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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Viečiūniškiai savaitgalį siekė obuolių sulčių gėrimo
rekordo

nime netrūktų laimės ir džiaugsmo“, – šventės dalyviams linkėjo
Viečiūnų seniūnijos seniūnas Alvydas Varanis.
Reginiai ir pramogos – visai
šeimai
Šiemet Viečiūnai paskelbti mažąja Lietuvos kultūros sostine.
Taigi rudeninės šventės metu
čia surengtas Verpsčių pleneras.
Verpstė, simbolizuojanti energiją,
veržlumą, vieningumą, gyvybę –
Viečiūnų simbolis, ji pavaizduota
miestelio herbe ir vėliavoje.
Šventės dalyviai galėjo pamatyti, kaip nuostabios verpstės gimsta meistrų Gintauto Akstino, Monikos Lukaševičienės ir Jono
Dudulio rankose.
Rugsėjo 10-14 d. Druskininkų
kultūros centras įgyvendino projektą „Medžio drožėjų pleneras
„Lietuviško ąžuolo pasaka“, kurio metu Druskininkų savivaldybės medžio drožėjai restauravo
ir atstatė savivaldybės teritorijoje esančius 2 kryžius ir 2 koplytstulpius. 2015 m. Lietuvos liaudies
dailės konkurso „Aukso vainikas“
laureatas Gintautas Akstinas ir
„Ryto„ gimnazijos mokytojas Jonas Dudulis atkūrė Pališkiavės
koplytstulpį, Lietuvos liaudies dailės konkurso „Aukso vainikas“ regioninio turo laureatas, skulptūrų
ir poilsio parko Naujasodės kaime įkūrėjas Antanas Česnulis –
Randamonių kaimo koplytstulpį,
Rūpintojėlį koplytstulpiui atkūrė
tautodailininkas, keramikas Eugenijus Paukštė. Leipalingio seniūnijos Liepiškių ir Kamorūnų
kaimų kryžius restauravo tautodailininkai Vytautas Dabrukas ir
Vidmantas Kaminskas. Visų restauruotų kaimo kryžių ir koplytstulpių nuotraukų parodą galima

apžiūrėti Viečiūnų Bendruomenės centre.
O šventės metu pasveikinti ir
apdovanoti joje dalyvavę plenero „Lietuviško ąžuolo pasaka“ dalyviai ir projekto vadovė Lina Balčiūnienė.
Kaip ir kasmet, renginyje akį
traukė išradingi bendruomenių
kiemeliai: užsukti kvietė progimnazijos, Savarankiškų gyvenimo
namų, lopšelio-darželio „Linelis“, meno kolektyvų „Žemynėlė“, „Avilys“, „Brydės“, bibliotekos,
įmonės „Oetiker“ atstovai.
Edukacijų programas siūlė kalvis Juozas Kavaliauskas, EBRU
meno meistrė Genovaitė Rutkauskienė, keramikė Aurelija Vilūnienė, „Tep šlep“ dirbtuvėlėse
buvo galima susikurti paveikslą
su Deividu Sinkevičiumi ir Daiva
Stonceliene.
Mažieji linksmai leido laiką Batutų parko erdvėje, o sportiškai
nusiteikusios komandos varžėsi smagiose sportinėse rungtyse.
Surengta ir tradicinė kaštonų loterija, kurios metu buvo galima
laimėti vertingų prizų.
Gardžia sriuba vaišino seniūnijos moterys, o visi norintieji galėjo
pasivažinėti spalvotu Druskininkų
miesto traukinuku.
Krašto apsaugos savanorių pajėgos Dainavos apygardos 109
kuopos kariai kvietė dalyvauti programoje „Nepabuvęs kareivėliu“, o vertingus daiktus ir dviračius pažymėti kvietė Druskininkų
policijos komisariato pareigūnai.
Na, o scenoje vieni kitus keitė
Viečiūnų laisvlaikio salės meno
kolektyvai: tautinių šokių kolektyvas „Avilys“ (vadovė Indrė Čaplikienė), moterų kolektyvas „Brydė“ ir Viečiūnų kapela (vadovas
Linas Savulionis), Viečiūnų lais-

Opozicija griebiasi
šiaudo?
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Projekto
„Kompleksinės
paslaugos
Druskininkų
savivaldybės
šeimoms“
užsiėmimai – didelė
ir vertinga parama
šeimai

Šventės kulminacija tapo obuolių sulčių gėrimo rekordo siekimas – vienu metu obuolių sultis gėrė net 620 žmonių/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Sekmadienį Viečiūnuose organizuotos šventės „Rudens
pramogos Viečiūnuose‘2018“
metu veikė bendruomenių kiemeliai, buvo galima dalyvauti
edukacinėse programose, jėgas išmėginti sportinėse rungtyse, pasiūlyta pramogų visai
šeimai.
Renginio dalyvius pasveikino Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas,
Seimo nariai Zenonas Sreikus
ir Virginija Vingrienė. Šventėje
dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės tarybos, administracijos atstovai, kiti svečiai.
Šventės kulminacija tapo
obuolių sulčių gėrimo rekordo
siekimas – vienu metu obuolių
sultis gėrė net 620 žmonių.
„Žmonių bendravimasis ir dėmesio vienas kitam parodymas kiekvienam yra labai svarbus. O tokios šventės, kuriose susirenka
bendruomenė, suteikia tokią galimybę, smagu, kai žmonės mielai
jose dalyvauja“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas. – Kodėl Viečiūnai
Mažoji kultūros sostinė? Todėl,
kad Viečiūnų bendruomenė labai
draugiška, svetinga ir nuoširdi, čia
gyvena darbštūs, kūrybingi, linksmi ir aktyvūs žmonės. Linkiu, kad
tos kūrybos, draugiškumo bendruomenėje niekada nestigtų.“
„Džiaugiuosi, kad galiu čia dirbti, kurti. Smagu matyti, kad Viečiūnuose kuriasi šeimos, čia
augina vaikus, įsilieja į bendruomenės gyvenimą. Džiugina, kai
mūsų aplankyti atvyksta kaimynai, draugai, daugybė svečių, o
didžiausia atgaiva širdžiai – nuoširdus bendravimas. Noriu palinkėti, kad Viečiūnuose visi jaustųsi
gerai, kad bendruomenės gyve-

Nuomonių spektras

valaikio salės folkloro ansamblis
„Žemynėlė“ (vadovė Lina Balčiūnienė), elektriniu smuiku grojo L.
Savulionis.
Šventės kulminacija – obuolių sulčių gėrimo rekordas
Dar 2015 m. Rudens šventės
metu buvo organizuotas masinis sulčių gėrimas. Tuomet sultis gėrė 400 žmonių, tačiau rekordas nebuvo fiksuojamas. Šiemet
masiškiausiame sulčių gėrime
siekta Lietuvos rekordo – akcijos
„Masiškiausias sulčių gėrimas“
metu vienu metu Laimos Kudelienės sulčių spaudykloje šviežiai
spaustas sultis gėrė 620 žmonių.
Toks rekordas Lietuvoje iki šiol
dar nebuvo registruotas, tad viečiūniškiai siekia, kad jų „Masiškiausias sulčių gėrimas“ būtų užregistruotas ir įtrauktas į Lietuvos
rekordų knygą.
Rekordą stebėjo du nepriklausomi ekspertai – meras R. Malinauskas ir Seimo narė V. Vingrienė,
savaitraščio
„Mano
Druskininkai“ žurnalistai, o visa
reikalinga informacija apie norimą
užregistruoti rekordą bus siunčiama agentūrai „Factum“.
Šventėje dalyvavę kiemeliai
ir komandos buvo apdovanoti Gražinos Auguvienės sūriais,
L. Kudelienės sulčių spaudykloje spaustomis sultimis, Druskininkų sveikatinimo ir poilsio parko AQUA prizais.
Šventę vainikavo Naisių vasaros teatro ir folkloro kapelos „Ratilai“ koncertas.
Renginį organizavoViečiūnų seniūnija, laisvalaikio salė ir bendruomenė „Versmė“.
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Daktaras
J. G. Rimdeika:
„Druskininkai man
– didelė gyvenimo
mokykla“
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Padėkota
mokytojams,
dalinantiems
mokiniams žinias ir
išmintį
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Profesinės dienos proga pasveikinti policijos
pareigūnai

Nedarbas Druskininkų
savivaldybėje ir šalyje skiriasi
vos 0,1 procentiniu punktu
Naujausiais duomenimis, nedarbo rodikliai Druskininkų savivaldybėje prilygsta šalies nedarbo rodikliams. Šių metų spalio 1
dienos duomenimis, registruotas
nedarbas Druskininkų savivaldybėje yra 8,4 procento, t. y., vos
0,1 procentiniais punktais didesnis nei Lietuvoje.
Šiais metais, Druskininkų savivaldybę alinant sausrai, nebuvo
sukurta dalis sezoninių darbo vietų. Nedarbo rodikliams įtakos taip
pat turėjo ir darbdaviams įvestos
Sodros „grindys“, dėl kurių dauguma darbuotojų, dirbusių 0,5 ar
0,25 etato buvo atleisti. Nepaisant
to, Druskininkų savivaldybės administracija nuolat ieško būdų padėti įsidarbinti darbo nerandantiems žmonėms.

Iškilmingame Policijos dienai skirtame renginyje Druskininkų PK darbuotojai pasveikinti su profesine švente – Angelų sargų diena/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Spalio 2 dieną Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius šventiniame Policijos dienai skirtame
renginyje pasveikino Druskininkų policijos komisariato viršininką
Vidmantą Kondrackį ir visą Druskininkų PK kolektyvą su profesine švente – Angelų sargų diena.
„Nuoširdžiai sveikinu policijos
pareigūnus jų profesinės šventės
proga. Kiekvienas iš jūsų esate
verti padėkos už savo sunkų kasdienį darbą, kurio metu mus saugote, ginate ir mums padedate“,
– kalbėjo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius.

Druskininkų policijos komisariato viršininkas V. Kondrackis padėkojo visiems susirinkusiesiems
ir savo kalbą pradėjo Lietuvos policijos kapeliono Algirdo Toliato
žodžiais: „Žemiškame gyvenime
Angelais sargais dažnai vadinami
policijos pareigūnai, nes jų darbas išties primena tai, kuo užsiima angelai. Ir vieni, ir kiti dažniausiai stengiasi padėti“.
Renginio pradžioje gausus pareigūnų ir svečių būrys sugiedojo
Lietuvos Respublikos himną bei
tylos minute pagerbė Amžinybėn
išėjusius policijos pareigūnus.
Druskininkų Jaunimo užimtumo centre Policijos, Angelų sar-

gų dieną organozuoto šventinio
minėjimo metu LR Seimo nario Zenono Streikaus bei Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko padėkomis ir
dovanomis apdovanoti Druskininkų policijos komisariato pareigūnai.
Šventės metu pareigūnus su
profesine švente taip pat pasveikino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
viršininkas Alvydas Jurgelevičius.
Susirinkusiuosius džiugino meninės gimnastikos atstovių „Diamonds SHOW“ ir dainininkės Rūtos Kotrynos pasirodymai.

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos
proga pasveikinti senjorai

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Violetos Grigorienės teigimu,
nuolatinis bendradarbiavimas su
verslo bei Užimtumo tarnybos atstovais duoda teigiamų rezultatų.
Prie nedarbo rodiklių mažinimo prisidėjo ir šiais metais tęsiama Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo
rinką programa, kuri buvo patobulinta taip, kad suteiktų galimybę
jaunus žmones (14-15 metų) į darbo rinką įtraukti dar efektyviau.
Alytaus apskrityje didžiausias
nedarbas išlieka Lazdijų rajono
savivaldybėje – 14,5 proc. Alytaus rajono savivaldybėje registruotas nedarbas – 10,1 proc.,
Alytaus miesto savivaldybėje –
9,2 proc., Varėnos rajono savivaldybėje – 7,9 proc.

Spalio 17 dieną bus įjungtos
perspėjimo sirenos
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 22 d.
nutarimą Nr. 1384 „Dėl perspėjimo ir informavimo sistemos techninio
patikrinimo“, spalio 17 d. vyks Perspėjimo sistemos patikrinimas, kurio metu bus įjungiamos sirenos.
Perspėjimo pranešimų perdavimas prasidės ir sirenos bus įjungtos 11.52 val. ir tęsis iki 12.00 val. Pranešimai bus kartojami kas 1
minutę.
Patikrinimo metu gyventojai bus informuojami per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, o taip pat ir per gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų
tinklus, sistemą (GPIS) trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus.
Primename, kad telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama departamento tinklalapyje adresu: www.gpis.vpgt.lt

Druskininkų savivaldybės administracijai
reikalingas darbuotojas, dirbsiantis pagal
darbo sutartį, – Ūkio skyriaus vyriausiasis
specialistas
Reikalavimai:
Turėti technologijos mokslų studijų srities energetikos studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, inžinieriaus
profesinę kvalifikaciją, energetikos arba energijos inžinerijos, arba
termoinžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Privalumai:
1. Darbo patirtis energetikos arba vandentvarkos srityje.
2. Energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Savivaldybės vadovai Druskininkų senjorus pasveikino Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkų
savivaldybės vadovai susitiko su
senjorais ir pasveikino juos Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga.
„Jūs esate žmonės, su kuriais visada malonu pabendrauti. Man,
kaip Savivaldybės vadovui, itin svarbu tai, kad galime tiesiog susėsti ir
pasikalbėti apie tai, kas rūpi ir Jums,
ir man. Ačiū jums už tai“, – susitiki-

me kalbėjo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Susitikimo metu Savivaldybės
meras už nuoširdžią ir atsakingą
veiklą Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų miesto
bendrijos socialinės veiklos projekte „Padėkime vieni kitiems“
padėkas įteikė Maniai Lukšienei ir
Violetai Valskienei.
Padėka už aktyvią veiklą, gera-

noriškumą ir nuoširdų indėlį, suburiant iškiliausius mūsų krašto
senjorus į „Bočių“ bendriją, buvo
įteikta Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų miesto
bendrijos pirmininkei Zitai Joanai
Jančiauskienei. Susitikimo metu
buvo pasveikintos ir gražių jubiliejų sulaukusios Ina Zita Vitkauskienė, Anastazija Sinkevičienė
bei Nijolė Teofilė Žalkauskienė.

Pagrindinės funkcijos:
1. Analizuoti šilumos energijos, karšto vandens ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo kainų ir tarifų skaičiavimus, rengti pasiūlymus ir išvadas dėl šių skaičiavimų pagrįstumo;
2. Nagrinėti pastatų (daugiabučių namų, butų, patalpų) šilumos
energijos (karšto vandens), geriamojo vandens tiekimo, nuotekų
įrenginių (sistemų), lauko inžinerinių tinklų (šilumos, geriamojo vandens, nuotekų, dujų) prijungimo (atjungimo, rekonstravimo, remonto,
paprastojo remonto) projektus (aprašus) ir teikti juos tvirtinti (derinti);
3. Rengti dokumentų projektus šilumos energijos, karšto vandens,
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais;
4. Rengti dokumentus dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla, sutikimų (leidimų) žemės darbams vykdyti išdavimo, kontroliuoti šios veiklos, žemės darbų vykdymą;
5. Organizuoti ir kontroliuoti pastatų šildymo ir karšto vandens, geriamojo vandens, dujų tiekimo, nuotekų sistemų priežiūrą;
6. Padėti koordinuoti pastatų (gyvenamųjų namų, butų) prijungimo prie gamtinių dujų tiekimo sistemos, kitus su energetika susijusius klausimus.
Gyvenimo aprašymą, parengtą, pagal Europass formą, prašome
pateikti iki 2018 m. spalio 26 d. el. p.: valdas.k@druskininkai.lt
Dėl dalyvavimo atrankoje bus informuojami tik pasirinkti pretendentai.
Papildoma informacija teikiama Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriuje tel. (8 313) 53 442 arba el. p.: valdas.k@
druskininkai.lt
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Gerbiami Druskininkų savivaldybės
bendruomenės nariai,
Spalio 10-oji – Vietos savivaldos diena.
Savivalda prasideda ne įstaigų kabinetuose – ji prasideda nuo bendruomenės, nuo kiekvieno iš
Jūsų. Būtent Jūsų noras kurti, įgyvendinti naujas idėjas ir svajones daro mūsų bendruomenę stiprią, o Druskininkus – unikalius.
Dalyvaudami mieste ir seniūnijose organizuojamose šventėse bei susitikimuose ir spręsdami aktualius
klausimus, matome, kad Druskininkų krašto žmonės nori įsitraukti, priimant svarbiausius sprendimus, kuriant gražesnę aplinką, drąsiai išsako idėjas.
Matydami tokį pasitikėjimu ir atsakomybe grįstą bendruomenės ir savivaldos
atstovų tarpusavio ryšį, jaučiame dar didesnę paskatą dirbti Jums ir Jūsų labui.
Sveikindami Vietos savivaldos dienos proga, už nuveiktus prasmingus darbus
dėkojame visiems savivaldybės gyventojams, bendruomenių ir visuomeninių organizacijų atstovams, seniūnams ir seniūnaičiams, viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojams, Savivaldybės administracijos darbuotojams bei Druskininkų savivaldybės tarybos nariams.
Kviečiame ir toliau įsiklausyti bei girdėti vieniems kitus – dirbkime petys į
petį, būkime pilietiški, susitelkę ir aktyvūs, kurdami Druskininkus ir mūsų krašto žmonių gerovę.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius
Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė

Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas įvaizdžio
formavimo ir viešųjų ryšių specialistas
Ieškomas komunikacijos srities profesionalas, puikiai išmanantis šiuolaikinę
informacinę erdvę ir drąsiai žiūrintis į komunikacijai tenkančius iššūkius.
Mes siūlome:
• Neeilinę galimybę prisidėti prie populiariausio Lietuvos kurorto populiarinimo;
• Galimybę realizuoti savo idėjas;
• Įdomių, dinamišką ir iššūkių kupiną darbą profesionalioje, draugiškoje ir tobulėti siekiančioje komandoje;
• Profesinio tobulėjimo galimybes;
• Socialines garantijas bei kvalifikaciją ir pastangas atitinkantį darbo užmokestį.
Veiklos sritys:
1. Formuoti įstaigos įvaizdį ir palaikyti komunikaciją tarp įstaigos ir išorės auditorijų;
2. Inicijuoti, planuoti ir įgyvendinti viešųjų ryšių kampanijas, organizuoti renginius;
3. Nustatyti tikslines auditorijas;
4. Užtikrinti tinkamiausių komunikacijos priemonių ir kanalų parinkimą;
5. Įgyvendinti viešųjų ryšių politiką, formuluoti tikslus ir rengti veiksmų planus;
6. Operatyviai reaguoti į žiniasklaidos paklausimus, žiniasklaidoje paskelbtą klaidinančią arba tiesos
neatitinkančią informaciją;
7. Nuolat skelbti ir atnaujinti informaciją apie įstaigos veiklą;
8. Tarpininkauti įstaigos darbuotojams bendraujant su žiniasklaidos priemonėmis;
9. Atlikti žiniasklaidos monitoringą.
Reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas socialinių mokslų srities, komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimas;
2. Geri anglų ir rusų kalbos įgūdžiai;
3. Patirtis dirbant komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
4. Taisyklinga lietuvių kalba, puikūs rašytinės komunikacijos įgūdžiai, gebėjimas rengti tekstus;
5. Gebėjimas dirbti MS Office programų paketu;
6. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Dalyvauti atrankoje (vyks individualus pokalbis) bus kviečiami pasirinkti pretendentai.
Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal EUROPASS formą, prašome siųsti Druskininkų savivaldybės
administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui iki 2018 m. spalio 17 d. el. p.: zivile.s@druskininkai.lt
Pasiteirauti galima tel. (8 313) 55 430, el. p.: zivile.s@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės administracijai
reikalingas teisininkas
Reikalavimai:
1. Socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties aukštasis
universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas, teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
2. Sugebėjimas rengti procesinius ir kitus teisinius dokumentus bei
atstovauti Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai teismuose ir
kitose valstybės institucijose ir įstaigose.
Privalumai:
1. Teisininko darbo patirtis.
2. Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Gyvenimo aprašymą (parengtą pagal Europass formą) prašome
pateikti iki 2018 m. spalio 18 d. el. p.: renaldas.v@druskininkai.lt
Dėl dalyvavimo atrankoje bus informuojami tik pasirinkti pretendentai.
Papildoma informacija teikiama Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje tel. (8 313) 40 107
arba el. p.: renaldas.v@druskininkai.lt

Informacija gyventojams, gaunantiems ES
paramą maisto produktais
Nuo š. m. spalio 15 d. iki spalio 26 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus
kviečiami pateikusieji prašymus iki š. m. rugsėjo 14 d. Parama dalinama:
• Druskininkuose, Baravykų g. 1 – š. m. spalio 15, 17, 18, 22, 24, 25
d. nuo 17.00 iki 19.00 val.
•Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. spalio 16, 23 d. nuo 17.00
iki 18.30 val.
•Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. spalio 19, 26 d. nuo 16.30 iki
18.30 val.
Telefonai pasiteirauti: LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461;
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

4

Savaitraščio Nr. 176

2018 m. spalio 11 d.

atkelta iš 1 psl.

Viečiūniškiai savaitgalį siekė obuolių sulčių gėrimo rekordo

„Mano Druskininkai“ informacija, Laimos Rekevičienės nuotraukos

Komentaras
Įsigaliojo įstatymas, kad VRK
negali dirbti savivaldybės tarybos mandatą turintis žmogus: nes jis tampa kontroliuojančios savivaldą institucijos
nariu. Jau ir anksčiau Konstitucinis teismas yra labai aiškiai pasakęs, jog VRK negali dirbti savivaldybės tarybos
mandatą turintis asmuo. Vakar šalies žiniasklaidoje buvo
pranešta, kad LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis
aiškiai pareiškė, jog įstatymas
Druskininkų savivaldybės tarybos ir VRK nariui Viliui Semeškai turi galioti, nepaisant
to, ar jis buvo išrinktas prieš
įstatymo priėmimą.
Savaitraštis „Mano Druskininkai“ jau rašė, kad, LR Seimui uždraudus VRK nariui turėti savi-

Ar V. Semeška nori būti „lygesnis tarp lygių“?

V. Semeška, ko gero, mielai sėdėtų ir ant
dviejų kėdžių?/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

valdybės tarybos nario mandatą,
konservatorius V. Semeška, šiuo
metu einantis abejas pareigas, turės pasirinkti vienas iš jų.
Praėjusioje publikacijoje („V.
Semeška dviejų plačiai užsėstų
kėdžių krokodilo ašaromis neiš-

saugos?, „Mano Druskininkai“,
2018 m. rugsėjo 27 d.) aiškino, kad dėl pasirinkimo jis pasitarsiąs su savo bendražygiu Gabrieliumi Landsbergiu.
Tačiau kol kas tą pasirinkimą
slepia? Vis dar neturi sprendimo? O gal partijos vado „patarimai“ jam nepatiko?
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narį Povilą Urbšį, LR
Seime prieš keletą savaičių pristačiusį klausimą dėl minėtų pataisų, stebina, kad V. Semeška, save pristatantis kaip vieną
iš „kovotojų“ prieš korupciją, neskaidrumą, pats bet kokia kaina nori sėdėti ant dviejų kėdžių:
„Nors įstatymas to ir neleidžia. Jis
nori būti „lygesnis tarp lygių“. Ar
nėra taip, kad jis pats save kompromituoja kaip žmogų, kaip poli-

tiką, nes diskredituoja idėjas, kurias pats ir kelia? Kodėl žmogus
niekaip negali suprasti, kad jis turi
gerbti įstatymą? O gal jis mano,
kad yra „įstatymai Semeškai“, ir
yra „įstatymai ne Semeškai“?“
Pasirinkti vienas iš pareigų V.
Semeška privalės artimiausiu
metu. O kol kas, pasak P. Urbšio, V. Semeškos už pakarpos
juk neišmesi: „Gal jam dar reikia
laiko, susivokti... O jei taip atsitiktų, kad jis vis vilkins pasirinkti VRK ar Tarybos nario pareigas,
gali susidaryti įspūdis, kad taip V.
Semeška provokuoja kažkokius
skandalus. Galbūt siekia, kad
kas nors kviestų policiją, jį gaudytų, ir taip toliau? Ar nėra taip,
kad jam labiau rūpi sureikšminti
save, parodyti kaip kankinį?“
„Mano Druskininkai“ duomeni-

mis, VRK nėra gavusi V. Semeškos prašymo atleisti jį iš Druskininkų savivaldybės tarybos
narių, nėra gavusi ir skundo dėl
to. Kaip patikino VRK pirmininkė
Laura Matjošaitytė, jei toks prašymas ir (ar) skundas būtų gautas, jis turėtų būti svarstomas
Komisijos posėdyje.
V. Semeška, „Mano Druskininkai“ žurnalistų paklaustas, kurias pareigas apsisprendęs eiti,
atsakinėjo net du kartus.
Tik atsakymo į labai paprastą
ir konkretų klausimą, ar jis bus
VRK, ar Druskininkų savivaldybės tarybos narys, taip ir neatsiuntė. Turbūt tikrai sunku apsispręsti?
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija
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Nuomonių spektras
Pirmadienį iš Vilniaus konservatorių redakcija gavo pranešimą, kad Druskininkuose pasirašytas naujas „pareiškimas“.
Tikriausiai galbūt buvo koks
slaptas labai, nes prieš tai niekas apie jokį renginį pranešęs
nebuvo. Druskininkų konservatoriai, liberalai ir šiuo metu
Druskininkų savivaldybės taryboje nesantys L. Okockio vadovaujami žalieji išplatino pranešimą, kaip jie vienija jėgas
ir kaip ketina „gelbėti“ Druskininkus. Iki rinkimų dar liko laiko, tačiau, panašu, Druskininkų opozicionieriai jau dabar
griebiasi šiaudo ir rinkimuose
dalyvaus visu būriu.
Toks viešai išplatintas pareiškimas sukėlė druskininkiečių
nuostabą: „Rečkovas?..Kas jis
toks? Nepažįstu tokio... Ar „Google“ ką nors galima rasti apie
jį?...; O Šarkus? Čia toks viskuo
nepatenkintas senelis? Nežinia,
koks jis ten... liberalas, nežinia
ir ką gero Druskininkams jis yra
padaręs...; Žaliasis Laurynas
Okockis? Čia tas, kuris rūpina-

Ričardas Malinauskas,
Druskininkų savivaldybės meras
Tokius opozicijos veiksmus
vertinu kaip bandymą gelbėtis

Artūras Skausmenis,
Druskininkų savivaldybės tarybos ir judėjimo „Už Druskininkus“ narys

Milda Klybienė,
„Lynų kelio“ operatorė

Opozicija griebiasi šiaudo?

si, kad avelės prakartėlėje prie
Kalėdų eglutės nesušaltų? Jis
gal nežino, kad Kaune konservatoriai jau 15 metų prie eglutės
aveles atveža žmonėms pasidžiaugti. Tai kaip čia dabar išeina – jis „prieš“ aveles tik Druskininkuose?...; Jeigu jie prieš
judėjimą „Už Druskininkus“, tai
kaip jie tada vadinasi – „Prieš
Druskininkus“ ar „Anti Druskininkai“?... Neturi jie ką daugiau
pasakyti, net ir trise susirinkę...“
– kalbėjo į redakciją paskambinę žmonės.
Komentarų buvo ir socialiniuose tinkluose: „Kai R. Malinauskas
viską atstatė nuo 0, dabar jau norit Druskininkų? o kodėl anksčiau
jų nenorėjot ir nesiėmėt iniciatyvos viską atstatyti, kai merdėjo Druskininkai?“; „Druskininkai
druskininkiečių, o ne jūsų... Ir
druskininkiečiai sprendžia, kas
vadovaus. Balsavimo būdu... Jie
pasirašė deklaraciją. Skamba,
lyg pareikštų teises į niekieno
žemę. Žmones juk renka valdžią,
jei bus išrinkti, tada galės daryti tvarką“.
ir užmaskuoti savo bejėgiškumą. Tai nesąžiningas žaidimas,
siekiant suklaidinti Druskininkų
bendruomenę. Akivaizdu, kad
tai yra priešrinkiminis šou.
Per daugelį metų šie veikėjai
nesugebėjo pateikti nei vieno
racionalaus siūlymo druskininkiečių labui.
Tikruosius opozicijos veidus
parodo nuolatinis viešas purvo
pylimas, agresyvus intrigų kurstymas, melas, nuolat į visas tarnybas rašomi skundai, patyčios.
Neabejoju, kad druskininkiečiai atskirs tai, kas yra tikra, ir
savo nuomonę išreikš per būsimus savivaldos rinkimus.
Šią naujieną vertinu kaip desperatišką bandymą surinkti paskutinius rinkėjų pasitikėjimo
balsus. Keista, kai pagrindiniu
tikslu iškeliamas siekis kažką
„nuversti“, o ne susiburti bendram darbui ir kūrybai. Per pastarąją kadenciją jie nenuveikė
nieko, kas padidintų žmonių pasitikėjimą jais, tad, ko gero, tada
belieka kurti „kažką naujo“, jog
suviliotų druskininkiečius. Man
atrodo, kad toks bandymas yra
pasmerktas nesėkmei, gal jis
taip ir liks „kažkuo“.
Man juokinga, kad opoziciją
piktina, esą Druskininkai – ne
jų. Aš, pavyzdžiui, nuo gimimo
žinau, kad Druskininkai mano,
ir dėl to man nereikia su niekuo
grupuotis ar kažką pasirašyti.
Kai žmogus neturi kuo pagirt
save, belieka peikti kitus.
Ką jie mums siūlo? Vis tą patį leitmotyvą – esą mes visi net nesuprantame, kokie esame nelaimingi,
neišprusę, nesusipratę. Ir va jie, atėję, padarys mus laimingus...
Baisiai nemėgstu, kai kas
nors nusprendžia mane gelbėti
nuo manęs pačios. O visas „politines ligas“ gydo rinkimai...

Alvydas Sodonis, verslininkas: „Mieli opozicijos atstovai, jei Jums
sunku pateikti racionalią strategiją žodžiu, mėginkite raštu.
Suprantama, jei Jūs ją turite. Juk matote tik savą tiesą, neįvertinate to, kad daugumos tiesa yra kita. Jūs norite tokio pasaulio, kuris atitiktų Jūsų skonį. Bet tai, kuo Jūs remiatės, yra toli gražu ne pasauliniai demokratijos principai , o tik prasčiokiškas „dūmų kratymas“, kas
žmonėms be klausos galbūt ir skamba kaip demokratija.“

Virgaudas Taletavičius,
Druskininkų savivaldybės tarybos ir judėjimo „Už Druskininkus“ narys
Savaitgalį perskaičius pranešimą apie vadinamos opozicijos
vienijimąsi ir ruošimąsi savivaldos rinkimams, siekiant perimti
valdžią, kilo daug klausimų. Pir-

miausia pačios opozicijos nariams. Jeigu juos galima vadinti
opozicija, o ne žmonėmis, kurie,
vedami nesveiko pavydo, nuolat
trukdo ir priešinasi Druskininkų
taryboje priimant svarbius sprendimus. Paprašyčiau opozicijos
atstovus įvardinti bent tris idėjas,
mintis, darbus, kuriuos konstruktyviai pasiūlė per tuos 18 metų.
Puikiai
prisimenu,
kai
2000-siais net ir J. Šarkus pritarė tuometėms mero ir kitų Druskininkų tarybos narių idėjoms ir
siekiams atgaivinti kurortą. Tuomet nereikėjo net galvoti apie
kažkokią opoziciją, nes situacija
buvo beviltiška. O dabar, praėjus penkiolikai metų po sėkmin-

go Druskininkų gydyklos atnaujinimo, paskatinusio kurorto
atsigavimą, mieste kasmet pasiūloma vis naujų europinio ar
net pasaulinio lygio paslaugų,
kai kurortas jau ne sezoninis, tikrai gal ir norėtųsi tapti Druskininkų valdžia?
Druskininkus atgaivino ne valdžia, ne meras, o visi druskininkiečiai, kurie, turėdami ir palaikydami idėją atgaivinti kurortą,
visokiais būdais siekė ir siekia
tai įgyvendinti. Manau, kad toks
opozicijos noras bet kokiais būdais užimti valdžią, žeminant
druskininkiečių atsidavimą kurortui, yra apgailėtinas, o žmonės tai įvertins balsuodami.

Inga Šinkonienė,
Druskininkų savivaldybės tarybos ir judėjimo „Už Druskininkus“ narė

ninkiečių labui?
Tiesioginiai mero rinkimai aiškiai parodė, kad druskininkiečiai
tiki ir pasitiki Druskininkų savivaldybės meru Ričardu Malinausku.
Tikiu, kad ateinantys rinkimai taip
pat parodys, kas yra kas. Šią situaciją puikia iliustruoja apibūdinimas: „Stiprūs žmonės neleidžia
laiko, savęs gailėdami, jie niekada
nepasiduoda. Silpni kaltina save,
aplinkinius, aplinkybes ir grąžo
rankas, tuščiai švaistydami laiką.

Trūksta žodžių! Suprantu, kad
opozicijos atstovams pikta, kad,
būdami mažumoje, negali „tenkinti“ savo interesų, bet kodėl
reikia „išpilti“ tiek nepagrįstų kaltinimų? Norisi jų paklausti, o ką
jūs, opozicijos atstovai, per tuos
18 m. esate nuveikę visų druski-

Donatas Mizaras,
Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos Druskininkų skyriaus pirmininkas
Galbūt žmonės suklaidino po pareiškimu sąraše atsiradęs „žaliųjų partijos“ pavadinimas.
Turiu atsakingai ir vienareikšmiškai pareikšti, kad Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos Druskininkų skyrius nieko bendra su
minėtu pareiškimu neturi.
Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija
Oksanos Džadan bei asmeninio archyvo nuotraukos
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Projekto „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms“
užsiėmimai – didelė ir vertinga parama šeimai
Visoms druskininkiečių šeimoms skirtas projektas „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms“
pradėtas įgyvendinti prieš pusmetį. Kaip tobulinti tėvystės
įgūdžius, harmonizuoti šeimos
santykius, įveikti bendravimo
krizes? Atsakymus į šiuos ir į
kitus rūpimus klausimus, susijusius su šeima, vaikų auklėjimu, paauglystės problemomis,
galima rasti, dalyvaujant pagal
projektą vykdomose veiklose.
Projektą vykdo Druskininkų savivaldybės administracija, projekto partneriai – Druskininkų šeimos paramos centras,
VšĮ „Kitokie projektai“, VšĮ Paramos vaikams centras. Pavasarį pradėtas vykdyti projektas „Kompleksinės paslaugos
Druskininkų savivaldybės šeimoms“ sėkmingai tęsiamas,
Apie projekto galimybes papasakojo Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vedėja Ligita
Baranauskienė, Druskininkų šeimos paramos centro pirmininkės
pavaduotoja Agnė JazepčikaitėGaidienė ir socialinė darbuotoja
Laura Gardziulevičienė.

Pirmosios šeimų stovyklos dalyvius aplankė krepšininkas Jonas Mačiulis su žmona Agne ir trimis dukrytėmis/Šeimos paramos centro archyvo nuotrauka

Kaip teigė L. Urmanavičius,
Druskininkų savivaldybės Investicijų ir turto valdymo skyriaus
specialistams rengiant paraišką
projektui, buvo analizuojami Druskininkų savivaldybės šeimų poreikiai, problemos, su kuriomis susiduria vaikai, paaugliai ir tėveliai.
Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva
Žagūnienė profesionaliai parengė
projekto paraišką. Atsižvelgiant
į surinktus duomenis, kreiptasi į
kompetentingus lektorius, psichologus iš visos Lietuvos: „Projekte
numatytos ir organizuojamos veiklos padeda stiprinti šeimas, surasti atsakymus į aktualiausius
santykių, vaikų auklėjimo ir kitus
klausimus bei praturtina laisvalaikį.“
L. Baranauskienė patikino,
kad projektas yra skirtas visoms
savivaldybės šeimoms, neskirstant jų į jokias socialines grupes:
„Iki šiol įvairiapusės paslaugos
šeimoms dažnai būdavo neprieinamos arba sunkiai prieinamos
ne tik dėl atstumo iki paslaugų
teikimo vietų, bet ir specialistų
ar pačių paslaugų trūkumo. Dabar, įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos Druskininkų
savivaldybės šeimoms“, sudaromos sąlygos šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas
kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos.
Be to, paslaugos teikiamos bet
kuriai šeimai, kuri susiduria su
sunkumais ir krizėmis. Socialinių
paslaugų centro patalpose, vieno
langelio principu, įkurti Bendruomeniniai šeimos namai. Lankytojus čia pasitinka socialinė darbuotoja, kuri suteikia išsamią
informacija apie paslaugas, išsiaiškina, kokių paslaugų šeimai
reikia labiausiai.“
A. Jazepčikaitės-Gaidienės
teigimu, projektas unikalus tuo,
kad kiekvienas dalyvis ras sau
aktualią paslaugą ir galimybę rasti atsakymus į rūpimus klausimus.
Suaugusiųjų ir vaikų laukia daug
naudingų nemokamų paslaugų,
tarp kurių – pozityvios tėvystės
mokymai, psichologo konsultacijos, mokymai kūdikių susilaukusiems ir besilaukiantiems tėvams,

Šeimų klubo dalyviai kūrė maisto mandalas su lietuviu menininku, gyvenančiu Amerikoje, Rolandu Dabruku/ Šeimos paramos centro archyvo nuotrauka

emocinio intelekto lavinimo mokymai, individualūs užsiėmimaikonsultacijos vaikams ir paaugliams, šeimų klubai ir stovyklos
bei daug kitų veiklų: „Per pusę
metų nuo projekto pradžios atlikta daug darbų: organizuota per 15
šeimų klubo susitikimų Druskininkų mieste ir kaimo bendruomenėse, 3 šeimų stovyklos.
Didelio susidomėjimo sulaukė
šeimos santykių grupių susitikimai, įvairūs mokymai, individualios psichologų konsultacijos vaikams, paaugliams it jų tėvams.
Labai džiaugiamės, kad, kol tėveliai dalyvauja mokymuose ir užsiėmimuose, jų vaikučiais rūpinasi
vaikų priežiūros specialistės.“
Bendruomeniniai šeimos namai (Veisiejų g. 17, 10 kabinetas) veikia „vieno langelio principu“. Kas gali kreiptis čia ir
kokios pagalbos tikėtis?
Projekto „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms“ socialinė darbuotoja L. Gardziulevičienė teigė,
jog labai svarbu su šeima ar šeimos nariu, kuris kreipiasi pagalbos, pabendrauti gyvai ir atidžiai
jį išklausyti, kad pagalba būtų suteikta tikslingai: „Jei šeimoje iškyla sunkumų, šeimos nariams

reikalinga psichologo pagalba ar
šeimos santykių grupės, trūksta tėvystės įgūdžių, kviečiame
į Bendruomeninius šeimos namus, kuriuose bus suteikta išsami informacija. Šeimos kreipiasi
dėl įvairiausių rūpesčių ir iškylančių klausimų. Žinoma, dažniau kreipiasi vaikus, paauglius
auginantys tėvai.
Tačiau šio projekto tikslinė grupė yra visos šeimos, nepriklausomai nuo asmeninio ar socialinio statuso, gyvenančios
Druskininkų savivaldybėje, kurios nori patobulinti ir pagerinti tarpusavio santykius, išspręsti iškilusius sunkumus, krizes ar
taikiai baigti skyrybų procesus.
Neretai, jei manoma, kad pagalbos reikia vaiku, gali būti, kad
vienokia ar kitokia pagalba reikalinga visai šeimai.
Individualių konsultacijų ateina ir
šeimos nariai, jausdami, kad šeimoje „kažkas ne taip“, norintys
šalinti susikaupusią įtampą, pajusti santykių pilnatvę.
Šeimos, kurios kreipiasi pagalbos ar konsultacijų, informacijos
dėl paslaugų, yra drąsios ir vertos
pagarbos – tai žmonės, pasiryžę
susitikti su savimi, savo problemomis ir jas spręsti. Profesionalūs lektoriai geba sukurti tinkamą,

geranorišką atmosferą.
Be abejonės, šiame projekte labai svarbus grįžtamasis ryšis.
Todėl džiugina, kad sulaukiame
projekto dalyvių atsiliepimų apie
teikiamas paslaugas.
Tėveliai, pavyzdžiui, po individualios psichologo konsultacijos,
įvardija, kad situacija šeimoje pagerėjo, ir dabar jiems pagalbos
jau nereikia.
Tačiau patikina atvyksiantys į
mokymus, nes norėtų tobulinti santykius šeimoje, siekti įgyti
daugiau žinių apie tai, kaip bendrai spręsti paauglio problemas.
Malonu, kai tėveliai po mokymų
džiaugiasi sau atradę naujų dalykų ir klausia – kada bus kiti mokymai?“
Druskininkiečių atsiliepimai
apie projektą „Kompleksinės
paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms
Sandra Naujalė: „Mūsų šeima susidomėjo projektu „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms“, nes
atkreipėme dėmesį, kad patraukli veiklų programa, lektoriai.
Nenusivylėme, nes sužinojome daug mums svarbių dalykų
apie tarpusavio santykius, vaikų
psichologiją, vaikų raidos atitin-

kamuose amžiaus tarpsniuose
ypatumus, konfliktų sprendimo
būdus šeimoje. Labai gerai, kad
visi užsiėmimai ir projekto veiklos yra ne tik nemokamos, bet
ir vykdomos Druskininkuose.
Be to, esant reikalui, tėveliai
užsiėmimų metu gali naudotis
galimybe palikti vaiką vaikų specialistų priežiūrai. Auginame aštuonerių, penkerių ir dvejų metų
sūnus.
Didžiausia mūsų šios vasaros, vaizdingai tariant „uoga“, –
ryškiausias patyrimas iš projekto veiklų – tai dviejų dienų, su
dviem nakvynėmis šeimų stovykla, kuri buvo organizuota kaimo turizmo sodyboje netoli Leipalingio.
Nakvynė, maitinimas – viskuo buvo pasirūpinta iš projekto
lėšų. Labai patiko, kad visa programa buvo orientuota į šeimą,
tarpusavio santykius, bendravimą. Ne tik įgijome naujų žinių,
dalyvaudami paramos tėvams,
auginantiems vaikus su negalia
grupėje, bet ir labai susidraugavome su kitomis šeimomis, dalinomės įspūdžiais, patirtimi, išgyvenimais.
Tai didelė dovana mums. Juk šeimos, kuriose yra
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mažamečių vaikučių, dėl laiko stokos ir kasdieninių rūpesčių dažnai tam tikrą laiką būna
pakankamai atsiribojusios nuo
pramogų ir naujų pažinčių, todėl
šeimų stovykla, organizuota pagal projektą, mums buvo ir naudingai praleistas laikas, ir kartu
– pramoga. Linkėčiau ir rekomenduočiau šeimoms, kurios
jaučia, kad santykiuose susikaupė įtampa, iškilo tokių klausimų,
į kuriuos sunku savarankiškai
rasti atsakymą, pasinaudoti projekto teikiamomis galimybėmis.
Krizėje dažnokai sudėtinga rasti
išeitį pačiam; tačiau, gavus pagalbą ir tarsi pažvelgus į savo,
šeimos problemas iš šalies, lengviau rasti tinkamus sprendimus.“
Aurelija ir Audrius Vilūnai:
„Pirmoji šio projekto veikla, kuria
susidomėjome, buvo šeimų stovykla. Dėmesį patraukė tai, kad
stovyklos metu buvo numatyti
profesionalūs mokymai tėvams.
Pamaniau – bus puiki proga sudalyvauti bendruose psichologiniuose mokymuose. Nors vyro
požiūris buvo skeptiškas, vėliau
jis prisipažino, kad tas laikas prabėgo nepastebimai greitai ir labai smagiai. Labiausiai įstrigo
tai, kad, spręsdami užduotis, gavome profesionalų žinių ir patarimų, kurie tokie reikalingi, siekiant
darnos šeimoje. Pavyzdžiui, sužinojome, kad yra ne viena „meilės
kalba“ ir, norint labiau vienas kitą
šeimoje suprasti, reikia visas tas
kalbas pažinti. Šiuos mokymus
rekomenduoju visoms šeimoms,
nesvarbu, ar jose yra bendravimo problemų, ar ne, nes laikas,
praleistas kartu, labai sustiprina
tarpusavio ryšį. Dar dalyvavau
mokymuose „Mokymai paauglių
tėvams“ ir „Sokrato metodo taikymo galimybės šeimyniniame gyvenime“. Žinios, kurias išsinešiau
iš šių užsiėmimų, yra labai vertingos, jas taikome savo šeimoje.
Sužinojome, kaip pasidalinti atsakomybes vaikams, kaip „draugauti“ su informacinėmis technologijomis šeimoje, kada ir kaip
kalbėtis su savo paaugliais temomis, kurios nėra „patogios“. Tai,
ką sužinojome, praktiškai taikant,
padeda išgirsti vaikus ir pasiekti
susitarimus tampa lengviau. Šio
projekto organizuojami užsiėmimai – didelė ir vertinga parama
šeimai. Džiaugiamės sudalyvavę ir raginame kitus būti drąsesniems ir priimti tokias dovanas.“
Aušra Lazauskienė: „Susidomėjau projektu, nes norėjau sužinoti daugiau apie savo vaikus,
apie jų pasaulį. Mes, suaugusieji, į gyvenimą kartais gal žvelgdami per daug rimtai, jau užmiršome, ką reiškia būti vaikais. O juk,
siekiant vaikus užauginti visavertėmis asmenybėmis, norisi klaidų daryti kuo mažiau. Specialistų
pastabos ne tik suteikia daugiau
žinių, bet ir pasitikėjimo, sustipri-

Didelio susidomėjimo sulaukė projekto veiklos – šeimos santykių grupių susitikimai, įvairūs mokymai vaikams bei tėvams/Šeimos paramos centro archyvo nuotraukos

na tėvelių žinojimą, koks kelias,
auginant vaikus ir puoselėjant
santykius šeimoje, yra „tiesiausias“. Man įdomiausi, vertingiausi
buvo projekto metu organizuojami praktiniai užsiėmimai, kuriuose buvo nagrinėjamos įvairios
gyvenimiškos situacijos, inscenizuojančios vaikų ir tėvų elgesį. Šie užsiėmimai mokė suprasti,
kaip svarbu ne tik išgirsti, bet ir išgyventi vaiko jausmus, būsenas,
emocijas. Neįsijausdami, nebūdami empatiški savo vaikų atžvilgu, negirdime vieni kitų... Kartais
klausiu savęs, bet kodėl gi vaikai negirdi tėvų? Turbūt priežastys panašios – tėvai per toli nuo
savo vaikų pojūčių atžvilgiu. Norint išgirsti vaiko poreikius, reikia
susitapatinti su jo kasdienybe, išgyvenimais, kasdien atsigręžti į jį,
kalbėtis, klausytis, tartis. Seminaro apie sąmoningą tėvystę užsiėmimus rekomenduočiau tėvams,
kurie neabejoja, kad jų santykiai
su vaikais yra idealūs. Seminaro
medžiaga paskatino stebėti, įsiklausyti į savo vaikus.“
Dalia ir Artūras Skausmeniai: „Džiaugiamės, gavę galimybę išbandyti naujas veiklas Druskininkuose, ypač tokias, kuriose
turime galimybę įgyti naujos patirties, bendrauti su geriausiais
savo srities profesionalais. Teko
dalyvauti užsiėmimuose, skirtuose šeimai, kuriuos vedė psichologė Aurelija Lingienė. Šių dienų šeimoms kyla daug iššūkių,
kuriuos reikia išmokti suvaldyti: suderinti darbo karjerą ir vaikų auklėjimą, išlaikyti ir puoselėti

harmoningus tarpusavio santykius nėra lengva, tam reikia ne
tik pastangų, bet ir tam tikrų žinių. Susitikimų metu turėjome
progą pasitikrinti save, pasimokyti ir pasitarti – tai mūsų šeimai
suteikė neįkainojamos patirties.
Rekomenduojame pasinaudoti
projekto „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės
šeimoms“ teikiamomis galimybėmis, nes projekte užsiėmimus
veda profesionalūs specialistai,
o veiklos – tikslingai ir kruopščiai parinktos, atsižvelgiant į šeimoms svarbius dalykus.“
Lina Leščinskaitė-Berteškienė: „Šeimoje auginame tris vaikus. Vyriausiam sūneliui – penkeri, jaunėlei dukrytei gruodį bus
treji, o mažiausiajam sūneliui –
ketveri su puse mėnesio. Pagal
išsilavinimą esu ekonomistė, o
šiuo metu esu vaiko auginimo ir
priežiūros atostogose. Kai pavasarį pamačiau skelbimą apie projektą „Kompleksinės paslaugos
Druskininkų savivaldybės šeimoms“, labai susidomėjau ir apsidžiaugiau – juk tai tikra dovana,
kad gali nemokamai ir tame pačiame mieste, kur ir gyvena, lankyti tokius įdomius užsiėmimus ir
veiklas. Visada labai reikalingos ir
aktualios visos žinios, naujovės,
susijusios su vaikų auklėjimu, tarpusavio santykiais šeimoje.
Į projekto veiklas įsijungiau gegužę. Man tai – galimybė prasmingai praleisti laiką drauge su
vaikais, įgyjant naujų žinių apie
vaikų auklėjimą, psichologiją,
tarpusavio santykius, konflik-

tų sprendimo būdus. Per vasarą
įgijau daug žinių, kurias mėginu
pritaikyti, panaudoti praktiškai,
kasdieniame šeimos gyvenime. Įsiminė seminarai vadinamojo saugaus prieraišumo tema
– jie apie tai, kaip visavertiškai
džiaugtis motinyste – kaip svarbu, kad mama, auginanti vaikutį, skirtų laiką ir sau, savo poreikiams. Džiaugiuosi, kad mano
vyras supranta tai, ir aš visada
galiu pasinaudoti galimybe pabūti su draugėmis, pašokti zumbą K. Dineikos sveikatingumo
parke, pamatyti kiną (juk Druskininkuose visą vasarą buvo galimybė pamatyti gerų filmų lauko
seansuose) ar tiesiog savo malonumui pasivaikščioti, atitrūkti
nuo kasdienės buities. Ypač patiko mokymai, kuriuose nagrinėjome vadinamąjį Sokrato metodą. Tai bendravimo būdas, kai
galima paklausti artimą žmogų
– vaiką ar šeimos narį, taip formuluojant klausimą, kad jo atsakymai leistų atsakinėjančiajam
susivokti savo paties mintyse,
ypač kai kalbame apie probleminius, susirūpinimą keliančius
dalykus. Tokie klausimai parodo, kad domimės kito nuomone,
bet kartu – kad esame linkę derinti nuomones ir neturime griežto, išankstinio nusistatymo.
Iš bendrų, visai šeimai skirtų veiklų, smagu prisiminti šeimos medalio kūrimo užsiėmimus Jaunimo užimtumo centre.
Tada mažajam sūneliui buvo vos
dvi savaitės, taigi nusprendėme,
kad šeimos medalis bus jo kojytės ir rankytės antspaudas bal-

tmolyje; dabar toks šeimos medalis mums yra šeimos relikvija.
Iš kitų veiklų įsiminė ir „Sportas su mažyliais“, „Dainelės mažiausiems“, „Mandalos kūrimas
iš maisto“. Seminaras „Vaikas
jau yra žmogus“ sukėlė daug apmąstymų apie tai, kaip svarbu
tėvams sugebėti matyti pasaulį
ir vaiko akimis ir atitinkamai bendrauti, išvengiant skaudžių auklėjimo klaidų. Įsigijau seminarą
vedusių „Juodos avies“ komandos lektorių knygą „Laimės siūlai“. Ją skaitau. Ten kalbama ir
apie tai, kaip suaugusieji nuolat
keičia savo sprendimus ir moralus. Kodėl suaugusieji kūdikį
moko kalbėti, o vėliau paaugusį
tildo? Kodėl, kai vaikas klausia
„ką veikti“, jam pasakoma „veik
ką nori“, o kai jis „veikia ką nori“,
būna baramas už tai, kad „negalvoja, ką daro“. Tai paprastos
ir jautrios istorijos. Aprašoma,
kaip žmogui sugrąžinti pasitikėjimą savimi ir kitais, rodant jam
dėmesį ir tiesiog būnant šalia.
Projekto veiklos ir mokymai man
padėjo pažvelgti į savo motinystę tarsi iš šalies, pamatyti savo
klaidas. Žinoma, tos motiniškos
kantrybės kartais pritrūksta, tačiau, turint žinių, lengviau suprasti ir save, ir vaiką.
Projekto veiklos ir mokymai suteikia pasitikėjimo savimi ir sustiprina žinojimą, kad klaidas
niekada nevėlu taisyti, o kiekviena savo vaiką mylinti ir juo besirūpinanti mama ir yra pati geriausia.“
Parengė Ramunė Žilienė
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Daktaras J. G. Rimdeika: „Druskininkai man – didelė gyvenimo mokykla“
Druskininkų
savivaldybės
viešoji biblioteka pasipildė
naujos knygos „Daktaras Jurgis Gediminas Rimdeika. Bibliografija“ egzemplioriais. Atvertę knygą, skaitytojai turi
galimybę susipažinti su gydytojo J. G. Rimdeikos mokslinių
darbų bibliografija, spaudoje
skelbtais pokalbiais, literatūra
apie jį patį. Knygoje panaudota
daug nuotraukų iš asmeninio
gydytojo archyvo. Druskininkiečiams galėtų būti įdomūs ir
knygoje pateikiami J. G. Rimdeikos prisiminimai apie Druskininkus bei tuomečiu Respublikiniu gydomosios fizinės
kultūros ir klimatoterapijos
centru – pirmąja gydytojo J. G.
Rimdeikos darboviete: neveltui knygos viršeliui pasirinkta
archyvinė nuotrauka, kurioje
– senojo sveikatingumo parko
prieigos.
Apie tai, kaip jo gyvenime atsirado Druskininkai, J. G. Rimdeika rašo: „Viskas prasidėjo 1964
metų saulėtą rudens dieną. Būtent tada pirmą kartą atvykau į
Druskininkus apsižvalgyti, kaip
atrodo būsimoji mano darbovietė.
Šaligatviai buvo pasipuošę ankstyvos rudens šalnos pakąstais ir
įvairiomis spalvomis nuspalvintais klevų lapais. Įspūdį sustiprino
ir šilta, saulėta diena. Neįsimylėti
tokio miesto, tokios aplinkos buvo
neįmanoma. Štai taip prasidėjo
mano „kurortinis romanas“ užtrukęs daugiau nei dešimtį metų.“
Per knygos pristatymą viešėdamas Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, J. G.

ma, tai ir pačių druskininkiečių,
puoselėjančių savo gyvenamąją
aplinką, nuopelnas.
– Kas Jus paskatino išleisti
knygą?
– Knyga atsirado Lietuvos medicinos bibliotekos valia: tiesiog
norėta išleisti bibliografinį rinkinį. Per tuos visus metus publikuota nemažai mano darbų medicinos tema – pirmuosius mokslinius
darbus parašiau būtent Druskininkuose. Kad knygą nebūtų „sausoka“, pasiūliau papildyti. Leidėjams
sutikus, knygoje publikuojamos ir
mano šeimos, darbo nuotraukas,
įvairūs prisiminimai.

J. G. Rimdeika: „Knygoje – ir prisiminimai, susiję su Druskininkais.“/Ramunės Žilienės
nuotrauka

Rimdeika sakė, kad Druskininkai ir šį rudenį žavi tokia pat spalvinga lapija, tačiau, žinoma, kurortas labai pasikeitęs: „Tuomet
Druskininkai turėjo kitokį – pavadinčiau, senovinio-modernaus
kurorto veidą, o šiandien yra nemažai pasikeitimų. Bet juk šiandien yra XXI amžius, reikia su gyvenimu eiti koja kojon. Svarbu,

kad Druskininkai išlaikytų savo
patrauklumą, pritraukiantį turistų
srautus: pažiūrėkite, kiek sveikatinimo centrų, ir praktiškai, laisvų
vietų nėra. Traukos objektai turi
būti, kitaip Druskininkuose būtų ir
mažiau viešbučių, ir mažiau žmonių. Džiugina, kad ne vien tik centrinės, bet ir dauguma kitų miesto
erdvių švarios, tvarkingos – žino-

– Kokios Jūsų sąsajos su
Druskininkais?
– 1965 metais, baigęs Kauno medicinos institutą, tuomečio sveikatos apsaugos ministro
Vytauto Kleizos ir instituto rektoriaus paskatintas, nuvykau dirbti
į Druskininkus – Gydomosios fizinės kultūros parką. Čia parašiau
savo pirmąją knygelę apie Parke taikomus gydymo metodus, o
drauge su K. Dineika sukūrėme
naują lėtinių stuburo susirgimų
gydymo metodiką vertikalioje vonioje. Ši gydymo metodika buvo
plačiai pritaikyta Lietuvoje, taikoma iki šiol.
Į Druskininkus atvykęs kaip diplomuotas gydytojas, patekau į
tokią sferą, kuri man buvo visiškai naujas dalykas: labai džiaugiuosi, kad turėjau tokią galimybę
domėtis ir išmokti gydomąją mediciną derinti su vadinamaisiais
natūraliais, fiziniais gydymo meto-

dais. Tais laikais apie tokius gydymo metodus, kaip ir apie visą Rytų
mediciną, masažus, mažai žinojome. Teko daug domėtis, gilintis.
Laikas, praleistas Druskininkuose, dirbant fizkultūros parke, man
atnešė labai daug naudingos patirties. Druskininkuose – ne tik pirmasis mano darbinis „krikštas“,
Druskininkai – mano gyvenimo
mokykla. Juolab, kad teko rūpintis
ir ūkiniais dalykais – statant „Žiemos sveikatos centrą“ su baseinu,
įrenginėjant „Saulės taką“... Nori
nenori, reikėjo galvoti apie naujus
statinius, sezono pratęsimą, nes
parke buvusius likusius pastatus
remontuodavome, kaip sakoma,
vinimis, bet jau be plaktuko... Vinį
galima būdavo su pirštu, per perpuvusias sienas, kiaurai perdurti.
Druskininkuose atsirado ir supratimas apie statybinius reikalus; tokie įgūdžiai vėliau, jau dirbant Vilniuje, labai pravertė, kai teko imtis
organizacinių darbų, statant kitus
didelius objektus.
– Jūsų mokslinė ir organizacinė veikla yra pažymėta ne vienu oficialiu įvertinimu. Koks
Jums yra svarbiausias?
– Vieno, kaip tik to, kuris svarbiausias, knygoje nėra įrašyta.
Kai, drauge su kolegomis, pastatėme tada pačią didžiausią Antakalnio polikliniką, per jos atidarymo renginį visa salė gal dešimt
minučių plojo atsistojusi. Man tokia žmonių reakcija iki šiol yra
svarbiausias
apdovanojimas,
reikšmingiausias įvertinimas.
Parengė Ramunė Žilienė

Surengtas pirmasis
Konstitucijos egzamino
etapas

Konstitucijos egzamino pirmasis etapas surengtas Druskininkų švietimo centre/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų švietimo centre surengtas visuotinės žinių akcijos
„Lietuvos respublikos konstitucijos egzaminas 2018“ pirmasis
etapas. Savo žinias pasitikrino
11 egzamine dalyvavusių druskininkiečių, dauguma iš jų – Druskininkų švietimo įstaigose dirbantys pedagogai.

Antrajame egzamino etape spalio 18 dieną dalyvaus Druskininkų
lopšelio-darželio „Žibutė“ logopedė Danutė Bakanauskaitė. Egzamino nugalėtojų apdovanojimų
ceremonija numatoma spalio 25
d. Prezidentūroje.
„Mano Druskininkai“ informacija

Krepšinio mėgėjų dėmesiui!
Spalio 18 d. 17.30 val. Sporto centre organizuojamas pasitarimas dėl Druskininkų savivaldybės krepšinio čempionato.
Komandų vadovus kviečiame dalyvauti. Informacija
tel.: 8313 58051.
Druskininkų sporto centro informacija
Parduodu automobilį „W V Tiguan“ highline 2011 m., 4 Motion,
DSG-7 dyzelinas, rida – 245000 km., techniškai prižiūrėtas „Moler auto“. Kaina – 11000 Eur. Tel. 8 614 79501
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Kaip mes mokėmės pažinti gyvuliukus
Gitana Zdanavičienė,
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos
pradinių klasių ir tikybos mokytoja
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla praėjusiais mokslo metais vykdė Šviečiamosios gyvulininkystės programą, kurią
įgyvendino Žemės ūkio ministerija ir Programos „Leader“
bei žemdirbių mokymo metodikos centras. Mūsų partneriais
projekte sutiko būti žinomi
Druskininkų krašto bitininkai
Jolanta ir Algis Miliai. Šioje
programoje aktyviausi buvo 2
ir 3 klasių mokiniai, kuriuos subūrė mokytojos Daiva Milevskienė ir Gitana Zdanavičienė.
Programos tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Įgyvendinant
programą, mokiniai praktiškai susipažino su pienine galvijininkyste, paukštininkyste ir bitininkyste.
Teoriškai buvo aptartos ir išnagrinėtos visos Lietuvoje paplitusios
tradicinės gyvulininkystės šakos:
kiaulininkystė, arklininkystė, avininkystė, ožkininkystė, kailinė
žvėrininkystė, triušininkystė.
Visus mokslo metus buvo vykdomos įvairios veiklos, kurios apjungė ir kitų klasių mokinius bei
priešmokyklinio ugdymo grupes.
Kad kuo daugiau pradinukų žinotų apie šią programą, nutarėme dekoruoti laiptinės sieną tema
„Mūsų ūkis“. Idėją įgyvendinti padėjo būrelio „Spalvos“ vaikai
su mokytoja Violeta Lekavičiene.
„Augink, rūpinkis, mylėk“ būrelio
vaikai darė, spalvino gyvuliukus
ir bitutes, o draugai – gamino 3D
medžius, saulėgrąžas. Papuošę
sieną, pažiūrėjome filmuką apie
naminius gyvūnus, pasidalinome

Tarp II modulio dalyvių „Atgimimo“ mokyklos mokiniai tapo III-osios vietos laimėtojais ir džiaugėsi puikiais prizais/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

turimomis žiniomis ir draugiškai
nusifotografavome prie mūsų sukurto ūkio.
Rugsėjį visi būrelio „Augink, rūpinkis, mylėk“ nariai buvo pakviesti į Didžiasalio kaime esantį
Augų ūkį. Vaikai pamatė ir glostė
mažus veršiukus, ponius, arklius.
Iš kalakutų „mokėsi“, kaip reikia
ginti savo teritoriją. Ir įsitikino, kad
kiaušinius deda vištos. Labai įdomu buvo sužinoti, kaip atsiranda
pieno produktai: vaikai patys gamino ir slėgė saldų varškės sūrį,
mušė sviestą, ragavo šviežio pieno.
Lapkričio mėnesį suruošėme vik-

toriną iš temų, kurias nagrinėjome
bei atlikome užduotis knygelėse.
Antrą mokslo metų pusmetį surengėme Gyvulininkystės programos pristatymą priešmokyklinio
ugdymo grupei. Mokytoja Gitana trumpai pasikalbėjo su mažaisiais apie naminius gyvuliukus, 2 ir
3 klasių mokiniai pristatė savo kūrybos pasakas. Visi bendrai suvaidinome pasaką „Vištytė ir gaidelis“. Prisiminėme, kaip senovėje
žmonės gyveno, gyvuliukus ganė,
dainavome lietuvių liaudies dainą
„Tarnavau, vargavau pas poną“.
Visą mėnesį iš antrinių žaliavų
vaikai darė darbelius „Mano my-

limiausias gyvūnas“ – darbeliams
naudojo kamštelius, senus žurnalus bei laikraščius. Antrokai iš
kamštelių sukūrė spalvingą „Arklį
pievoje“, trečiokai iš kamštelių padarė traktorių – žmogaus pagalbininką ūkio darbuose, iš laikraščio – kačiukų ir šuniukų portretus.
Per Gyvulininkystės programą
ugdėme vaikų atsakingą požiūrį į
švarią gamtą.
Kovą antrokai ir trečiokai pristatė vieni kitiems savo sukurtas receptų knygas, dalijosi mėgstamų
desertų ar pusryčių patiekalų receptais. Kalbėjome, kad mūsų ūkininkai turėtų auginti vištas ir kar-

ves – juk maisto gamybai reikia
daug kiaušinių bei pieno produktų!
Baigiamojo renginio, kuriame dalyvavo 137 mokiniai, metu paminėjome ir Šv. Jurgio, gyvuliukų ir žemdirbių globėjo, dieną. Vaikai įdėmiai
klausėsi pasakojimų, patys išbandė senovinius darbus, šoko ir dainavo, patys kepė ir vaišinosi kiaušiniene, ragavo medaus. Įtvirtinome
įgytas žinias apie bitininkystę, bitininkės Jolantos Miliuvienės.
Apibendrindama projekto veiklas, mokytoja Gitana nutarė sudalyvauti Šviečiamosios gyvulininkystės programos dalyvių
kūrybinių darbų konkurse „Gyvulininkystė ir mes“ – reikėjo pateikti
visų mokslo metų veiklų ataskaitą,
dalyvių skaičių bei sukurti filmuką.
Prasidėjus naujiems mokslo metams, gavome kvietimą atvykti į Raudondvarį, kur spalio
2 d. surengti Šviečiamosios gyvulininkystės programos dalyvių
kūrybinių darbų konkurso „Gyvulininkystė ir mes“ nominantų
apdovanojimai. Iš keturiasdešimties konkursui pateiktų projektų
buvo atrinkta penkiolika geriausių – po penkis iš kiekvienos amžiaus grupės.
Į šį renginį važiavo 10 aktyviausių
būrelio „Augink, rūpinkis, mylėk“
mokinių: Emilija Bagdonaitė, Paulius Bagdonas, Gustis Sandanavičius, Viktorija Radionova, Goda
Gelgotaitė, Simas Bozys, Karolina
Kalantaitė, Laurynas Stravinskas,
Rūta Zubrickaitė ir Vasarė Kvederavičiūtė. Juos lydėjo mokytojos
D. Milevskienė ir G. Zdanavičienė.
Tarp II modulio dalyvių tapome IIIosios vietos laimėtojais ir džiaugėmės puikiais prizais.
Ačiū visiems, pagelbėjusiems,
vykdant šią programą.
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Konsultacijų bankas
„Dirbantys gyventojai moka ligos socialinio draudimo įmokas,
o jeigu suserga, ir gydytojas išduoda nedarbingumo pažymą,
gyventojai gauna ligos socialinio
draudimo išmoką iš „Sodros“.
Kuo remiantis ir kodėl yra tikrinama gyventojo nedarbingumo
pažyma ir ją išdavusi gydymo įstaiga? “, – domisi savaitraščio
„Mano Druskininkai“ skaitytojai.
Atsakymus į gyventojų klausimus savaitraščiui „Mano
Druskininkai“ pateikė „Sodros“ Komunikacijos skyriaus
vedėjas Saulius Jarmalis.
Kuo remiantis ir kodėl yra tikrinama gyventojo nedarbingumo pažyma ir ją išdavusi gydymo įstaiga?
Jeigu kyla abejonių, jog pažyma
išduota nepagrįstai žmogui, kuris
iš tiesų neserga, ligos išmoka jam
nepriklauso, ir ją mokant būtų padaryta žala visuomenei.
„Sodra“ rūpinasi, kad visos išmokos, taip pat ir ligos, gyventojams būtų skiriamos ir mokamos

Kada ir kodėl tikrinamas gyventojo nedarbingumas?

pagrįstai – kad nebūtų piktnaudžiavimo ar sukčiavimo.
Nes tai visų gyventojų sumokėtos įmokos – kiekvieno iš mūsų
pinigai – ir jie turi būti leidžiami
itin atsakingai.
Todėl, kilus abejonių dėl nedarbingumo pažymos pagrįstumo,
gydymo įstaigos Gydytojų konsultacinė komisija (GKK).
Joje dalyvauja ir „Sodros“ atstovai, tikrina, ar iš tiesų pažyma išduota pagrįstai, kokia yra paciento būklė, ar jis laikosi nustatyto
gydymo režimo, ar jis yra nedarbingas.
„Sodra“ neturi kompetencijos
nustatyti diagnozės ir įvertinti,
ar žmogui nedarbingumo pažymėjimas išduotas ir ligos išmoka mokama pagrįstai.
Tai gali nustatyti tik gydytojai.
Tokiu atveju gydytojų konsultacinės komisijos kiekvieną atvejį
vertina individualiai.
Operatyviajai laikinojo nedarbingumo kontrolei atvejus, dėl kurių
kyla įtarimų, atrenka programinė
įranga – Elektroninių pažymėjimų
tvarkymo sistema (EPTS).

Sistemos atrinkti atvejai tikrinami individualiai.

proc. atvejų žmogus pripažįstamas darbingu.

Ar reaguojama į anoniminius
pranešimus apie neva tai piktnaudžiaujančiuosius vadinamąja nedarbingumo pažyma?
Pranešti galima bendruoju „Sodros“ informacijos telefonu 1883.
Pranešėjo anonimiškumas garantuojamas, o kiekvienas pranešimas perduodamas „Sodros“
specialistams ir tiriamas.
Pernai, reaguodama į darbdavių, gyventojų, kitų institucijų
prašymus patikrinti, ar pagrįstai
išduoti nedarbingumo pažymėjimai, „Sodra“ iškvietė beveik 600
asmenų, dar apie 1000 – gavus
kito pobūdžio informacijos.
Didžioji dalis pažeidimų nustatoma, vykdant operatyviąją laikinojo nedarbingumo kontrolę, kai
gyventojai sveikatos būklės ir darbingumo įvertinimui atrinkti programinės įrangos, tai yra, EPTS
pagalba – beveik 23 tūkst. atvejų,
ir – beveik 8000 – pagal rizikingų
atvejų sąrašą.
Ši sistema itin veiksminga; 85

Kiek per praėjusius metus patikrinta atvejų?
„Sodros“ Alytaus skyriuje, kuriam priklauso ir Druskininkų poskyris, per 2017 metus vykdytos
operatyvios kontrolės metu nustatytų rizikingų atvejų daugiau
nei 2800 pacientų buvo iškviesti
į Gydytojų konsultacinę komisiją.
Iš jų beveik 90 proc. atvejų – pasitvirtino, o tai reiškia, kad 2500ais atvejų asmenys pripažinti darbingais.
Gyventojui tokiu atveju nutraukiamas ligos išmokos mokėjimas,
o jeigu yra įrodymų, jog jis, gaudamas ligos išmokas, nesilaikė
gydytojo nustatyto režimo, jam
gali tekti sugrąžinti iš „Sodros“
gautas išmokas.
Jeigu nustatoma, kad Asmens
sveikatos priežiūros įstaiga nedarbingumo pažymėjimus išduoda nepagrįstai, „Sodra“ gali nutraukti sutartį dėl teisės išduoti
elektroninius nedarbingumo pažymėjimus.

Druskininkuose – dviračių žygis

Tokiu atveju šios sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai tokių pažymėjimų nebegalėtų išduoti.
Jeigu „Sodros“ biudžetui dėl neteisėtų veiksmų padaroma žala, ji
išieškoma iš kaltininko.
Ar gyventojas sužino, kad jis
tikrinamas?
Jeigu kyla įtarimų dėl nedarbingumo pažymėjimo, žmogus yra
kviečiamas į Gydytojų konsultacinę komisiją, kur gydytojai bei
sveikatos priežiūros įstaigos atstovai, stebint „Sodros“ specialistams, įvertina ar žmogus iš tiesų
yra nedarbingas.
Ar „Sodra“ sulaukia nepasitenkinimo dėl to, kad gyventojui sergant, jis dar yra tikrinamas dėl nedarbingumo
pažymos?
Nepasitenkinimas kyla retai.
Kontrolė yra itin efektyvi, ir nukreipta į įtarimų keliančius atvejus: daugelis pacientų nedelsiant
„pasveiksta“.
Parengė Ramunė Žilienė

Kaip gintaras ledo spalvos
erdvėse...

A. Česnulevičienės žodžiais, A. Nedzelskio medžio darbai švyti lyg gintaras ledo spalvos
erdvėse, o darbų autorių norisi vadinti brangakmeniu/ Pauliaus Cikanavičiaus nuotrauka

Druskininkuose organizuotas sergančiųjų diabetu ir jų šeimos narių žygis dviračiais/Asmeninio archyvo nuotrauka

Inga Granatauskienė
Rugsėjo 22 dieną Druskininkuose organizuotas sergančiųjų diabetu ir jų šeimos narių žygis dviračiais. Daugiau
nei 40 žygio dalyvių tądien
nepabūgo stipriai atšalusio
rudeninio oro ir lietumi grasinančio dangaus. Žygį organizavo Lietuvos diabeto asociacija, projekto vadovė – LDA
tarybos narė, Druskininkų diabeto klubo pirmininkė Jelena Šimonienė. Druskininkų kurorte – itin gera dviračių
takų infrastruktūra, o žygiui
buvo pasirinkta ilgiausia trasa „Žvaigždžių orbita“. Tai net
24 kilometrų ilgio maršrutas,
bet dalyviams, kurių amžius
svyravo nuo 5 iki 72 metų, atstumas neatrodė neįveikiamas,
nes vardan paties svarbiausio
– sveikatos – jie buvo viskam
pasiryžę.
Diena prasidėjo dalyvių registravimu ir sveikinimo kalba susirinkusiems. Aptarti kelionės planai, pasivaišinta kava ir arbata su
sausainiais. Pasimatavus gliukozės kiekį kraujyje, pradėtas žygis

dviračiais. Pirmiausia žygeiviai
aplankė istorinį senųjų gydyklų parką, kur miesto gidė Plepioji Ponia pasidalino istorijomis
ir legendomis apie Druskininkų
kurortinį gyvenimą bei sūriuosius miesto vandenis. Legendinių nuotaikų apimti, sūriu vandeniu atsigaivinę, dalyviai pajudėjo
vaizdinga Nemuno pakrante link
„Meilės salos“.
Kelionės dviračiais, pasak
sveikatos specialistų, yra puiki
priemonė gerai žmogaus savijautai užtikrinti, nes, važiuojant,
pagerėja širdies, kraujagyslių
bei kvėpavimo sistemos veikla,
mažėja gliukozės kiekis kraujyje. Taigi, neskubėdami, besigerėdami nuostabiu kraštovaizdžiu
ir rudenėjančia gamta, dalyviai
dviračių takais, besidriekiančiais Nemuno pakrante, važiavo
iki Švendubrės kaimo ir didžiojo Velnio akmens. Visos kelionės metu dalyviai sustodavo atsikvėpti, paplepėti ir pasimatuoti
gliukozės kiekį kraujyje. Žygio
maršrutas sudarytas, aplankant
visas legendines Druskininkų apylinkių vietas. Važiuodami toliau nuostabiais pušynais,

dviratininkai kvėpavo prisotintu deguonimi oru, pušų sakais
ir, besidžiaugdami gerėjančiu
ir šylančiu oru, pasiekė Raigardo slėnį. Pasižvalgę į slėnio platybes, pasiklausę pušų ošimo ir
sukaupę paskutines jėgas, dalyviai pajudėjo atgal link Druskininkų. Paskutiniai maršruto
taškai buvo istorinės Mergelių
akys, išpuoselėtas Vijūnėlės
tvenkinys ir Druskonio ežeras.
Praleidę 4 valandas gryname
ore, įveikę net 26 kilometrų atstumą, dalyviai sugrįžo sušilti ir
papietauti viešbučio „Dainava“
restorane. Sergantiesiems cukriniu diabetu ypatingai svarbus
šeimos palaikymas, nes pasikeitę gyvenimo įpročiai, mityba bei
fizinio aktyvumo poreikiai keičia
ne tik sergančiojo, bet ir šeimos
narių kasdienybę. Tą dieną visi
dalyviai bendravo tarpusavyje,
dalinosi savo patirtimi ir kasdieniais rūpesčiais. Šiuo žygiu buvo
įrodyta, kad visiems labai svarbu
yra aktyviai judėti ir stiprinti savo
sveikatą. Tam puikiai tinka Druskininkų kurorto apylinkės, o gerai
nuotaikai nesutrukdo net žvarbus rudenio oras.

A. Nedzelskio sukurtų medžio darbų ekspoziciją galima apžiūrėti galerijoje STUDIO/
Pauliaus Cikanavičiaus nuotrauka

Šeštadienį galerijoje STUDIO
susibūrė dailininko, menotyrininko, Druskininkų garbės
piliečio Adelberto Nedzelskio kūrybos gerbėjai, bičiuliai ir šeimos nariai. Galerijos
parodų organizatorės Daivos
Stoncelienės iniciatyva tądien
surengta unikali jo kūrybos
paroda „Prie medžio“.
„Praėjęs savaitgalis Druskininkuose turtingas viskuo – motorų
gausmu, gyvais žodžiais, eilėmis,
spalvomis ir šiluma. Ne tik ta, kuri
lauke. Šiluma sklido nuo Adelberto
Nedzelskio medžio darbų – intarsijų, kurie šeštadienį buvo pristatytos galerijoje STUDIO. Mūsų, o
ir Lietuvos, šviesuolis, garbusis jubiliatas A. Nedzelskis tiesiog įsišėlo – parodos pristatomos viena po

kitos! Darbai neleidžia tiesiog prabėgti viena koja, prie jų norisi būti.
Man jie sušvytėjo, kaip gintaras
ledo spalvos erdvėse, o darbų autorių norisi vadinti brangakmeniu“,
– po parodos atidarymo mintimis
dalijosi menotyrininkė Aušra Česnulevičienė.
O galerijoje STUDIO eksponuojamoje parodoje galima apžiūrėti per 40 metų autoriaus sukurtus
darbus. Kaip sakė D. Stoncelienė, tokia jų gausa dar niekada nebuvo eksponuojama ne vienoje
parodoje. Paskutinė A. Nedzelskio medžio darbų paroda Druskininkuose buvo surengta 1993
metais.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Užuojautos
Dėl mylimos Mamytės mirties
nuoširdžiai užjaučiame Janiną Šuopienę.
Buvę M. K. Čiurlionio g. 84 namo kaimynai

Renginiai
Vietos savivaldos dienai skirti
renginiai
Spalio 11 d. 16 val. Broniaus Kašelionio knygos „Dainavos krašto partizanai“ pristatymas. Dalyvaus knygos autorius B. Kašelionis, Merkinės
krašto muziejaus direktorius M. Černiauskas ats. plk. A. Dudavičius. Koncertuos „Bočių“ mišrus ansamblis (vadovas V. Dancevičius) (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Spalio 12 d. 10 val. Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ knygų dovanojimo šventė „Vaikų bibliotekėlė 2018“ . Renginio metu labdaros
ir paramos fondo savanoriai dovanos
vaikiškų knygų rinkinius visoms Druskininkuose esančioms įstaigoms, kuriose yra vaikiškų knygų bibliotekos
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Spalio 13 d. 13 val. Savivaldos dienos šventė „Mūsų bendruomenės diena“. Druskininkų savivaldybės meno
kolektyvų koncertas, savivaldybės įstaigų, miestelių ir kaimų bendruomenių veiklų pristatymas, rudens gėrybių
mugė, nuotraukų konkurso „Būk Druskininkų ambasadorius“ laimėtojų apdovanojimai, vaišinsimės Mero sriuba
(Pramogų aikštė)
Spalio 12 d. 17 val. Kita stotelė –
Misija Sibiras‘18. Ekspedicijos dalyviai
dalinsis įspūdžiais ir istorijomis (Druskininkų jaunimo užimtumo centras,
Veisiejų g. 17)
Spalio 13 d. 15 val. Antistresinis šokių festivalis „Saldi druska“ (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Spalio 14 d. Vitalijos Katunskytės
jubiliejinis koncertas „Auksiniai šlageriai“:
15.00 val. Viečiūnų bendruomenės
centre (renginys mokamas, daugiau
informacijos tel. 8 623 43166)
18.00 val. Leipalingio laisvalaikio salėje (renginys mokamas, daugiau informacijos tel. 8 620 25161)

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvarte sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Dėl skaudžios Egidijaus Katausko netekties
nuoširdžiai užjaučiame brolį Joną ir visus artimuosius.
Liškiavos g. 17 namo gyventojai
Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Nuoširdžiai užjaučiame Stasę Molokviejienę,
mirus mylimai Mamai.
Bendradarbiai
Nebežvelgs pro langą jau mamytės akys,
nebelauks jau niekad mylima širdis.
Pasiguost skubėsit prie jos šalto kapo,
ašarų lašeliai žiedlapiuos žibės.
Mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Liną Janulevičienę.
DNSB „Smilga“ gyventojai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Parodos
Adelberto Nedzelskio kūrybos darbų paroda „Dar čia pat“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V.Kudirkos g. 13)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus
mokinių darbų paroda „Spalvotos dailės dienos‘‘. Mokytoja O. Zakarienė
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
J. Monkutės-Marks grafikos paroda
„Dovana Tėviškei“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Paroda „Dr. Juozo Petro Kazicko gyvenimo istorija“ (V. K. Jonyno galerija,
Turistų g. 9)
Žemėlapių paroda „Druskininkai per
šimtmetį“ (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Tautodailininkės Dianos Lukošiūnaitės karpinių paroda „Piliakalniai“ (Viečiūnų bendruomenės centras, Jaunystės g. 17, Viečiūnai)
Adelberto Nedzelskio darbų paroda
„Prie medžio“ (Galerija „Studio“, Šv.
Jokūbo g. 1)

Informuojame, kad 2018 m. spalio 22 d. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 3878/0006:313),
esančio Druskininkų sav., Neravų k., Pušų g. 9A, ribų ženklinimas. Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų, kad. Nr. 3878/0006:312, 3878/0006:345 10val.; kad. Nr. 3878/0006:14 10.15 val., savininkus. Žemės
sklypo, esančio Gojaus g. 14, Neravų k., Druskininkų sav., naudotojus 10.30 val.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111-210, Druskininkai, tel. Nr. +370 685 05537.

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
2018 m. spalio 22 d. 10 val. bus ženklinamos žemės sklypo kad.
Nr. 5935/4:8 Liepiškių k., Druskininkų sav., ribos. Kviečiame dalyvauti besiribojančio sklypo kad. Nr. 5935/4:494; 84 savininkus.
Darbus vykdo UAB „Druskininkų geoplanas“,
tel. 8 699 12416.
El. paštas dgeoplanas@inbox.lt
Informuojame, kad 2018 m. spalio 23 d. bus atliekamas žemės
sklypo (kad. Nr. 3805/0002:140), esančio Druskininkų sav., Mašnyčių k., ribų ženklinimas. Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: K. Zabelskienės turto paveldėtojus ir kitus bendraturčius (kad.
Nr. 3805/0002:153) 10val.; (kad. Nr. 3805/0002:11) 11 val.; (kad. Nr.
3805/0002:14) 13 val.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111-210,
Druskininkai, tel. Nr. +370 685 05537.
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2018.10.12 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Krydas: gimęs kovoti.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 1.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gyvenimas (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (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 „Farai“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Mulan“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS
„Bėgantis labirintu 2“.
23:50 „Lemtingas posūkis 6“.
01:35 „Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2“.
03:40 „Persekiojama daktaro. Sugrįžimas“ (k.).
05:15 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvūnų policija.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Šnipas iš U.N.C.L.E..
23:20 Grobis.
01:05 Žmogus-paukštis.
03:10 Nusikaltėlių šalis (k).

05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Gyvenimo sparnai.
07.50 „Gluchariovas“.
09.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
10.40 Čempionai.
11.20 „Ant bangos“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
21.00 „Adomo obuolys“.
22.00 Reporteris.
23.00 „Ant bangos“.
00.00 „Gluchariovas“.

01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Namas prie šaltinio“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“.
05.35 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
06.00 „Pasaulis iš viršaus“.
06.25 „Nuostabūs pojūčiai“.
06.50 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:00 @rimvydasvalatka.
20:30 Info diena.
21:00 Skolos kaina.
23:05 Įsakymo vykdymas (k).
01:00 „Kortų namelis“.
01:50 Skolos kaina (k).

2018.10.13 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).
07:00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
07:25 Premjera. Jokas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2. Pievos.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Misija „Galapagai“. Gelmių paslaptys.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 4.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
22:40 Premjera. Antikvariato paslaptys 8. Žmogžudystė ir paplūdimys.
00:10 Krydas: gimęs kovoti (k.).
02:20 Klausimėlis.lt (k.).
02:40 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2. Pievos (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Misija „Galapagai“. Gelmių paslaptys (k.).
04:25 Džesika Flečer 4 (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Mokytis niekada nevėlu“.
11:00 „Misija: dirbame sau“.
11:30 „Inoekspertai“.
12:00 „Druska brangesnė už auksą“.
13:50 „Draugės - priešės“.
15:45 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Ilgai ir laimingai:
Pelenės istorija“.
22:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Vanduo drambliams“.
00:25 „Bėgantis labirintu 2“ (k.).
02:45 „Greisė“.
04:35 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
05:20 „Naujokė“.
06:20 Dienos programa.
06:25 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:50 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.

07:15 „“Nickelodeon“ valanda. Kung
Fu Panda“.
07:40 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
08:05 Kung Fu Triušis.
09:50 KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris lobių saloje.
11:15 Karališkasis Sofijos ir Rouzės
nuotykis.
12:55 Kas aš esu?
15:25 Bėgimas džiunglėse.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Vaiduoklių medžiotojai.
21:50 PREMJERA Prekybos centro
kietuolis. Las Vegas.
23:45 PREMJERA Pabrolių nuoma.
01:45 Šnipas iš U.N.C.L.E. (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
13.15 „Širdies plakimas“.
15.25 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
15.55 Europos vartotojų centras
pataria.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „Neprijaukinti. Aliaska“.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.25 „Šėtono medžioklė“.
22.00 Žinios.
22.30 „Šėtono medžioklė“ (tęs.).
23.10 „Mentų karai: Kijevas. Užpuolikai“.
01.15 „Moterų daktaras“.
03.05 „Baltoji vergė“.
04.30 „Neprijaukinti. Norvegija“..
04.50 „Iššūkis“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Nuostabūs pojūčiai“.
06:15 „Didžiojo sprogimo
teorija“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
atrankinis etapas. 2018 m.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Rykliai“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Raudona linija.
17:00 Betsafe–LKL. Dzūkija - Rytas. Tiesioginė transliacija
19:30 Dainuok mano dainą.
21:35 MANO HEROJUS Greitojo
reagavimo būrys. Ugnies audra.
23:25 AŠTRUS KINAS Apokalipsės
pranašai.
01:10 „Kortų namelis“ (k).
02:55 Dainuok mano dainą (k).

2018.10.14 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Raudonkepuraitė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Stebuklingi metų laikai. Okavangas.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gamtos genijai. Pojūčiai.
13:55 Puaro.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:15 UEFA „Tautų lygos“ futbolo
turnyras. Lietuva – Juodkalnija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus.
23:45 Nepakenčiamas žiaurumas.

01:25 Pasaulio dokumentika. Stebuklingi metų laikai. Okavangas (k.).
02:20 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai. Pojūčiai (k.).
03:15 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 Klausimėlis.lt (k.).
04:15 Puaro (k.).
06:15 „Televitrina“. Lietuva.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 PREMJERA „Sarila. Prarastoji žemė“.
13:10 „Auklių nuotykiai“.
15:10 „Keistuolis ir gražuolė“.
17:25 „Simpsonai“.
18:00 NAUJAS SEZONAS „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Profesionalai“.
00:25 „Vanduo drambliams“ (k.).
02:35 „Lemtingas posūkis 6“ (k.).
04:05 „Profesionalai“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Kung
Fu Panda“.
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
08:10 „Riterių princesė Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 „Ponas Bynas“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Beprotiškos melodijos. Triušio nuotykiai.
11:35 Spidas Reiseris.
14:15 Gatvės tango.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Aklosios perklausos.
22:00 Amerikiečių snaiperis.
00:40 Naktinis sargas.
02:20 Prekybos centro kietuolis. Las
Vegas (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „24 valandos Žemėje“.
11.10 Ekovizija.
11.20 „Neprijaukinti. Jukonas“.
11.55 „Mentų karai: Kijevas. Užpuolikai“.
14.00 „Baltoji vergė“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 Gyvenimo sparnai.
18.00 Žinios.
18.30 „Pasirenkant likimą“.
20.00 Žinios.
20.25 „Pasirenkant likimą“ (tęs.).
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“.
00.45 „Širdies plakimas“.
02.45 „Merdoko paslaptys“.
04.10 Skinsiu raudoną rožę.
04.40 „Juodosios katės“.
05.30 Grilio skanėstai.
06:20 Lietuvos galiūnų
čempionato atrankinis etapas (k). 2018 m.
07:20 „Rykliai“ (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Laukinių gyvūnų pasaulis“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Raudona linija.
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris - Neptūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 Seniai-plėšikai.
21:25 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
22:25 „Gyvi numirėliai“.
23:25 Greitojo reagavimo būrys.
Ugnies audra (k).
01:10 Apokalipsės pranašai (k).
02:40 „Ekstrasensų mūšis“ (k).

2018.10.15 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
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 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Genijus. Einšteinas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 1 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Inoekspertai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Visi mes žmonės“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VEIKSMO PIRMADIENIS
„Kobra 11“.
23:00 VEIKSMO PIRMADIENIS
„Blogas policininkas“.
00:00 „Nuodėmių daktaras“.
01:00 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:50 „Rouzvudas“.
02:40 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:30 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
04:20 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:45 „Nuodėmių daktaras“ (k.).
05:35 „Naujokė“
06:25 Dienos programa.
06:30 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 „Rimti reikalai“.
09:55 KK2 penktadienis (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Kaip Liveta pasakys.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Snaiperis. Atgimimas.
00:20 „Akloji zona“.
01:20 Amerikiečių snaiperis (k).

05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
06.50 Šiandien kimba.
07.50 „Gluchariovas“.
09.00 „24/7“.
10.00 „Šėtono medžioklė“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
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18.55 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
23.00 Adomo obuolys.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“.
05.35 Vantos lapas.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Super 8.
23:15 Seniai-plėšikai (k).
01:05 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“ (k).
02:05 „Gyvi numirėliai“ (k).

2018.10.16 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
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 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 1 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Mokytis niekada nevėlu“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Visi mes žmonės“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Nusikaltėlis“.
00:10 „Apsukrios kambarinės“.
01:10 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:40 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.

04:30 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:55 „Apsukrios kambarinės“.
05:40 „Naujokė“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 „Rimti reikalai“.
09:55 KK2 (k).
10:25 Nuo... Iki... (k).
10:55 Kaip Liveta pasakys (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Kaip Liveta pasakys.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pagirios
Tailande.
00:40 „Akloji zona“.
01:40 Snaiperis. Atgimimas (k).
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Čempionai.
06.50 10 min iki tobulybės
su Jurijumi.
07.00 Skinsiu raudoną rožę.
07.50 „Gluchariovas“.
09.00 Adomo obuolys.
10.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Patriotai“.
22.00 Reporteris.
23.00 Nuoga tiesa.
00.30 Čempionai.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“.
05.35 Čempionai.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Grėsmė po vandeniu.
22:55 Super 8 (k).
01:10 „Kortų namelis“.
02:15 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2018.10.17 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
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.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Smaragdo miestas.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 1 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Nepalaužiamasis“.
22:25 „Filmo pertraukoje - Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS „Nepalaužiamasis“.
00:15 „Apsukrios kambarinės“.
01:10 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
04:30 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:55 „Apsukrios kambarinės“.
05:40 „Naujokė“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 „Rimti reikalai“.
09:55 KK2 (k).
10:25 Nuo... Iki... (k).
10:55 Kaip Liveta pasakys (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Kaip Liveta pasakys.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Žaidimas be taisyklių.
00:40 „Akloji zona“.
01:40 Pagirios Tailande (k).

05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Vantos lapas.
07.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
07.50 „Gluchariovas“.
09.00 „Patriotai“.
10.00 „Neišsižadėk“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
23.00 „Patriotai“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.

02.10 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs
kareivėliai“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“.
05.35 Kaimo akademija.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu.
20:30 Info diena.
21:00 Techninis nokautas.
22:50 Grėsmė po vandeniu (k).
00:45 „Kortų namelis“.
01:45 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2018.10.18 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
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.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Prieš audrą 1.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 1 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Gero vakaro šou“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Plėšikai“.
00:10 „Apsukrios kambarinės“.
01:05 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę“.
04:25 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:50 „Apsukrios kambarinės“.
05:35 „Naujokė“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

08:55 „Rimti reikalai“.
09:55 KK2 (k).
10:25 Nuo... Iki... (k).
10:55 Kaip Liveta pasakys (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Kaliniai.
01:35 „Akloji zona“.
02:25 Žaidimas be taisyklių (k).
04:10 Alchemija XXXIII. Vieną kartą Alytuje....
04:40 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė.
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Kaimo akademija.
07.20 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
07.50 „Gluchariovas“.
09.00 „Ant bangos“.
10.00 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
10.10 „Širdies plakimas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Ant bangos“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Namas prie šaltinio“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
05.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:40 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre su
Edmundu Jakilaičiu. Tiesioginė transliacija.
20:30 Info diena.
21:00 Paskutinė misija.
23:05 Techninis nokautas (k).
00:55 „Kortų namelis“.
01:50 „Nusikaltimų miestas“ (k).
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Viečiūnų seniūnijos salėje – paskaita
apie dažniausią moterų onkologinę ligą –
krūties vėžį
Spalio 13 d. 12 val. Nacionalinė krūties ligų asociacija su
partneriais: Nacionaliniu vėžio institutu, Lietuvos senologijos draugija ir „Perfectus Clinica“ kviečia į Viečiūnų seniūnijos salėje vyksiančią paskaitą-pokalbį „Ir gyvenimas tęsiasi“
apie dažniausią moterų onkologinę ligą – krūties vėžį.
Prof. Valerijus Ostapenko pasakos apie krūties vėžio chirurginį gydymą ir gyvenimą po jo.
Prof. Sonata Jarmalaitė informuos apie genetinį ištyrimą.
Dr. Gabrielė Latakaitė ir Simonas Kaupas kalbės apie moters grožį ir gyvenimo kokybę,
farmacininkė Jūratė Sasnauskienė – apie nepakankamą
mitybą sergant onkologine liga.
Renginio metu galėsite pateikti jums rūpimus klausimus ir
pasikonsultuoti individualiai.

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

Akcija kačių
mylėtojams!
Visą spalio mėnesį
šeštadieniais – 20%
nuolaida:
sterilizacijai, kastracijai, burnos higienai, skiepams, pašarams.
Jurgitos Jauneikienės veterinarijos klinika: Sodžiaus g. 18,
Neravai. Išankstinė registracija telefonu: 8 699 35788

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

Ekstrasenso paslaugos
Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas.

Tel. 8 608 33221

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

Valome individualių namų kaminus.
Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603
Automobilių salonų švarinimas už Jums patrauklią
kainą. Vytauto g. 34. Tel. 8 654 35497

Valau apartamentus, butus, namus.
Tel. 8 614 40701

Tel. 8 686 55692

UAB „PARAMA“ siūlo nuolatinį darbą:

Reikalavimai:
• Aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;
• Kelių statybinių mašinų , mechanizmų bei autotransporto
remonto, priežiūros ir darbo organizavimo įgūdžiai;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Pareigingumas.
CV siųsti el. p.: info@alytausparama.lt
arba registruotis tel.: 8 615 14 903

Perkame miškus visoje Lietuvoje ir žemės sklypus
nuo 5 ha. Tel. 8 613 56708

Kokybiškai ir nebrangiai atliekame statybos
bei apdailos darbus. Tel. 8 689 61667

Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576
Įmonių, superkančių grybus, dėmesiui! Perkamos džiovintos
musmirės (lot. amanita muscaria). Tel. 8 618 52595
Akių ligų kabinete optikoje „Pelėda“
(Čiurlionio g. 38, Druskininkai)
spalio 22-23 dienomis ligonius
konsultuos gydytoja-oftalmologė
Daina Šatienė iš Vilniaus.
Registracija telefonu: (8 313) 51203

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba
naujomis padangomis
Druskininkų sav., Leipalingio k., Leipalingio pl.
50 (šalia „Baltic Petroleum“ degalinės).
Tel. +370 698 12218

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo
vairuotojams-ekspeditoriams. Tel. 8 687 93693

* Mechanikui
* Vairuotojams ( C, D, E kat.)
* Mechanizatoriams (SZ, SM kat.)

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

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

Siūlome darbą transporto ir logistikos
vadybininkams (- ėms). Tel. 8 687 93693

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramonės g.5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso
Druskininkų sav. Teritorijoje.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-butano
dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 699 43005

Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640
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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.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas
1 kambario butas Liškiavos g.,
renovuotame name, 2 aukšte, butas po remonto, su baldais.
Tel. 8 698 19464
1 kambario 36 kv. m butas 4
aukšte iš 5, M. K. Čiurlionio g.
Kaina – 38500 Eur.
Tel. 8 606 04614
1 kambario butas Vytauto g.
Tel. 8 685 48849
1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
2 kambarių butas 1 aukšte iš 5,
Gardino g. su priestatu (po juo
įrengtas garažas, rūsys ir kitos
patalpos). Tel. 8 620 27058
2 kambarių 34 kv. m butas 3
aukšte iš 9. Tel. 8 610 91301
2 kambarių butas Merkinės g.
Tel. 8 622 94035
2 kambarių 46 kv. m butas 1
aukšte iš 4, M. K. Čiurlionio g.
Kaina – 56000 Eur.
Tel. 8 606 04614
3 kambarių 67,43 kv. m butas 9
aukšte iš 9, Ateities g. Kaina –
39000 Eur. Tel. 8 687 37575
4 kambarių 70 kv. m butas M.
K. Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be
remonto. Kaina – 54000 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 616 36909
Gyvenamas namas su ūkiniais
pastatais 17 a sklype Leipalingyje. Kaina – 36700 Eur.
Tel. 8 694 52629
Sodo sklypas Jaskonyse. Yra
veikiantis gręžinys, elektra, namo
pamatai, šalia autobusų stotelė.
Kaina – 10000 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 655 58194
0,623 ha namų valdos sklypas
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto
kelio, netoli elektra. Kaina – 8990
Eur. Arba keičiu į mišką.
Tel. 8 682 48474
Garažas prie JUC.
Tel. 8 620 11235
Skubiai sodo sklypas Jaskonių
k., Miglos g. Tel.: 8 699 39047, 8
603 24414
Sodas SB „Raigardas“, tinka gyventi žiemą. Kaina – 22000 Eur.
Tel. 8 606 04614

Išnuomojamos 55,73 kv. m
komercinės patalpos Vilniaus
al. 34. Kaina – 1 mėn./700 Eur
+ komunalinės paslaugos.
Tel. 8 699 65709

Sodas Viečiūnuose, tinka gyventi
žiemą. Kaina – 40000 Eur.
Tel. 8 606 04614
Skubiai 130 kv. m namas Druskininkuose, Sveikatos g., renovuotas, puikiai įrengtas. Kaina
– 150000 Eur. Tel. 8 680 95903
12,84 ha sodyba (iš jų 6,6 ha –
dirbama žemė) Lazdijų raj. Čivonių km. Tel. 8 687 17270
60 a žemės ūkio paskirties sklypas Veršių k., prie kelio Leipalingis-Druskininkai. Kaina – 13000.
Tel. 8 684 73230

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506
„VW Sharan“ 1999 m., 1,9 L dyzelinas, TA iki 2020-09. Kaina –
850 Eur. Tel. 8 620 86187
9 protokolų auto diagnostikos
skeneris (variklių diagnostikai).
Tel. 8 650 66517
„Ford Galaxy“ 1999 m., 1,9 TDI,
81 kW, 7 vietos, iš Vokietijos.
Kaina – 1500 Eur.
Tel. 8 612 93980
„Mitsubishi Carisma“ 2001 m.,
1,9 L dyzelinas, ratlankiai R15,
sedanas, 75 kW, baltos spalvos,
TA iki 2020-04. Kaina – 520 Eur.
Tel. 8 676 16144
Naujos žieminės padangos
„King Meiler Wintertact“ (4 vnt.),
restauruotos, R15 195/65 už 80
Eur; naujos žieminės padangos
„Michelin kormoran snow“ (2018
m. ES, 4 vnt.) R16 205/55 už 160
Eur. Tel. 8 676 16144
„Hyundai Tucson SUV“ 2006 m.,
2 L benzinas, 104 kW. Tvarkingas, prižiūrėtas automobilis. Kaina – 3400 Eur. Tel. 8 622 20246
Universalios padangos R13 su
ratlankiais, M 2140 lempos.
Tel. 8 682 57013
„Opel Astra“ 2005 m., 1,7 L dyzelinas. Tel. 8 623 15402

Miškas, mediena, malkos
Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035
Beržinės skaldytos sausos malkos. Atvežu, iškraunu. Kaina – 7
m/290 Eur. Tel. 8 698 86506
Parduodame pušines malkas.
Atvežame. Tel. 8 675 85497

Vairuotojus, turinčius C, E kategoriją ir 95 kodą,
kviečiame dirbti su jūriniais konteineriais Anglijoje. Du mėnesius
dirbame, vieną mėnesį – ilsimės. Atlyginimas – 120 svarų už darbo
dieną. Tel.: +447427529915 (Raimis). El. p.: proreal.transport@
gmail.com GB.IP11 2AW. FELIXSTOWE

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
Triušiai, triušiena.
Tel. 8 614 47247
Maistinės bulvės, moliūgai.
Tel. 8 648 92746
Maistinės bulvės „Vineta“ (Druskininkai, Sodų g. 37). Kaina – 1
kg/0,2 Eur. Tel. 8 699 43921
Mėsinė kiaulė. Galiu papjauti.
Tel. 8 601 22865
Ekologiškos bulvės. Kaina – 50
kg./10 Eur. Tel. 8 623 35267

Parduodami įvairūs daiktai
Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė); TV priedėliai nuo 12 Eur; SCART laidai.
Tel. 8 686 43600
Geltonžiedė sedula (valgoma),
mandžiūriniai riešutmedžiai, atsparūs šalčiams vynmedžiai.
Tel. 8 672 41091
Dvejų durų spintos, senovinės
austos lovatiesės, lininis siūlas,
užuolaidos. Tel. 8 600 38695
Dviračiai: vyriškas „Vortex“ už
85 Eur; vyriškas „Conway“ už 85
Eur; moteriškas „Kattler“ už 95
Eur; elektrinis dviratis „Gazelle“,
8 Nexus pavaros už 460 Eur.
Tel. 8 623 53377
Mediniai viengubi langai, „Viasat“
antena, šuns būda, lauko tualetas, ketaus krosnis, lauko baldai,
malkinės sandėliukas.
Tel.: 8 656 38881, 8 686 68736

Nuoma

Kiti

Nuo 11.01 išnuomojamas 34 kv.
m butas renovuotame name prie
M. K. Čiurlionio muziejaus (balkonas, internetas, baldai). Kaina
– 150 Eur +komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 679 57867

Dovanoju šuniukus. Mama – vokiečių aviganė, tėvas – Sibiro
laika. Tel. 8 686 08616

Išnuomojamas garažas bendrijoje „Žiedas“, Merkinės g. Mūrinis,
yra duobė, elektra. Kaina –1
mėn./ 20 Eur. Tel. 8 662 95286
Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių
bute. Tel. 8 616 48116
Išnuomoju 3 kambarių butą M. K.
Čiurlionio g. Tel. 8 615 58278

Prieš mėnesį prie Vijūnėlės
parkelio automobilių stovėjimo
aikštelės rastas paspirtukas. Dar
ieškome savininko. 8679 58133
Reikalingas žmogus, galintis
prižiūrėti senyvo amžiaus moterį.
Tel. 8 615 19237
Dovanoju kačiukus.
Tel. 8 617 95412

Nuo 11.01 išnuomojamas 2 kambarių butas Veisiejų g., 1 aukšte.
Tel. 8 673 88383

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
Parduodame
juodžemį, galime
pristatyti į vietą.
Tel. 8 698 72320
2018 m. gegužės 6 d. apie 2.50 val. prie baro „VY“ įvyko incidentas. Mačiusius įvykį prašome kreiptis į Druskininkų PK ikiteisminio tyrimo pareigūnus arba pranešti baro „VY“ apsaugos darbuotojams tel. 8 600 98763.

Šaldytuvas „Beko“ už 80 Eur;
automatinė skalbimo mašina
„Elektroliux“ už 90 Eur; akvariumas (72 L) su įranga už 25 Eur;
indaplovė LG už 70 Eur.
Tel. 8 650 87433
Trifazės medžio apdirbimo staklės „Eglutė“.
Tel.: 8 656 38881, 8 686 68736
Telefonas „Samsung E7“ (yra
mažas skilimas) už 45 Eur; nešiojamas kompiuteris „Acer“ už
150 Eur; WiFi kamera, galimybė
telefone stebėti realų vaizdą
namuose už 45 Eur; nešiojami
kompiuteriai „Acer“, „Samsung“,
„Medion“, „Asus“ 50-170 Eur;
išmanieji laikrodžiai po 20 Eur.
Tel. 8 623 53377
Naujos medinės (ąžuolo ir klevo)
taburetės. Tel. 8 618 20125

Perka
3 ar 4 kambarių butą Druskininkuose, netoli centro. Gali būti be
remonto. Tel. 8 628 75156
Sauskelnes suaugusiems.
Tel. 8 672 70570
Butą arba sodą (10 km aplink
Druskininkus). Tel. 8 623 53377

Ieško darbo
38 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 623 43434
Vyras ieško darbo. Gali prižiūrėti
sodybą, dirbti statybose.
Tel. 8 601 78197
58 m. moteris ieško slaugės (turi
7 m. patirties) arba bet kokio darbo. Tel. 8 605 05177
52 m. vyras ieško apsaugininko,
kiemsargio autobuso vairuotojo
darbo arba darbo sanatorijoje.
Tel. 8 623 23430

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypų (kad.Nr.3878/6:124 ir
3878/6:369), adresu Pušų g. 10 ir 12, Neravų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai. Žemės sklypo Pušų g.10 ribų paženklinimas vyks 2018-10-22, 10 val., o žemės sklypo Pušų g. 12,
ribų paženklinimas vyks 2018-10-22, 11 val. Kviečiame gretimo sklypo (kad. Nr.3878/6:203) įgaliotus asmenis atvykti į žemės sklypą.
Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“, M. K. Čiurlionio g.75,
Druskininkai, tel. 8-678-80499, el.p.zemata.lt@gmail.com

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179
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Padėkota mokytojams, dalinantiems mokiniams žinias ir išmintį

„Tamsta Mokytojau, iš giliųjų pažinimo šaltinių Jūs semiatės Išminties ir Žinojimo, kurį
dalinate savo mokiniams. Jūsų
dalia – pasitikti juos ir išlydėti, būti kartu nuo pirmosios raidės iki sudėtingiausių mokslo
tiesų.
Mieli mokytojai, neleiskite
sau suabejoti Pašaukimo teisingumu. Būkite tvirti, teisūs
ir, žinoma, mylimi!“
Šie ir daugybė kitų širdingų linkėjimų Druskininkų krašto mokytojams buvo išsakyti spalio 5-ąją,
Jaunimo užimtumo centre minint
Tarptautinę mokytojų dieną.
Mokytojus pasveikino ir padėkas įteikė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius, LR Seimo
narys Zenonas Streikus.
Druskininkų savivaldybės mero
pasirašytos padėkos įteiktos
šiems Druskininkų savivaldybės
švietimo įstaigų pedagogams:
Ingai Averkienei, lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei;
Jūratei Šišlienei, buvusiai ilgametei lopšelio-darželio „Žibutė“
direktorei; Vidai Kvaraciejūtei,
lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei; Jolantai Baranauskienei, lopšelio-darželio „Bitutė“
ikimokyklinio ugdymo mokytojai; Laimutei Šarpnickienei, lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai; Mildai
Lukoševičienei,
lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ug-

dymo mokytojai; Linai Vanagaitienei, „Saulės“ pagrindinės
mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui; Aušrai Matulevičienei, „Saulės“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresniajai
mokytojai; Ilvetai Eitmantienei,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
pradinio ugdymo mokytojai metodininkei; Almai Vaitkevičienei,
Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo vyresniajai auklėtojai; Sigitai Muzikevičienei,
Viečiūnų progimnazijos lietuvių
kalbos vyresniajai mokytojai; Jūratei Kleponienei; Viečiūnų progimnazijos biologijos vyresniajai
mokytojai; Snieguolei Stravinskienei, Švietimo centro lietuvių
kalbos mokytojai metodininkei;
Edgarui Suchanekui; Druskininkų sporto centro tinklinio treneriui; Jūratei Šalengienei, „Atgimimo“ mokyklos lietuvių kalbos
vyresniajai mokytojai; Dianai
Gudavičienei, „Atgimimo“ mokyklos pradinio ugdymo vyresniajai
mokytojai; Eleonorai Čepulienei,
„Atgimimo“ mokyklos biologijos mokytojai metodininkei; Linai Jaskelevičienei, „Ryto“ gimnazijos matematikos mokytojai
metodininkei; Nijolei Krukonienei, „Ryto“ gimnazijos biologijos
vyresniajai mokytojai; Ramunei
Sadauskienei, „Ryto“ gimnazijos
istorijos mokytojai metodininkei;
Alei Kalėdienei, M. K. Čiurlionio
meno mokyklos dailės vyresniajai mokytojai; Onai Birutei Railienei, M, K, Čiurlionio Čiurlionio
meno mokyklos ilgametei dailės mokytojai metodininkei; Liu-

cijai Vrubliauskienei, M. K. Čiurlionio meno mokyklos ilgametei
dailės mokytojai ekspertei; Aldonai Marei Turčinienei, „Atgimimo“ mokyklos ilgametei istorijos
vyresniajai mokytojai; Boleslovai
Jurgionienei, „Atgimimo“ mokyklos ilgametei pradinio ugdymo
mokytojai; Danutei Andrijauskienei, „Ryto“ gimnazijos ilgametei matematikos mokytojai metodininkei; Vincei Urbonienei,
„Ryto“ gimnazijos ilgametei fizikos mokytojai metodininkei; Juozui Balčiui, „Ryto“ gimnazijos ilgamečiam istorijos vyresniajam
mokytojai ir Emilijai Žaldokienei,
„Atgimimo“ mokyklos ilgametei
istorijos mokytojai „Bičiulių“ klubo pirmininkei.
Simboliška ir įsiminta dovana mokytojams ir bendruomenei
tapo šeimų duetų muzikiniame
projekte „Du balsai – viena širdis“
antrąją vietą laimėjusių druskininkiečių brolio ir sesers Kristinos ir
Rimanto Žaldokų dueto koncertas.
Savo dainas jie palydėjo šiltais
prisiminimais apie tai, kad mokytojo profesija jų šeimoje yra tradicija – mokytojai buvo seneliai,
mokytojai ir jų tėveliai.
Tad
dalintis
muzikavimo
džiaugsmu, sveikinant gimtojo
mokytojus jų profesinės šventės
proga, jiems buvo ypač malonu.
„Mano Druskininkai“
informacija
Roberto Kisieliaus
nuotraukos

