pirmiausia turi pats sau būti geras
draugas, o nelaukti, kol tavimi pasirūpins koks kitas žmogus.
–Kokių pomėgių turi? Ką veiki
laisvalaikiu?
– Pomėgių tikrai daug. Mėgstu
skaityti. Kai skaičiau 11 klasės literatūros kurso privalomą kūrinį
J. Gėtės „Faustą“, save mačiau
pagrindinio herojaus vaidmenyje.
Man norisi viskuo domėtis, žinių
vis negana. Nors ir suprantu, kad
viskam laiko tikrai neužteks.
Bet labiausiai traukia menas.
Pradedant teatru, baigiant fotografija. Dailės mokyklą jau baigiau, mokiausi nuo 5 metų – visa
vaikystė buvo skirta dailei. O ateitį norėčiau sieti su menais, dizaino srityje.
Daug laiko skiriu mylimiausioms
veikloms – piešimui, siuvimui, filmų žiūrėjimui ir kitiems pomėgiams. Patinka laisvą laiką leisti
gamtoje, parkuose – Druskininkuose tam yra idealios sąlygos.
– Ar daug draugų turi Druskininkuose?
– Draugų neturiu daug, nes
žodį draugystė suprantu savaip
– negaliu visų vadinti draugais.
Bet užtat turiu gerų pažįstamų,
su kuriais galiu pasidalinti savo
džiaugsmais ir rūpesčiais, mintimis ir idėjomis.

– Kokia didžiausia Tavo svajonė šiuo metu?
– Manau, kad tik svajoti neužtenka, nes tuomet svajonės taip
ir lieka spalvingomis svajonėmis mūsų mintyse. Svajones reikia paversti tikslais ir jų siekti. O
kai ko nors labai nori ir kryptingai
stengiesi pasiekti, tai ir pasieki.
Rusų kalbos mokytoja Oksana Belkina: „Su Anna galime kalbėtis įvairiomis temomis. Ji domisi kalbomis, tapyba, menu,
muzika, daug skaito. Ir jos pergalė rusų kalbos olimpiadoje „Žodinė kūryba ir jos ryšiai su daile ir
muzika“ – pelnyta. Anna – dora ir
charizmatiška asmenybė, skleidžia gerą nuotaiką, pasitiki savo
jėgomis, turi humoro jausmą. Joje
tiek daug užsispyrimo ir stiprybės, padedančių siekti užsibrėžtų tikslų! Linkiu jai ir toliau neprarasti pasitikėjimo savo jėgomis,
žengti ryžtingai ir drąsiai pasirinktu keliu.“
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aldona Janulevičienė: „Po Annos rašto darbais
dažnai įrašau: „Įdomu!“, „Netikėta!“ Ši mergaitė labai brandžiai vertina literatūros kūrinius,
komentuoja problemas, drąsiai
rašo savo nuomonę, samprotauja. Anna skaito knygas, matyt,
dėl to toks turtingas žodynas, pagrįstai naudojamos sąvokos. Mokinė niekada nesinaudoja mano
parengtais rašinio kūrimo trafaretais, viską atlieka savarankiškai. Į užduotis žiūri atsakingai,
visuomet susikaupusi. Net ir nuobodesnės temos baigiamos klausimu: „Mokytoja, o kur galėčiau
paskaityti apie...?“ Anna visada atranda ko paklausti. Tai daugiausia klausianti mano grupės
mokinė.“
Istorijos mokytoja Ramunė
Sadauskienė: „Džiaugiuosi Annos pastangomis šiais mokslo
metais. Jaučiu motyvaciją ir atsakingą požiūrį į mokymosi pro-

Dėmesio – psichoterapijos paslaugos suaugusiems ir vaikams!
Psichologė-psichoterapeutė, dirbanti Vilniuje, vaikų onkologijos skyriuje bei užsiimanti privačia praktika, teikia individualaus konsultavimo
paslaugas Druskininkuose.
Jeigu patiriate sunkių išgyvenimų, Jums kyla santykių problemų, norintiems atrasti save ir išmokti lengvai įveikti gyvenime iškilusius iššūkius ar tiesiog ieškote atsakymo į ilgai neišsprendžiamus gyvenimo
klausimus, dėl konsultacijų kreipkitės tel.: 8 684 84662. Daugiau informacijos: www.individualiterapija.lt

