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Druskininkams – „Auksinė krivūlė“
„Už proveržį energetikoje“
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Druskininkų
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laimėtojus
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Druskininkų
krašto žmones
subūrė šventė
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diena“
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Druskininkų savivaldybė – ir vėl tarp geriausių ir veikliausių Lietuvos savivaldybių: pelnyta jau penktoji „Auksinė krivūlė“. Šįkart – už proveržį energetikoje/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų savivaldybė – ir
vėl tarp geriausių ir veikliausių
Lietuvos savivaldybių. Druskininkų savivaldybė pelnė Energetikos ministerijos „Auksinę
krivūlę“ „Už proveržį energetikoje“.
Tai jau penktoji nuo 2005
metų Druskininkų savivaldybės pelnyta „Auksinė krivūlė“.
Minint Lietuvos vietos savivaldos dieną, penktadienį Vilniuje
„Auksinės krivūlės“ apdovanojimais už ryškiausias iniciatyvas ir
darbus pagerbtos Lietuvos savivaldybės.
Iškilmingoje „Auksinės krivūlės“
apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas,
jo pavaduotojas Linas Urmanavičius, administracijos direktorė
Vilma Jurgelevičienė ir jos pavaduotoja Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Tarybos
nariai.
„Džiaugiuosi, kad Druskininkų
savivaldybei įteikta Energetikos
ministerijos „Auksinė krivūlė“ „Už
proveržį energetikoje“. Dėkojame
buvusiai ir dabartinei LR Energetikos ministerijos vadovybei už
geranoriškumą ir pastangas, ieš-

kant galimybių išspręsti ypatingai
svarbų energetinės nepriklausomybės klausimą. Druskininkuose
pradėjus veikti laikinai suskystintų gamtinių dujų stotelei, gamtinių dujų kaina Druskininkų miesto katilinei atpigo kone tris kartus.
Tai yra labai geras rezultas, pasiektas bendru, ilgalaikiu, kryptingu darbu. Dėkoju visiems, prisidėjusiems prie energetinės
Druskininkų nepriklausomybės ir
padėjusiems pasiekti, kad tokia
svajonė virstų apčiuopiamu rezultatu“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas.
Tryliktą kartą surengtų „Auksinės krivūlės“ apdovanojimų metu
visos 14 šalies ministerijų, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacija
bei Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnyba paskelbė savo įsteigtų nominacijų laureatus ir įteikė
joms apdovanojimus.
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) organizuotame renginyje svarbiausią Lietuvoje savivaldos apdovanojimą 2018
metais pelnė šios savivaldybės:
Aplinkos ministerija „Auksinę
krivūlę“ „Už viešųjų erdvių mieste
formavimą, įtraukiant vietos bendruomenes“ įteikė Alytaus miesto
savivaldybei, Energetikos minis-

terija „Už proveržį energetikoje“
– Druskininkų savivaldybei; Finansų ministerijos apdovanojimas „Savivaldybė, atviriausia ES
investicijoms“ įteiktas Elektrėnų savivaldybei; Krašto apsaugos ministerija „Už bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomene ir
NATO sąjungininkais“ apdovanojo Švenčionių rajono savivaldybę;
Kultūros ministerijos „Auksinė
krivūlė“ „Savivaldybei – kultūros puoselėtojai” atiteko Kauno
rajono savivaldybei; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimas „Už socialinių
darbuotojų profesinės gerovės
stiprinimą“ – Panevėžio rajono
savivaldybei. Susisekimo ministerija „Už didžiausią pažangą gerinant eismo saugą“ apdovanojo
Šiaulių miesto savivaldybę, Sveikatos apsaugos ministerija „Už
sveikatos stiprinimo iniciatyvas“
– Šiaulių rajono savivaldybę,
Švietimo ir mokslo ministerija „Už
aukštus ugdymo rezultatus, nepaisant nepalankios socialinės
ekonominės aplinkos“ – Biržų rajono savivaldybę.
Teisingumo ministerija „Auksinę krivūlę“ „Už santuokų registravimą reprezentacinėse vietose“
dovanojo Varėnos rajono savivaldybei; Ūkio ministerija „Už verslu-

mo skatinimą“ – Tauragės rajono
savivaldybei, Užsienio reikalų ministerija „Už viešosios diplomatijos puoselėjimą“ – Vilniaus miesto savivaldybei.
Vidaus reikalų ministerijos apdovanojimas „Už naujovių diegimą viešojo saugumo srityje“ atiteko Kauno miesto savivaldybei,
Žemės ūkio ministerijos „Auksinė
krivūlė“ „Už vietinės ekologiškos
produkcijos vartojimo skatinimą
vaikų darželiuose“ įteikta Ukmergės rajono savivaldybei.
Europos Komisijos atstovybė
Lietuvoje apdovanojimas „Stipri
bendruomenė – stipri Europa“
iškeliavo į Kupiškio rajono savivaldybę, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nominacija „Už
lyčių lygybės skatinimą“ – Vilkaviškio rajono savivaldybei, o Lietuvos verslo konfederacija „Už
investicijų pritraukimą ir verslo
plėtrą“ apdovanojo Kauno miesto savivaldybę.
Už ypatingus nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui buvo įteikti „Auksinės
krivūlės riterio“ apdovanojimai.
Buvo pagerbti ir trys labiausiai
savivaldai nusipelnę asmenys.

5 psl.
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„Druskininkai“
pergalės
Bratislavoje
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Meninė veikla
labiausiai skatina
neįgaliųjų
įsitraukimą į
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Vietos savivaldos dienos proga Savivaldybėje lankėsi
moksleiviai

Tiesiami bendradarbiavimo
tiltai tarp Kinijos ir Druskininkų
savivaldybės

Artimiausiu metu planuojama pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp Druskininkų savivaldybės ir Hangdžou miesto (Kinijos Liaudies Respublika)/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Minint Vietos savivaldos dieną, moksleiviams organizuojamos pažintinės ekskursijos į Savivaldybę/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Jau tapo gražia tradicija, kad,
minint Vietos savivaldos dieną,
moksleiviams
organizuojamos
pažintinės ekskursijos į Savivaldybę. Šiais metais savivaldybėje apsilankė Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos 6A klasės mokiniai
ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos visų klasių seniūnai. Jaunieji druskininkiečiai pamatė, kur
vyksta pasitarimai Druskininkams
svarbiais klausimais, apžiūrėjo
Savivaldybės vadovų kabinetus,
archyvą, Savivaldybės tarnautojų kabinetus, susipažino su mero

ir administracijos specialistų darbu. Įdomiausia mažiesiems pasirodė galimybė apsilankyti mero
Ričardo Malinausko darbo kabinete, pasikalbėti su Savivaldybės
vadovu jiems rūpimais klausimais
ir galimybė pasėdėti mero kėdėje
– prie jos išsirikiavo nemaža eilė
norinčiųjų.
Vietos savivaldos dienos proga meras R. Malinauskas, mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius ir mero patarėjas Aivaras
Kadziauskas susitiko ir su „Ryto“
gimnazijos moksleiviais. Su abitu-

rientais susitikę Druskininkų savivaldybės vadovai akcentavo, kad
sukaupta patirtimi visada smagu
pasidalinti su jaunais žmonėmis.
„Labai smagu matyti aktyvų, veiklų, drąsų, pilietišką mūsų bendruomenės jaunimą, kuris domisi
Druskininkais. Savivalda prasideda nuo kiekvieno bendruomenės
nario, o jaunų žmonių idėjos yra
labai svarbios. Tikiu, kad šie jauni žmonės ateityje nuveiks daug
prasmingų ir gražių darbų Druskininkų labui“, – po susitikimų su
mokiniais sakė R. Malinauskas.

Druskininkų savivaldybė, siekdama plėtoti ekonomikos bei turizmo vystymąsi, stiprina tarptautinio bendradarbiavimo ryšius.
Artimiausiu metu planuojama pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp Druskininkų savivaldybės
ir Hangdžou miesto (Kinijos Liaudies Respublika).
Lietuva jau kurį laiką siekia nuoseklaus ir gilesnio bendradarbiavimo su Kinija įvairiose srityse.
Lietuvos savivaldybių asociacija yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimą su Kinijos liaudies
draugystės su užsienio šalimis
asociacija. Taip pat intensyvėja
ryšiai tarp savivaldybių, šiuo metu
sutartis su įvairiais Kinijos miestais jau yra pasirašę 15 Lietuvos
miestų – Kaunas, Birštonas, Rokiškis ir kiti.
Bendradarbiavimo sutartį su
Hangdžou miesto savivaldybe ketina pasirašyti ir Druskininkų savivaldybė. Hangdžou mieste, Zhejiang provincijos sostinėje, gyvena
9,47 mln. gyventojų. Už galimybę užmegzti kontaktus su vienu iš
ekonomiškai stipriausios pasaulio valstybės miestu reikia dėkoti Lietuvos Respublikos ambasadorei Kinijoje Inai Marčiulionytei,
kuri ne tik palaiko bendrus ketinimus bendradarbiauti, bet ir prisideda prie draugiško dviejų regionų bendradarbiavimo.
Druskininkų savivaldybės mero
Ričardo Malinausko teigimu, pasirašius bendradarbiavimo sutartį, bus sudarytos sąlygos vystyti
tarpusavio bendradarbiavimą turizmo, kultūros, sveikatinimo, investicijų pritraukimo ir informaci-

nių technologijų taikymo srityse.
Kinija nuolat domisi galimybėmis
investuoti į Lietuvos regionus. Jos
rinka ir gamybiniai pajėgumai masina verslininkus iš viso pasaulio, tačiau toli gražu ne visiems
norintiems pavyksta ten įsitvirtinti ar užmegzti produktyvų bendradarbiavimą. Tikimasi, kad vietos verslininkams bus tiesiogiai
naudinga turėti tokius didelių galimybių ir plačių rinkų partnerius.
Ilgametes tradicijas turinti šalis
taip pat galėtų būti puiki partnerė, plėtojant medicininį turizmą ir
kuriant naujus sveikatinimo produktus. „Druskininkai Hangdžou
miesto atstovus sudomino kaip
išskirtinis, švarus, žalias kurortas, kuris moka tausoti ir puoselėti savo gamtos išteklius. Tai ‒ didelė vertybė, kurią mes patys ne
visada įvertiname. Turint galvoje
milžinišką Kinijos gyventojų skaičių, Druskininkai turi daug galimybių išplėtoti atvykstamąjį turizmą.
Toks bendradarbiavimas būtų labai naudingas ne tik kultūriniu,
bet ir ekonominiu požiūriu: didesnis turistų skaičius skatintų vietinių verslininkų pajamas, naujų
darbo vietų steigimą“, – pažymėjo
R. Malinauskas.
Artimiausiu metu yra planuojamas oficialus Druskininkų savivaldybės atstovų vizitas į Hangdžou
miestą, kurio metu bus susipažįstama su regionu, pristatomos investavimo galimybės bei kurorto
teikiamų paslaugų įvairovė. Vizito metu taip pat bus aptariamos
bendradarbiavimo sritys, o vėliau
Hangdžou miesto delegacija bus
laukiama Druskininkuose.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Aptartos maisto atliekų rūšiavimo aktualijos savivaldybės viešojo sektoriaus įstaigose
Nuo spalio 1-osios Druskininkuose, kaip ir kitose Alytaus
regiono savivaldybėse, įdiegta maisto atliekų surinkimo
sistema. ES lėšomis nupirkti
maisto atliekų konteineriai kartu su atmintinėmis, kaip šiuos
konteinerius naudoti ir kokias
atliekas į juos mesti, buvo išdalinti individualių namų gyventojams.
Šią savaitę į Druskininkų savivaldybę atvykęs Alytaus regiono
Atliekų tvarkymo centro (ARATC)
vadovas Algirdas Reipas susitiko
su Savivaldybės vadovais, specialistais bei savivaldybės mokyklų, darželių, ligoninės ir jose
maitinimo paslaugas teikiančių
įmonių atstovais.
Pirmieji maisto atliekas rūšiuoti
pradeda Druskininkų miesto individualių namų gyventojai – jiems
jau išdalinti maisto atliekų konteineriai ir spalio mėnesį jau prasidėjo maisto atliekų surinkimo procesas.
Kituose etapuose prie maisto
atliekų rūšiavimo prisijungs savivaldybės daugiabučiai namai ir
juridiniai asmenys.
Planuojama, kad iki 2019 metų
pavasario net 48-ios prie daugiabučių namų esančios pusiau požeminės atliekų tvarkymo aikštelės bus išplėstos, jose įrengiant
maisto atliekoms skirtus konteinerius.
Susitikimą su Druskininkų savivaldybės viešo sektoriaus atstovais iniciavo ARATC vadovas
A. Reipas, siekdamas geru pavyzdžiu paskatinti ir gyventojus,
ir verslo atstovus tvarkyti maisto
atliekas atskirai.
Susitikimo dalyviams A.Reipas
išsamiai papasakojo apie maisto
atliekų tvarkymo būtinybę ir naudą savivaldybės atliekų tvarkymo sistemai bei kaštų mažinimui
– šiuo metu bendrame mišriųjų
komunalinių atliekų sraute maisto atliekos sudaro net 40 procentų. Aptartos galimybės įstaigoms
pasirašyti sutartis su ARATC dėl
maisto atliekų surinkimo.

V. Jurgelevičienė: „Per visus tuos metus, kai pradėjome bendradarbiauti su
ARATC, mums pavyko išlaikyti stabilius nekintančius atliekų tvarkymo kaštus. Nuo 2008 metų tiktai pernai pirmą
kartą indeksavome atliekų tvarkymo
rinkliavą dėl privalomų Valstybės ir ES
reikalavimų, ir vis tiek Druskininkų savivaldybėje bei visame Alytaus regione atliekų tvarkymo rinkliavos yra mažiausios šalyje, o tvarka – geriausia.
Efektyvus maisto atliekų rūšiavimas
ne tik padėtų sumažinti mišrių atliekų
kiekį, bet ir užtikrinti, kad rinkliava už
atliekų tvarkymą nebrangtų.“
Kuo mažiau mišrių komunalinių atliekų savivaldybė pristatys į regioninį Alytaus sąvartyną,
tuo mažesnis bus „sąvartyno vartų“ mokestis. Tokiu būdu bus galima sutaupyti bendruosius atliekų
tvarkymo kaštus, nuo kurių tiesiogiai priklauso rinkliavos dydis.
ARATC vadovas A. Reipas pažymėjo, kad maisto atliekos iš biudžetinių įstaigų būtų surenkamos
nemokamai, taip pat nemokamai
bus išdalinti specialiai šioms atliekoms skirti konteineriai. „Alytaus
regionas atskirą maisto atliekų
surinkimo sistemą diegia pirmasis šalyje. Mūsų tikslas yra ženkliai sumažinti mišrių atliekų kiekį.
Tai padaryti galėsime tiktai bendromis savivaldybės, gyventojų ir
juridinių asmenų pastangomis“, –
sakė A. Reipas. ARATC vadovas
pažymėjo, kad ateityje norėtų susitikti ir maisto atliekų tvarkymo
klausimą aptarti su Druskininkų savivaldybės verslo atstovais,
kurie turi maisto atliekų. Jiems
ARATC yra pasirengęs pasiūlyti komerciškai patrauklią maisto
atliekų išvežimo kainą.
Susitikime Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė,
ARATC valdybos pirmininko pavaduotoja Vilma Jurgelevičienė
pasidžiaugė, kad regione sukurta
pažangi, pigiausia Lietuvoje atliekų tvarkymo sistema, užtikrinanti bendruomenės poreikius, tačiau kasmet ES bei LR Aplinkos
ministerijos reikalavimai aplinko-

saugai didėja, todėl reikia ieškoti būdų, kaip veikti taupiai, racionaliai ir ekonomiškai. „Per visus
tuos metus, kai pradėjome darbą su ARATC, mums pavyko išlaikyti stabilius nekintančius atliekų
tvarkymo kaštus. Nuo 2008 metų
tik pernai pirmą kartą indeksavome atliekų tvarkymo rinkliavą dėl
privalomų Valstybės ir ES reikalavimų. Ir vis tiek Druskininkų savivaldybėje bei visame Alytaus regione atliekų tvarkymo rinkliavos
yra mažiausios šalyje, o tvarka –
geriausia. Efektyvus maisto atliekų rūšiavimas ne tik padėtų sumažinti mišrių atliekų kiekį, bet ir
užtikrinti, kad rinkliava už atliekų
tvarkymą nebrangtų“, – sakė V.
Jurgelevičienė.

Į Druskininkų savivaldybę atvykęs Alytaus regiono Atliekų tvarkymo centro vadovas A.
Reipas susitiko su Savivaldybės vadovais, specialistais bei savivaldybės mokyklų, darželių, ligoninės ir jose maitinimo paslaugas teikiančių įmonių atstovais/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Buitinių (komunalinių), pakuočių, stiklo BEI MAISTO atliekų
surinkimo grafikas INDIVIDUALIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS
DRUSKININKŲ MIESTE 2018 m. vasario - 2019 m. vasario mėn.

Kelio į Didžiasalį asfaltavimo darbus
planuojama baigti šiais metais

Nemažai problemų gyventojams kėlęs į Didžiasalio kaimą vedantis žvyrkelis jau pradėtas tvarkyti ir bus išasfaltuotas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Kelių ir žvyrkelių būklė bei asfaltavimas – vienas iš pagrindinių klausimų, kuriuos susitikimuose su Savivaldybės vadovais kelia
miesto ir seniūnijų gyventojai. Pasak Druskininkų savivaldybės
mero Ričardo Malinausko, Druskininkų savivaldybė kelių priežiūrai skiria didelį dėmesį: specialistai nuolat ieško galimybių pritraukti
lėšų kelių tvarkymui ir asfaltavimui,
domisi ir praktiškai pritaiko žvyrkelių dulkėjimo mažinimo naujoves.
„Palyginti su kitomis šalies savivaldybėmis, Druskininkų savivaldybė
turi žymiai didesnį procentą asfaltuotų kelių nuo bendro savivaldy-

bės kelių ilgio. Tačiau gyventojai,
ypač gyvenantys kaimiškosiose
vietovėse, arti žvyrkelių, susiduria
su problemomis, kurias bandome
spręsti, ieškome būdų, kaip pagerinti susisiekimą. Džiaugiuosi, kad
nemažai problemų gyventojams
kėlęs į Didžiasalio kaimą vedantis žvyrkelis jau pradėtas tvarkyti
ir bus išasfaltuotas“, – sakė meras
R. Malinauskas.
Žvyrkelio į Didžiasalio kaimą asfaltavimo darbai atliekami Druskininkų savivaldybės biudžeto ir
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Darbus planuojama
pabaigti iki šių metų pabaigos.

Atskiras maisto atliekų surinkimas Druskininkų mieste bus pradėtas šių metų spalio mėnesį. Individualių namų gyventojams jau
yra išdalinti maisto atliekų surinkimo komplektai, kuriuos sudaro
maisto atliekų konteineris, trijų litrų sandari talpa, skirta aliejui bei
riebalams, ir orui pralaidus kibirėlis maisto atliekoms surinkti. Talpa su užfiksuojančiu užsukamu
dangčiu, skirta panaudotam aliejui ir riebalams surinkti, lengvai
išrenkama, o visos jos dalys gali
būti plaunamos indaplovėje. Į jas
surinktą panaudotą aliejų ir riebalus gyventojams reikės išvežti
į stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles, esančias Gardino g.
100-102, Druskininkai (darbo laikas: II-VI 9.00-20.00, pietų pertrauka 13.00-14.00, I-VII nedirba)
bei adresu Vytauto g., Leipalingio
mstl. Druskininkų sav. (darbo laikas: II-VI 9.00-18.00, pietų pertrauka 13.00-14.00, I-VII nedirba). Šiose aikštelėse bus keičiami
ir ant maisto atliekų konteinerių
dangčių esantys anglies filtrai.

Maisto atliekos šiltuoju metų laiku
bus surenkamos ir išvežamos du,
šaltuoju – vieną kartą per mėnesį.
Orui pralaidus kibirėlis yra skirtas
naudoti virtuvėje maisto atliekoms
surinkti. Į šį kibirėlį maisto atliekas
rekomenduojama dėti su maišeliu.
Į maisto atliekų konteinerius galima mesti įvairias maisto ir virtuvės atliekas: vaisių ir daržovių likučius, kiaušinių lukštus, arbatos
tirščius ir pakelius, kavos tirščius
ir jų filtrus, mėsos atliekas, kaulus, skerdienos atliekas, žuvies
likučius, pieno produktus bei riebalais ir kitais maisto produktais
suteptą kartoną ir popierių (išskyrus pakuotes), naudotus popierinius rankšluosčius, staltieses,
servetėles, naudotus vienkartinius puodelius. Į maisto atliekų
konteinerius taip pat galima mesti
nedideles žaliąsias atliekas: žolę,
gėles, piktžoles, susmulkintas
medžių šakas, kitas sodo ir daržo
atliekas. Į šiuos konteinerius negalima pilti karštų pelenų, mesti naminių gyvūnų gaišenų, vaistų ir kitų, biologiškai suyrančioms

atliekoms nepriskiriamų atliekų.
Naujieji konteinerių komplektai,
kaip ir vis konteineriai iki šiol, gyventojams dalijami nemokamai.
Jie yra pažymėti specialiais elektroniniais žymekliais ir kiekvienas
jų pakėlimas bus fiksuojamas.
Atskiras maisto atliekų surinkimas nustatytam rinkliavos dydžiui
įtakos neturės.
Alytaus regionas atskirą maisto
atliekų surinkimo sistemą diegia
pirmasis šalyje. Atskirai surinktos maisto atliekos bus vežamos
į Takniškių kaime Alytaus rajone esantį Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų centrą
ir apdorojamos ten eksploatuojamuose biologinio apdorojimo
įrenginiuose.
Atskiras maisto atliekų surinkimas – viena iš opiausių problemų, kurią Lietuva privalo išspręsti, vykdydama Europos Sąjungos
reikalavimus, numatančius, kad
iki 2020 metų sąvartynuose šalinamos biologiškai skaidžios atliekos, tarp jų ir maisto, sudarytų ne
daugiau kaip 35 procentus.
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Sveikiname konkurso „Būk Druskininkų ambasadorius“ laimėtojus
Rugsėjo pabaigoje Druskininkų savivaldybė pakvietė druskininkiečius įamžinti
savo miestą taip, kad kiekvienas norėtų į jį atvykti ir dalyvauti nuotraukų konkurse „Būk
Druskininkų ambasadorius“.
Konkurso laimėtojai buvo paskelbti spalio 13 dieną surengtoje šventėje „Mūsų savivaldos
diena“. Iš viso konkurse dalyvavo 50 dalyvių, jie atsiuntė
452 nuotraukas. Tikimasi, kad
geriausios nuotraukos ateityje
bus panaudotos, reprezentuojant Druskininkus.
Didžiąją dalį nuotraukų konkursui atsiuntė druskininkiečiai, kurie
savo nuotraukose įamžino gražiausias kurortą reprezentuojančias vietas ir objektus. Konkurse
dalyvavo ir kurorto svečiai iš Vilniaus, Kauno, Lazdijų, Marijampolės, Joniškio.
Konkurso nugalėtojais tapo Justinas Šeibokas, Ieva ir Marius Dovidauskai, Ignas Lazauskas, Justinas Jakavonis, Ieva Meškovaitė,
Kęstutis Liutkus. Nugalėtojams
įteikti viešbučio „Europa Royal“,
restorano „Kolonada“ ir Druski-

Konkurso laimėtojus meras R. Malinauskas pasveikino spalio 13 dieną surengtoje šventėje „Mūsų savivaldos diena“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

ninkų sveikatinimo ir poilsio centro Aqua dovanų kuponai.
Visas konkursui „Būk Druskininkų ambasadorius“ atsiųstas nuotraukas galite peržiūrėti Druskininkų savivaldybės socialinio

tinklo „Facebook“ paskyroje.
Dėkojame visiems konkurso dalyviams, kviečiame sekti Druskininkų savivaldybės naujienas ir
ateityje dalyvauti kituose konkursuose.
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Druskininkams – „Auksinė krivūlė“ „Už proveržį energetikoje“

Už ypatingus nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui LSA prezidentas R.
Malinauskas įteikė „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimus, vieną iš jų – Birštono savivaldybės merei N. Dirginčienei“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Šiemet LSA prezidentas Ričardas Malinauskas įteikė statulėles
Birštono savivaldybės merei Nijolei Dirginčienei, Gudkaimio bendruomenės pirmininkui, Gudkaimio seniūnaitijos seniūnaičiui, LR
vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės
žvalgybos skyriaus vyriausiajam

tyrėjui Ramūnui Žemaičiui ir Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojui Arnoldui Abramavičiui.
Renginyje dalyvavo LR Seimo
pirmininkas Viktoras Pranckietis,
Prezidentūros bei Vyriausybės atstovai, kiti garbūs svečiai.
Iškilmingą renginį vedė žurnalistė Eglė Daugėlaitė. Apdovano-

Druskininkų savivaldybei įteikta Energetikos ministerijos „Auksinė krivūlė“ „Už proveržį energetikoje“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

jimų metu susirinkusiesiems koncertavo įvairūs šalies chorai bei
garsūs atlikėjai: Violeta ir Vilius
Tarasovai, Evelina Sašenko, Vaida Genytė, grupė „Rondo“.
Energetikos ministerijos „Auksinė krivūlė“ „Už proveržį energetikoje“ Druskininkų savivaldybei –
jau penktoji. 2005-aisiais ji tapo

Paminėjome Vietos savivaldos dieną

Gimnazijoje organizuotos atviros pamokos būsimiems gimnazistams/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Nuo 2007-ųjų metų spalio 10-ąją Lietuvoje minima Vietos savivaldos diena.
Šia proga gimnazijoje organizuojami tradiciniai renginiai: atviros pamokos būsimiems gimnazistams ir abiturientų susitikimas su Druskininkų savivaldybės
meru.
Šiemet „Atgimimo“ mokyklos 8-okai dalyvavo matematikos (mokytojai L. Jaskelevičienė, A. Jonavičienė ir Z. Maskalenka),
anglų kalbos (mokytoja B. Juodzevičienė) ir
istorijos (mokytoja E. Aurylienė) pamokose.
Tai puiki galimybė susipažinti su gimnazija bei išbandyti savo jėgas naujoje erdvėje.
Mokinius palydėjusios direktorė D. Časienė ir jos pavaduotoja ugdymui L. Šilanskienė susitikime su gimnazijos vadovybe aptarė šių mokslo metų aktualijas.
Spalio 12 d. gimnazijoje svečiavosi Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius ir mero patarėjas Aivaras
Kadziauskas. Meras susitikimą su jaunimu
pradėjo nuo savivaldos apibrėžimo, vėliau
kalbėjo apie struktūrą, funkcijas, komitetus,
problemų sprendimo būdus. Mokiniai aktyviai atsakinėjo į jiems pateiktus klausimus,

tiksliausių atsakymų autoriai buvo apdovanoti prizais. Meras R. Malinauskas savo
pranešimą pabaigė informacija apie dabar
vykdomus ir planuojamus projektus, atsakė
į jaunimui rūpimus klausimus.
Spalio 13 d. gimnazija dalyvavo Savivaldos dienos šventėje „Mūsų bendruomenės
diena“. Bendrame Druskininkų savivaldybės meno kolektyvų koncerte puikiai pasirodė Ema Zdanavičiūtė ir Tomas Padegimas (mokytoja R. Balkaitienė). Švietimo
įstaigos, prisistatydamos druskininkiečiams
ir miesto svečiams, vedė netradicines pamokas. Gimnazija pasirinko organizuoti
pamoką su etnokultūros elementais: buvo
statomi bokštai iš medinių kaladėlių, dėliojama mozaika, ypatingu būdu pinamos apyrankės (pynimas, kuriam būtinas sinchroninis poros darbas); pamokos dalyviai rankos
taiklumą galėjo išbandyti, mėtydami į krepšį bulves (krepšiasvydis kitaip). Žaismingumas, galimybė pasirinkti norimą veiklą ir išbandyti save, puiki nuotaika ir oras – visa tai
lėmė pamokos sėkmę.
„Ryto“ gimnazijos
informacija

„Auksinės krivūlės“ laureate nominacijoje „Už modernų valdymą“,
2010-aisiais – „Už pasiekimus sveikatinimo srityje plėtojant modernų kurortą“, 2011-aisiais Druskininkų savivaldybei įteikta „Auksinė
krivūlė“ nominacijoje „Šviesiausias
miestas“ už pasiekimus švietimo
srityje, 2014 m. – Europos komi-

sijos atstovybės Lietuvoje įsteigta
nominacija „Aktyvi bendruomenė
– stipri Europa“ už skirtingų amžių
grupių bendruomenės narių subūrimą po vienu stogu, įkuriant bendruomenės centrą Veisiejų g. 17.
„Mano Druskininkai“
informacija

Smagi Savivaldos dienos šventė

„Atgimimo“ mokyklos komanda šeštadienį dalyvavo Savivaldos dienos šventėje/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

„Atgimimo“ mokyklos komanda
šeštadienį dalyvavo Savivaldos dienos šventėje, kuriai ruoštasi visą savaitę. Dalios Urniežienės vadovaujami „Do-re-mi“ dainininkai repetavo
daineles, mokytojos Valės Šmitienės
kuruojama Mokinių taryba mokėsi ir
organizavo šventinių rudeniškų sausainių kepimą ir įpakavimą, mokytoja
Jolita Miliauskienė su savo 4c klasės
jaunaisiais programuotojais rūpinosi robotukų pristatymu, jiems talkino fizikos mokytoja Snieguolė Tamulevičienė. Jaunasis kūno kultūros
mokytojas Deividas Šilanskas pasirūpino mažojo salės golfo įranga, norėdamas įtraukti šventės dalyvius į
šį subtilų žaidimą. Mokyklos gražiąją tautinę širmą papuošė Inga Cololo, o mūsų technikas Mantas Micevičius rūpinosi visos įrangos darnumu,
atvežimu.
Šventės dieną visa „Atgimimo“ mokyklos pasipuošusi komanda Pramogų aikštėje bendravo su žmonėmis, džiaugėsi
švente ir įtraukė vaikus į robotukų veiklas,
visus vaišino puikiai įpakuotais savo dar-

bo produktais – „sausainukais rudeninukais“. Daug norinčiųjų išmėginti rankos
taiklumą rinkosi mažąjį golfo žaidimą. Čia
jėgas išmėgino ir lopšelio-darželio „Žibutė“ bei „Atgimimo“ mokyklos direktorės.
O mūsų komandos dalis – mažieji lopšelio-darželio „Žibutė“ dalyviai konstravo su „Japoko“ konstruktoriais, buvo parengę gražų stendą apie darželio metų
veiklą, tik nuliūdo, kai neveikė išmaniųjų
grindų sistema – turbūt saulės buvo per
daug. Bet visi ja džiaugėmės, diena buvo
nuostabi.
Klausėme koncerto, aplankėme visas
kitų organizacijų, įstaigų kūrybiškas „stoteles“, gėrėjomis mūsų mažųjų „Do-remi“ dainomis, skanavome Savivaldybės
mero čia pat, aikštėje, virtos sriubos, dalyvavome žaidimuose – laikas prabėgo
nepastebimai.
Dėkojame visiems dalyviams už jų kūrybišką dalyvavimą Savivaldos dienoje. O
jau šią savaitę prasideda „Atgimimo“ mokyklos bendruomenės savaitė.
„Atgimimo“ mokyklos
informacija
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Druskininkų krašto žmones subūrė šventė „Mūsų savivaldos diena“
Saulėtą šeštadienio popietę
druskininkiečiai ir Druskininkų
krašto žmonės skubėjo į Pramogų aikštę, kurioje organizuota smagi Vietos savivaldos
dienai skirta šventė „Mūsų savivaldos diena“.
Renginį pradėjęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pasidžiaugė,
kad Druskininkų krašto žmonės
yra aktyvūs, iniciatyvūs, dalyvauja priimant svarbius sprendimus:
„Vertinu mūsų tarpusavio ryšį ir
pasitikėjimą. Tikiuosi, kad Vietos
savivaldos dienai skirti renginiai
padės geriau pažinti šalia esančius žmones, primins, jog savivaldą kuriame visi kartu.“
Druskininkiečiai
didžiuojasi
savo miestu, džiaugiasi, čia gyvendami ir ne vienas išdidžiai giriasi draugams: „Aš gyvenu Druskininkuose, tai – mano miestas!“
O renginio metu scenoje buvo galima pamatyti druskininkiečius,
tądien dovanojusius savo miestui
muziką, dainas ir šokius.
Renginio svečiai pamatė „Ryto“
gimnazijos, „Atgimimo“, „Saulės“,
Leipalingio, Viečiūnų pagrindinių
ir M. K. Čiurlionio meno mokyklų
moksleivių, tautinių šokių grupės
„Kadagys“ ir „Bočių“ kolektyvų
parengtą koncertinę programą,
žavėjosi šokių studijų „Decima“,
„Rock-rock“
ir „Opus“ šokėjų
meistriškumu.
Šiemet renginio svečiai turėjo

puikią progą susipažinti su Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų bendruomenėmis.
Viečiūnų miestelis prisistatytas
kaip mažoji Lietuvos kultūros sostinė, o Leipalingio seniūnija gražiais etiudais iliustravo Lietuvos
valstybės šimtmetį, įtaigiai pavaizduodama svarbiausius Lietuvai laikotarpius.
Renginio dalyviai galėjo nemokamai pasivažinėti ir ekskursiniu
traukinuku.
Šventės dalyvių laukė ne tik
meno kolektyvų koncertas, bet
ir išradingi įmonių, įstaigų ir kaimelių bendruomenių prisistatymai.
Kiekvienas renginio dalyvis galėjo pabendrauti su Druskininkų
savivaldybės vadovais ir administracijos specialistais, kurie
kvietė dalyvauti viktorinoje „Pažink savivaldą“, dalino prizus,
pristatė ypač aktualius dujofikavimo, atliekų rūšiavimo, teisinės
pagalbos, elektroninių paslaugų
teikimo, gyventojų priėmimo savivaldybėje klausimus, supažindino su Druskininkams ir visai
Lietuvai svarbaus naujojo Druskininkų kultūros centro projektu.
O visi norintys galėjo pasivaišinti gardžia, mero R. Malinausko pagal išskirtinį receptą išvirta
sriuba.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Įsteigtas Lietuvos socialdemokratų darbo partijos
(LSDDP) Druskininkų skyrius
2018 metų spalio 4 d. Druskininkuose įsteigtas Lietuvos
socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) Druskininkų skyrius. Skyriaus pirmininku išrinktas Rimvydas Aniulis,
skyriaus pirmininko pavaduotojais – Remigijus Aleksandras Viniarskas ir Aušra Kažukauskienė.
Steigiamąjį skyriaus susirinkimą stebėjo ir jo dalyvius pasveikino svečiai: LSDDP pirmininko
pavaduotojas, LR Seimo užsienio
reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis, LSDDP pirmininko pavaduotojas, LSDDP Alytaus
skyriaus pirmininkas Kęstutis
Daukšys, LSDDP atsakingasis
sekretorius Alvydas Sakavičius.
Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos
socialdemokratų darbo partijos (LSDDP)
Druskininkų skyriaus lėšų
Užsakymo Nr. MDR-177-01

Projektas „Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ vykdomas Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre AQUA/Gintaro Grigo nuotrauka

Druskininkuose įsteigtas Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) Druskininkų
skyrius, išrinktas pirmininkas ir jo pavaduotojai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vandens parke – žinomo Gardino žurnalisto
A. Losminskio fotografijų paroda „Mano Žemės širdis“
Ar kada nors iš paukščio
skrydžio aukščio matėte, kaip
kruopščiai dirbama derlinga Baltarusijos žemė? Kokie
įdomūs miškų kontūrai, kokie
įspūdingi yra ežerai ir upės?
Visa tai bus galima pamatyti centro AQUA erdvėse atidaromoje žinomo Gardino žurnalisto A. Losminskio fotografijų
parodoje „Mano Žemės širdis“.
Kiekvienoje parodoje eksponuojamoje nuotraukoje perteikta savita kompozicija ir nuotaika.
Darnus santykis su gamta suteikia jam galimybę įamžinti nuostabius peizažus.
Darbuose juntama baltarusių
šventovių architektūros, Gardino
pilių romantika.
Aleksandras Losminskis fotografavo ne dabar visiems įprastu dronu, jis daugiau nei 20 kartų pakilo į dangų lėktuvu AN-2.
Todėl jis pirmiausia savo akimis
pamatė nuostabius miesto ir vietinės gamtos siluetus, žalumoje
skęstantį vaizdingą Nemuną įamžino gamtos harmoniją ir poetiškai perteikė ją savo nuotraukose.
Tautiečių ir tarptautinis pripažinimas suteikia naujų idėjų, jėgų
ir gyvybiškos energijos naujiems
kūrybiniams projektams. „Aš esu
įsimylėjęs šią žemę, todėl aš ją
populiarinu parodose ir nuotraukų albumuose, kad kuo daugiau
žmonių iš skirtingų šalių per fotografiją galėtų pamilti Baltarusiją ir
mano mylimą Gardino žemę, gal
net taptų draugais, – sako Aleksandras. – Šia paroda autorius
siekia atkreipti dėmesį į Gardino
miestą ir regioną, jų unikalų grožį
ir patrauklumą. Čia galima daug
ką pamatyti ir grožėtis.“
Paroda yra rengiama, remiant

Druskininkų savivaldybės
antrųjų klasių mokiniams –
nemokamos plaukimo pamokos

Baltarusijos Respublikos ambasadai Lietuvoje. Praėjusiais metais ji buvo sėkmingai eksponuota
Lenkijoje, Prancūzijos sostinėje Paryžiuje ir Rusijos sostinėje
Maskvoje.
Druskininkus, kaimyninį miestą,
kaip ir Gardinas esantį ant Nemuno krantų, A. Losminskis myli nuo

Jau trečius metus Druskininkų
savivaldybė kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie
LRV vykdo projektą „Mokomės
plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Šiais metais Kūno kultūros ir
sporto rėmimo fondas Druskininkų
sporto centro „Mokomės plaukti ir
saugiai elgtis vandenyje“ projektui,
skyrė 7000 Eur. Druskininkų savivaldybė taip pat prisideda prie
šio projekto vykdymo (3800 Eur),
apmokėdama pedagogams dalį
darbo užmokesčio, Leipalingio
mokinių vežiojimo į plaukimo užsiėmimus, projekto viešinimą.
Projektas „Mokomės plaukti ir
saugiai elgtis vandenyje“ vykdomas Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centre AQUA. Projekte dalyvauja 190 Druskininkų savivaldybės antrų klasių mokinių, kurie
suskirstyti į 17 grupių ir turės 374
valandas plaukimo pamokų.
Visi projekte dalyvaujantys vaikai įgis plaukimo įgūdžių 22 valandų trukmės programoje, kuriai
pasibaigus ir įvertinus rezultatus,
jiems bus išduoti pasiekimų pažymėjimai.
Nuo rugsėjo 10 dienos mokiniai lanko plaukimo užsiėmimus,
kurie vyks iki metų pabaigos.
Juos plaukti moko 5 kūno kultūros mokytojai. Projekto tikslas –

pat vaikystės. Todėl būtent Druskininkai taps pirmuoju Lietuvos
miestu, kuriame jis parodys savo
fotografijų parodą draugams ir
kaimynams. Tada šie darbai pradės kelionę per Lietuvą.
„Mano Druskininkai“
informacija

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

kuo daugiau savivaldybės mokinių išmokyti plaukti, saugiai elgtis
vandenyje ir prie vandens, o taip
pat skatinti vaikų fizinį aktyvumą,
stiprinant sveikatą ir gerinant jų fizinį pasiruošimą.
Baseine mokiniai mokomi plaukti, susipažįsta su saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis, mokosi įvertinti savo fizines galimybes
konkrečiose situacijose. Vanduo
yra gera terpė vaikams sveikai
augti ir formuotis: Ten jie grūdinasi, formuoja higienos įpročius, lavina kūną ir protą.
Projektas padės išsiugdyti gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius,
suteiks saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens žinių, sudarys
sąlygas mokytis plaukti įvairių socialinių sluoksnių ir sportinių gabumų vaikams.
Išskirtine šio projekto vykdymo
galimybe, išmokti saugiai elgtis
vandenyje, prie vandens, džiaugiasi ir patys vaikai, ir jų tėveliai.

Druskininkų sporto centro
informacija
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Auksinės choro ,,Druskininkai“ pergalės Bratislavoje
Kamerinis choras „Druskininkai“, vadovaujamas Ingos Vagnoriūtės, ir toliau pildo savo apdovanojimų sąrašą.
Spalio 4-7 dienomis Slovakijoje surengtame tarptautiniame chorų festivalyje-konkurse
„Bratislava Cantat II“ kolektyvas įvertintas dviem Aukso diplomais.
Šeštą kartą organizuotas festivalis-konkursas sukvietė kolektyvus iš 8 pasaulio šalių:
Lietuvos, Latvijos, Norvegijos,
Rusijos, Kroatijos, Serbijos, Slovakijos ir Čekijos. Chorus vertino
kompetentinga tarptautinė komisija, kurią sudarė: doc. Milan Kolena (Slovakija), prof. Zsuszanna
Mindszentydoc (Vengrija) ir doc.
Ondrej Šaray (Slovakija). Komisija vertino intonaciją, natų tikslumą, garso kokybę, programos
pasirinkimą ir artistiškumą.
Choras „Druskininkai“, vienintelis kolektyvas iš Lietuvos, dalyvavo dvejose kategorijose:
kamerinių chorų ir sakralinės
muzikos. Kamerinių chorų kategorijoje choras atliko: K. V. Banaičio „Už jūrių marių“, V. Augustino „Anoj pusėj Dunojėlio“,
G. Venislovo „Videntes stellam“
ir J. Bašinsko „Voverę“. Sakrali-

Slovakijoje surengtame tarptautiniame chorų festivalyje-konkurse „Bratislava Cantat II“ Kamerinis choras „Druskininkai“ įvertintas
dviem Aukso diplomais/Asmeninio archyvo nuotrauka

nės muzikos kategorijoje atlikti
taip pat keturi kūriniai: V. Augus-

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

tino ,,Tėvyne mūsų“, L. V. Lopo
„Gloria“ iš „Missa brevis quasi

grigalis“, S. Rachmaninovo „Bogorodice Devo“ ir M. Leontovych

„Schedryk“. Ypatingai kruopščiai ruošta ir daug jėgų jaunam
kolektyvui pareikalavusi konkursinė programa įvertinta aukštais
balais. Chorai savo jėgas išbandė ne tik konkurse, bet ir keliuose festivalio koncertuose, kurie surengti jaukiose Bratislavos
bažnyčiose.
Po konkurso choro nariai turėjo galimybę susipažinti su Bratislavos senamiesčiu, simboliškai pasivaikščioti Dunojaus
pakrante (konkurse atlikta daina „Anoj pusėj Dunojėlio“). Grįždami namo, aplankėme Krokuvą
bei žymiąsias Veličkos druskų
kasyklas. Pasisėmę neįkainojamų įspūdžių, grįžome pakylėti ir
kupini naujų jėgų artėjantiems
koncertams.
Choras ypatingą padėką siunčia savo draugams ir rėmėjams,
be kurių pagalbos šių rezultatų
nebūtume pasiekę: Druskininkų
merui ir Savivaldybei, Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui
AQUA, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklai, „Eglės sanatorijai“, „Draugystės sanatorijai“,
UAB „AD transport“.
Kamerinio choro
„Druskininkai“informacija
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Bobų vasara išviliojo į kelionę

Druskininkų senjorai lankėsi Pažaislyje, kuriame susipažino su seserimi Rima/Zitos Aleksonienės nuotrauka

Zita Aleksonienė
Kai sodų ir daržų gėrybės jau
nukeliavusios į rūsius, o dangumi rieda dar gana šiltos saulės kamuolys ir akį džiugina
dailininko rudens paletė, tiesiog nuodėmė sėdėti namuose
– taip nusprendė Druskininkų
„Bočiai“. Energingoji jų vadovė Zita Jančiauskienė spalio 12
dieną suorganizavo dar vieną
kelionę po gimtąjį kraštą.
Šį kartą autobusas būrį senjorų
pirmiausia nuvežė į Pažaislį. Ten
mūsų laukusi sesuo Rima pabuvo svetinga gide. Iš pradžių pavedžiojo po vienuolyno kiemą, papasakojo komplekso atsiradimo
istoriją. Baroko architektūros šedevrą vienuoliams kamalduliams
16 amžiuje pastatė garsios LDK
didikų Pacų atstovas Žygimantas
Pacas, pasikvietęs garsius tų laikų italų menininkus. Sužinojome,
kuo šis statinys išskirtinis: pirmą
kartą Europoje simetriškame fasade suformuota įgaubta plokštuma, bažnyčia šešiakampio formos, o puošybai panaudotos
dviejų spalvų (rusvos ir juodos)
marmuras, lipdiniai, freskos ir tapyba. Nors vienuolynas per ilgus
šimtmečius dėl nepalankiai susi-

klosčiusių istorinių aplinkybių ne
kartą keitė šeimininkus, buvo niokojamas, ir šiandien stebina savo
grožiu, kurį pavyko atkurti restauratoriams. Ypač įdomi mums pasirodė centrinio altoriaus Švč.
Mergelės Marijos paveikslo istorija: tris kartus buvusi pavogta, bet
vis sugrįždavusi ten, kur jos vieta. Aplankėme rūsį, kuriame buvę
laidojami vienuoliai, seserų kazimieriečių muziejų, kuriame atsispindi jų šeimininkavimo istorija
nuo 1920 metų, kai iš Amerikos
sugrįžo sesuo Kazimiera Kaupaitė ir čia įsikūrė su kitomis seserimis vienuolėmis. Sujaudino viena
šio muziejaus ekspozicijos dalis, kurioje tam tikruose stalčiuose saugomas žemiškąją kelionę
baigusių seserų atminimas: nuotrauka, trumpas gyvenimo pristatymas, keletas daiktų.
Keliavome ir į Kauną. Santakoje
apžiūrėjome Laisvės kario skulptūrą, pasivaikščiojome po Rotušės
aikštę, savo intencijoms uždegėme žvakeles katedroje bazilikoje,
stabtelėjome prie paminklų Maironiui, M. Valančiui, J. Vileišiui.
Paskutinis kelionės objektas –
Birštonas. Važiuojant per Prienus, istorikas Vytautas Valentukevičius papasakojo apie šio

miesto praeitį ir dabartį. Ko gero,
ilgai prisiminsime jo papasakotą
legendą apie Nuotakos kalną.
Papietavę Birštone, lydimi Birštono „Bočių“ bendrijos pirmininkės Julijos, leidomės į kelionę per
šį vis labiau garsėjantį kurortą.
Klausydamiesi savojo miesto patriotės pasakojimo, pasigėrėjome
„Eglės“ sanatorijos fasadu ir interjeru, Švč. Antano Paduviečio
bažnyčia, Koplytstulpių kalneliu,
Kneipo sodais, Kurhauzu, „Baltąja vila“, kur iš Štuthofo grįžęs gydėsi B. Sruoga ir ten sukūrė „Dievų mišką“.
Pasisėmėme stiprybės iš mineralinio vandens garinimo bokšto „Vytauto“ garų, „Birutės viloje“
pagulėjome ant gultų, klausydamiesi mineralinio vandens sienos
ir fontanėlių šniokštimo, stabtelėjome prie paminklo Vytautui, kad
balsingosios „Bočių“ moterys padainuotų „Oi neverk, matušėle“.
Pasivaikščiojimą baigėme prie
Birštono miesto simbolio – banginuko.
Kai mūsų autobusas auksinio
rudens nuspalvintomis kalvomis
pajudėjo namų link, dalijomės
įspūdžiais, o Zita Jančiauskienė
ėmė svarstyti, kur dar būtų galima nuvažiuoti...

Renginiai
Spalio 18 d. 18 val. Dokumentinio filmo „Kaunas. Sugiharos ir Japonijos ženklai“
peržiūra (Druskininkų vandens parko II a. konferencijų salė)
Spalio 19 d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams „Su mėnulio šypsena atkeliauja pasaka“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Spalio 24 d. 17 val. Naujų knygų pristatymas „Knygose pasaulio išmintis“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
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 mokytojos
O. Zakarienės mokinių darbų paroda „Spalvotos dailės dienos“ (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)
Spalio 15- 28 d.– medžio drožėjų plenero „Lietuviško ąžuolo pasaka“ darbų foto paroda (Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3)
Adelberto Nedzelskio darbų paroda „Prie medžio“ (Galerija „Studio“, Šv. Jokūbo g. 1)

Viešojoje bibliotekoje – knygų dovanojimo šventė „Vaikų bibliotekėlė 2018“
Spalio 12 d. Druskininkų savivaldybės
viešojoje bibliotekoje surengta Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ organizuota knygų dovanojimo
šventė „Vaikų bibliotekėlė 2018“. Į šventę buvo sukviestos Druskininkų savivaldybės vaikų ugdymo įstaigos, vaikų
dienos centrai, parapijos namai, vaikų
gydymo ir kitos įstaigos, turinčios vaikų bibliotekėles. Susirinkusiems įstaigų
atstovams Labdaros ir paramos fondo
„Švieskime vaikus“ savanoris Donatas
Mizaras išsamiai ir įdomiai pristatė fondą, jo misiją, rengiamus Nacionalinius
vaikų literatūros premijos konkursus bei
įteikė geriausius šių metų vaikiškų knygų rinkinius.
Knygų dovanojimo šventėje nuotaikingus vaidybinius ir muzikinius pasirodymus surengė lopšelių-darželių „Bitutė“
ir „Žibutė“ auklėtiniai. Vaikų literatūros
leidiniais pasipildė 13 Druskininkų savivaldybės įstaigų, iš viso perduota daugiau kaip 400 šiais metais fondo išleis-

tų knygų vaikams. Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečio proga Druskininkų
savivaldybės viešajai bibliotekai padovanota 42 tomų knygų serija „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“.
Bendradarbiaudamas su Tarptautinės
vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos
(IBBY) Lietuvos skyriumi ir Lietuvos rašytojų sąjunga, fondas kas metai skelbia Nacionalinį vaikų literatūros konkursą. Geriausios vaikiškos knygos,
surinktos į „Vaikų bibliotekėlę“, fondo
lėšomis išleidžiamos daugiau kaip 13
tūkst. egzempliorių tiražu ir dovanojamos visoms Lietuvos bibliotekoms, mokykloms, darželiams, vaikų ligoninėms,
vaikų globos namams, bendruomenėms ir kitur, kur jų labai laukia mažieji skaitytojai.
Druskininkų savivaldybės
viešosios bibliotekos ir Labdaros ir
paramos fondo „Švieskime vaikus“
informacija

Į knygų dovanojimo šventę „Vaikų bibliotekėlė 2018“ sukviesta nemažas būrys vaikų iš įstaigų, kuriose veikia vaikų
bibliotekėles/Organizatorių archyvo nuotrauka
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Maisto atliekos jau surenkamos atskirai.
Nepamirškite jų rūšiuoti!

Užuojautos
Nereikia skambių žodžių,
tebūnie tylus žinojimas –
skaudžią netekties ir liūdesio
valandą mes su Tavim.
Dėl Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Valdą Balevičių.
UAB „Druskininkų vandenys“
kolektyvas
Skaudžios netekties valandą, mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Virginijų Mikelionį.
DNSB „Ratnyčėlė“
3 laiptinės gyventojai
Dėl mylimo sūnaus Egidijaus netekties
nuoširdžiai užjaučiame Verutę Katauskienę ir artimuosius.
Buvusios bendradarbės
Marytė Tamulionienė ir Irutė Rumševičienė

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius A. Reipas ir atliekų tvarkymo paslaugų ir kontrolės padalinio vyr. specialistė R.
Opolskienė domėjosi, kaip druskininkiečiams sekasi tvarkyti atliekas/ARATC archyvo nuotrauka

Atliekas surenkantis UAB
„Druskininkų
komunalinis
ūkis” automobilis spalio 16
dieną lėtai važiavo Ratnyčios
gatvėmis, stabtelėdamas prie
tų individualių namų, kurių
šeimininkai buvo ištraukę ruduosius maisto atliekų konteinerius. Tądien ištuštinimui paruošti konteineriai stovėjo ne
prie kiekvieno namo, bet bene
dešimtmetį bendrovėje „Druskininkų komunalinis ūkis“ vairuotoju dirbančio Virginijaus
Orliuko tai nenustebino.
„Iš pradžių visada taip būna.
Prisimenu, kai pakuočių atliekas pradėjome surinkinėti, irgi ne
visi konteinerius ištraukdavo, bet
labai greitai situacija pasikeitė.
Žmonėms prie naujovių reikia priprasti“, – kalbėjo per dieną kartu
su kolegomis maršrutą, kuriame
yra 500 individualių namų, apvažiavęs V. Orliukas.
Maisto atliekos iš šių namų gyventojų buvo surenkamos pirmą
kartą. Nors apie tai žmonės buvo
įvairiais būdais informuoti, paskelbti patikslinti grafikai, kuriuose
nurodyta, kuriomis dienomis vietoj
mišrių komunalinių atliekų bus surenkamos maisto atliekos, ne vienas iš įpročio tądien vis dar laukė,
kad būtų išvežtos mišrios atliekos.
Radę neištuštintus mišrių atliekų konteinerius, nemažai gyventojų skambino į UAB „Druskininkų
komunalinis ūkis“ ir piktinosi dėl
tokios situacijos. „Teko žmonėms
aiškinti ir dar kartą priminti, kad
nuo šiol mišrios atliekos bus surenkamos vieną kartą per mėnesį. Ir vieną kartą per mėnesį – atskirai išrūšiuotos maisto atliekos“,
– sakė „Druskininkų komunalinio
ūkio“ atliekų tvarkymo specialistė
Jurgita Vaickelionytė.
„Tai, kad aš maisto atliekų neturiu“, – skėstelėjo rankomis vienas
Bijūnų gatvės gyventojas, prie
kurio namo atliekų surinkimo dieną stovėjo tuščias maisto atliekų
konteineris. Šeimininkas tikino visas biologiškai skaidžias atliekas
kompostuojantis.
Tačiau Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro (ARATC) specialistai, tądien irgi važiavę maršrutu, kuriame buvo surenkamos
maisto atliekos, čia pat stovinčiame jo mišrių atliekų konteineryje
aptiko pilną maišelį maisto ir virtuvės atliekų: bulvių lupenų, bananų
žievių, kiaušinių lukštų, vienkartinių popierinių servetėlių.
„Tokias atliekas meskite į maisto atliekų konteinerį. Jas aptikus

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės visaus ligų
skyriaus vedėjai N. Šaveskienei ir visam šio skyriaus personalui už nuoširdų rūpestį. Nuoširdžiausias AČIŪ šeimos
gydytojai L. Puzinovienei ir bendrosios praktikos slaugytojai A. Jovaišienei. Dėkojame artimiesiems, draugams, kaimynams, visiems bendradarbiams, buvusiems klasiokams,
„Atgimimo“ mokyklos 8B klasės mokinimas ir mokytojams,
„Džiugučiams“ ir Ratnyčios parapijos klebonui Ž. Vabuoliui,
Jančiulių kaimo bendruomenei ir visiems, užjautusiems ir
padėjusiems mums skaudžią netekties valandą, mirus mylimam vyrui ir tėveliui Egidijui Katauskui.
Žmona Dalia ir sūnus Rapolas
Mamai nebūna amžius per gražus, ir metai per ilgi nebūna...

Pirmosios druskininkiečių išrūšiuotos maisto atliekos ARATC specialistams leido daryti neginčijamą išvadą: tie, kas rūšiuoja, tai daro puikiai. Į maisto atliekų konteinerį galima
mesti ir žaliąsias atliekas/ARATC archyvo nuotrauka

mišrių atliekų konteineryje, jis
nebus ištuštinamas“, – perspėjo
druskininkietį Rasa Opolskienė,
ARATC Atliekų tvarkymo paslaugų ir kontrolės padalinio vyr. specialistė paslaugoms.
Ji patikino, kad gyventojai bus
ne tik papildomai informuojami,
kokias atliekas reikia mesti į jiems
išdalintus maisto atliekų konteinerius, bet ir kontroliuojami, ar rūšiuoja šias atliekas ir ar teisingai
tą daro. Konteineriai su netinkamomis į juos išmestomis atliekomis nebus tuštinami, ant jų bus
užklijuojami specialūs lipdukai.
Tačiau pirmosios druskininkiečių išrūšiuotos maisto atliekos
ARATC specialistams leido daryti neginčijamą išvadą: tie, kas
rūšiuoja, tai daro puikiai. Maisto
atliekų konteineriuose neaptikta
jokių netinkamų atliekų, tik tokios,
kokios ir turėtų juose būti.
Taip pat pastebėta, kad į šiuos
konteinerius geriau mesti atliekas
be plastikinių maišelių. Tuomet
jos būna sausesnės, mažiau pūvančios, nėra blogo kvapo ir konteineris būna švaresnis.
„Atskiras maisto atliekų surinkimas yra naujovė ne tik Druskininkuose, bet ir visoje Lietuvoje.
Druskininkiečiai tam pasiruošė
pirmieji, ir jų patirtis yra labai svarbi kitoms savivaldybėms, kuriose netrukus irgi prasidės atskiras
maisto atliekų iš gyventojų surinkimas“, – sakė Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.
Jis patikino, kad tiek centro, tiek
savivaldybių specialistai yra pasiruošę atsakyti į visus žmonėms
iškylančius klausimus, atsižvelgti į jų pastabas, kad maisto atlie-

kų surinkimas vyktų sklandžiai ir
duotų laukiamą efektą, kurio svarbiausias tikslas – sumažinti į sąvartyną patenkančių atliekų kiekį.
Iki šiol daugelis galimybės rūšiuoti maisto atliekas neturėjusių
gyventojų jas mesdavo kartu su
mišriomis atliekomis, ir visos jos
buvo šalinamos sąvartyne, nors
maisto atliekos, kaip ir visos biologiškai skaidžios atliekos, gali
būti perdirbamos. Surinktos atskirai jos bus vežamos į Alytaus
rajone regioniniame atliekų tvarkymo technologijų centre veikiančius biologinio apdorojimo įrenginius ir panaudojamos energijos
bei komposto gamybai. Jos negulės sąvartyne ir neterš aplinkos,
kurioje gyvename.

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės medikams,
gydytojui V. Kvedarui už profesionaliai atliktą sudėtingą
operaciją, už suteiktą viltį. Deja, prieš laiką mes bejėgiai...
Nuoširdžiai dėkojame gydytojui A. Šatrauskui, visam Neurologijos skyriaus personalui už pastangas, už kantrybę, už
rūpestį, dėkojame draugams, bendradarbiams, kaimynams,
giminėms, visiems buvusiems kartu sunkiomis akimirkomis,
palydint į Amžinybę mūsų mamą, močiutę, promočiutę, Noragėlių kaimo poetę, šviesuolę Oną Janulevičienę.
Šeimos vardu, dukra Stasė

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

Ką mesti į maisto atliekų konteinerį?
Maisto atliekas: Vaisių ir daržovių likučius, kiaušinių lukštus,
arbatos tirščius ir pakelius, kavos
tirščius ir jų filtrus, mėsos atliekas, kaulus, skerdienos liekanas,
žuvies likučius, riebalus, aliejų,
pieno produktus;
Virtuvės atliekas: riebalais ir
kitais maisto produktais suteptą kartoną ir popierių, išskyrus
pakuotes, naudotus popierinius
rankšluosčius, staltieses, servetėles, naudotus vienkartinius popierinius puodelius;
Žaliąsias atliekas: kambarinius
augalus ir jų dalis, piktžoles, kitas
sodo ir daržo atliekas, susmulkintas medžių šakas.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com
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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.
„Ilsėkis ramybėje“ departamentas.
00:30 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 1.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną (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.
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 „Gražuolė ir pabaisa“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS
„Mirties įrankiai. Kaulų miestas“.
23:50 PREMJERA „Palikti vandenyne 3. Tarp ryklių“.
01:20 „Nepalaužiamasis“ (k.).
03:15 „Plėšikai“ (k.).
05:10 „Rouzvudas“.
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 Valanda su Rūta (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 Snaiperis.
23:30 Maksimali rizika.
01:35 Kaliniai (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.
11.15 „Ant bangos“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.50 Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
21.00 „Adomo obuolys“.
22.00 Reporteris.
22.55 Keliauk su „Reporteriu“.
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 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
05.58 „Pasaulis iš viršaus“.
06.25 „Nuostabūs pojūčiai“.
06.50 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
06:50 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:20 „Žiniuonis“ (k).
08:20 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (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“.
14:45 „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 @rimvydasvalatka. a
20:30 Info diena.
21:00 Blyksnis.
22:50 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2018 Kaunas“.
01:45 „Kortų namelis“.
02:40 Paskutinė misija (k).
04:15 Blyksnis (k).

2018.10.20 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:25 Premjera. Pinokis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2.Miestai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Misija „Galapagai“.Ateities kontūrai.
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. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Šiandien prieš 100 metų.
21:30 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
23:40 Premjera. Antikvariato paslaptys 9. Atsisveikinimo žinutė.
01:05 „Ilsėkis ramybėje“ departamentas (k.).
02:40 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2. Miestai (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Misija
„Galapagai“. Ateities kontūrai (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 „Karalius Strazdabarzdis“.
14:00 „Kaštonas. Centrinio parko didvyris“.
15:45 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Ponas Bynas“.
21:15 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Skrydis“.
00:05 „Batsiuvys“.
01:55 „Mirties įrankiai. Kaulų miestas“ (k.).
04:10 „Kobra 11“.
05:05 „Rouzvudas“.
06:15 Dienos programa.
06:20 „Madagaskaro pingvinai“ (k).

06:45 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:10 „“Nickelodeon“ valanda. Kung
Fu Panda“.
07:40 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
08:10 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko
Semio nuotykiai (.
09:55 Tomas ir Džeris. Šnipų žaidimai.
11:25 Nelydimi nepilnamečiai.
13:15 Nepaprasta komanda.
15:05 Sachara.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Karatė vaikis.
22:20 Nuostabusis Bertas Vonderstounas.
00:25 Kelyje.
02:15 Snaiperis (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 „Adomo obuolys“.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
13.15 „Širdies plakimas“.
15.25 TV parduotuvė.
15.50 Europos vartotojų centras pataria.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 4 kampai.
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. Klusnūs kareivėliai“.
01.15 „Moterų daktaras“.
03.05 „Baltoji vergė“.
04.30 „Neprijaukinti. Turkija“.
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
finalas. 2018 m.
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 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL. Pieno žvaigždės - Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 Grupės „Rondo“ lyderio Aleksandro Ivanausko-Faros gimtadienio
koncertas.
22:15 MANO HEROJUS Gelbstint
eilinį Rajaną.
01:40 AŠTRUS KINAS Košmaras
Guobų gatvėje.
03:20 „Kortų namelis“ (k).

2018.10.21 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. Henzelis ir Grėtel.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukiniai Vakarai. Dykumų karalystė.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gamtos genijai. Ekstremalios
sąlygos.
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.
21:00 Premjera. Virgilijus Alekna.
Širdžių čempionas.

22:10 Premjera. Prancūziška porelė.
23:45 Pogrindis.
02:30 Pasaulio dokumentika. Laukiniai Vakarai. Dykumų karalystė (k.).
03:20 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai. Ekstremalios sąlygos (k.).
04:15 Puaro (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 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 PREMJERA „Ričis Didysis“.
13:10 „Stebuklinga žaislų krautuvėlė“.
15:05 „Kaimiečiai Beverlyje“.
16:55 „Havajai 5.0“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Džekas Ryčeris“.
00:45 „Skrydis“ (k.).
03:10 „Palikti vandenyne 3. Tarp ryklių“ (k.).
04:35 „Rouzvudas“.
05:25 „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 „Riterių princesė Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 KINO PUSRYČIAI Viščiukų
maištas.
10:45 Ciucikas.
12:25 Laukiniai laukiniai vakarai.
14:35 Turi mylėti šunis.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Aklosios perklausos.
22:05 PREMJERA Slaptasis agentas.
00:00 Naujoji karta Z.
02:10 Nuostabusis Bertas Vonderstounas (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Kelionė Žeme“.
11.10 Ekovizija.
11.20 4 kampai.
11.55 „Mentų karai: Kijevas. Klusnūs kareivėliai“.
14.00 „Ant bangos“.
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 „Laukinių gyvūnų pasaulis“ (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 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas - Juventus. Tiesioginė transliacija
19:30 Sėkmės džentelmenai.
21:20 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
22:20 „Gyvi numirėliai“.
23:20 Gelbstint eilinį Rajaną (k).
02:35 Košmaras Guobų gatvėje (k).

2018.10.22 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.).
07:50 „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 „Kobra 11“.
23:00 „Blogas policininkas“.
00:05 „Apsukrios kambarinės“.
01:00 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:50 „Rouzvudas“.
02:40 „Ekstrasensai tiria“.
04:05 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:30 „Apsukrios kambarinės“ (k.).
05:15 „Rouzvudas“ (k.).
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 „Rimti reikalai“.
10:05 KK2 penktadienis (k).
11:40 „Meilės sparnai“.
12:45 „Gyvenimo daina“.
13:50 „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. Palikimas.
00:35 „Akloji zona“.
01:35 Slaptasis agentas (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. Sidabrinis durklas“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
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23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. JAV GP apžvalga.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
05.35 Vantos lapas.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (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“.
14:45 „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.
20:30 Info diena.
21:00 Kruvinas deimantas.
23:55 Sėkmės džentelmenai (k).
01:45 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“ (k).
02:35 „Gyvi numirėliai“ (k).

2018.10.23 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 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Pagrobti vaikai“.
23:50 „Apsukrios kambarinės“.
00:50 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Ekstrasensai tiria“.
03:55 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:20 „Apsukrios kambarinės“.
05:10 „Rouzvudas“ (k.).

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
3: velniai žino kur.
00:35 „Akloji zona“.
01:35 Snaiperis. Palikimas (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. Sidabrinis durklas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00
PREMJERA.
„Kelrodė
žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys“.
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. Užmušti blogį“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
05.35 Čempionai.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (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“.
14:45 „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.
20:30 Info diena.
21:00 Bėglys.
23:50 Kruvinas deimantas (k).
02:30 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2018.10.24 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
„Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“.
22:25 „Filmo pertraukoje - Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS „Adrenalinas 2.
Aukšta įtampa“.
23:55 „Apsukrios kambarinės“.
00:50 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:40 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:25 „Ekstrasensai tiria“.
03:55 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:20 „Apsukrios kambarinės“.
05:10 „Gražuolė ir pabaisa“ (k.).
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 Įkaitų
krizė.
00:20 „Akloji zona“.
01:20 Pagirios 3: velniai žino kur (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. Operacija „Trojos arklys“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 PREMJERA. „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys““.
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. Sidabrinis durklas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.

04.45 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
05.35 Kaimo akademija.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (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“.
14:45 „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.
20:30 Info diena.
21:00 Didvyriai.
23:45 Bėglys (k).
02:20 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2018.10.25 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
„Paskutinis raganų medžiotojas“.
00:05 „Apsukrios kambarinės“.
01:00 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:50 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:40 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:25 „Apsukrios kambarinės“.
05:15 „Gražuolė ir pabaisa“ (k.).

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 Skvoteriai.
00:50 „Akloji zona“.
01:50 Įkaitų krizė (k).
03:25 Alchemija XXXIV.
03:55 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 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys“.
14.55 „Legenda apie pilotą“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00
PREMJERA.
„Kelrodė
žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys“.
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. Sidabrinis durklas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Pasirenkant likimą“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
05.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (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“.
14:45 „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.
20:30 Info diena.
21:00 „Delta“ būrys 3. Žudymo žaidynės.
23:05 Didvyriai (k).
01:35 „Kortų namelis“.
02:35 „Nusikaltimų miestas“ (k).

MB „Mileipas“:

Parduoda įvairią statybinę medieną.
Stato rąstinius namus.
Pjauna medieną mobiliu
gateriu.
Veža krovinius sunkvežimiu (iki 5 t) su kranu.

Tel. 8 659 32055

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“.

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

14

2018 m. spalio 18 d.

Savaitraščio Nr. 177
Brangiai perku mišką (gali
turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis,
areštuotas). Sut varkau dokumentus. Tel. 8 6 4 4 55355

Parapsichologo konsultacijos, būrimai.
Tel. 8 608 33221

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

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

Automobilių salonų švarinimas už Jums patrauklią
kainą. Vytauto g. 34. Tel. 8 654 35497
VARTOJIMO PASKOLOS be užstato iki 10000 EUR su
nuolaidos kodu „GERAS“. Akcija galioja iki 2018.12.31.
Daugiau informacijos – Medicinos banko padaliniuose,
www.medbank.lt arba tel. 8 800 60 700.

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
Greitai ir kokybiškai!

Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis Druskininkų sav., Leipalingio k.,
Leipalingio pl. 50
(prie „Baltic Petroleum“
degalinės).

Tel. +370 698 12218

UAB „PARAMA“ siūlo nuolatinį darbą:

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

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

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179
Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576

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

Įmonių, superkančių grybus, dėmesiui! Perkamos džiovintos
musmirės (lot. amanita muscaria). Tel. 8 618 52595

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

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu (Pramonės g.5
Druskininkai), pristatymas ir prijungimas prie prietaiso
Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, 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 pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

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

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

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
IEŠKOME DARBUOTOJŲ!
Siūlome darbą:
* PADAVĖJAMS (-joms)-BARMENAMS (-ėms );
* ADMINISTRATOREI (-iui).
Mums patinka žmonės ir tai, ką darome.
Dar, sako, skaniai gaminame.
Entuziastingai mokomės ir veržliai einame pirmyn.
Renkamės gerą nuotaiką ir balsuojame už pozityvumą.
Jei vertybės panašios – rašyki ar skambinki!
Išsamiau apie sąlygas papasakosime:
+370 600 08542 / info@tolitoli.lt
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
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 vieno kambario
butas
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 kambarys bendrabutyje Viečiūnuose. Kaina – 5500 Eur.
Tel. 8 622 38944
1 kambario įrengtas butas su
baldais ir buitine technika Gardino g., 3 aukšte iš 5, yra didelis
balkonas. Kaina – 35500 Eur.
Tel.: 8 698 48621, 8 647 80771
1 kambario 33 kv. m butas su
baldais ir integruota buitine technika Ateities g., 3 aukšte iš 5.
Kaina – 35500 Eur. Tel.: 8 698
48621, 8 647 80771
Parduodamas arba nuomojamas
1 kambario butas Gardino g. 17,
1 aukšte. Tel. 8 687 21996
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 50,70 kv. m butas
1 aukšte su baldais Vytauto g.
Namas ruošiamas renovacijai.
Kaina – 51000 Eur.
Tel.: 8 622 20246, 8 686 17639
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

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
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
2 aukštų namas Druskininkuose,
dalinai įrengtas, apšildymas kietu
kuru, yra vietinis vandentiekis,
kanalizacija prijungta prie miesto,
garažas, 6 a sklypas. Kaina –
55000 Eur. Tel. 8 696 10088
6 a sodo sklypas Jaskonyse netoli „Romnesos“ kavinės.
Tel. 8 687 21996
Įrengta sodyba su baldais Barzdžiūnų km., (15 km nuo Druskininkų), prie miško, vienkiemis.
2,3 ha sklypas (1,04 ha iš jų
– miškas). Yra gręžinys, kanalizacija, asfaltuotas privažiavimas.
Kaina – 33900 Eur.
Tel.: 8 698 48621, 8 647 80771
Tinkama gyventi sodyba prie
ežero, Ašašninkų km., sklypas –
24 a. Kaina – 17000 Eur. Tel.: 8
698 48621, 8 647 80771

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
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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
„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
Universalios padangos R15 (4
vnt.) su metaliniais ratlankiais,
tinka automobiliui „Toyota Auris“.
Tel. 8 687 89766
Dvivagis plūgas ir trigalvis vagotuvas traktoriui T25.
Tel. 8 603 64378
„Peugeot 1007“ 2007 m., 1,3 L
benzinas, automatas (robotas),
TA iki 2020.03. Kaina – 1900 Eur.
Tel. 8 647 33100
„Nissan Almera“ 2004 m.,
hedžbekas, 4 durys, 2,1 L dyzelinas, TA iki 2020.10. Kaina – 950
Eur. Tel. 8 647 33100

Miškas, mediena, malkos

Trifazės medžio apdirbimo staklės „Eglutė“.
Tel.: 8 656 38881, 8 686 68736
Naudoti, geros kokybės kokliai:
20x20 cm lygūs po 1 Eur, kampiniai po 1,5 Eur; pigiai dviratis.
Tel. 8 604 57914
Graži, didelė, apšiltinta šuns
būda. Kaina – 40 Eur.
Tel. 8 640 55799

Sienų šlifavimo mašina „Žirafa“
už 50 Eur; kampų pjovimo staklės už 10 Eur; senovinė kojinė
siuvimo mašina „Neuman“ už 50
Eur; prožektorius ant stovo už 12
Eur; dažų-klijų elektrinis maišytuvas už 40 Eur. Tel. 8 674 22713

Perka
Grūdų valomąją mašiną „Petkus“.
Tel. 8 622 83325
Butą arba sodą (10 km aplink
Druskininkus). Tel. 8 623 53377

Nuoma
Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių
bute. Tel. 8 616 48116

Elektriniai dviračiai: „Gazelle“, 8
„Nexus“ pavaros su dokumentais
už 460 Eur; „Montego“, geros būklės, baltos spalvos už 480 Eur;
kalnų dviratis „Bulls“, 8 „Nexus“
pavaros, dinama už 185 Eur;
moteriškas „Giant“ su krepšiu už
170 Eur. Tel. 8 623 53377

Išnuomojamas 10 ha žemės ūkio
paskirties sklypas Leipalingio
seniūnijoje. Tel. 8 687 89766

Kolonijinės tujos; kukmedžiai;
kaštonai; šliaužiančios tujos; svyrantys gluosniai.
Tel. 8 604 53335

Išnuomojamas garažas bendrijoje „Klevas“ (prie „Eglės“ san.). Po
visu garažu puikus, šiltas rūsys.
Tel. 8 676 64865

Išnuomojamas 43 kv. m butas
Gardino g. su atskiru įėjimu.
Kaina – 200 Eur + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 611 48844

Parduodame pušines malkas.
Atvežame. Tel. 8 675 85497

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
Maistinės bulvės, moliūgai.
Tel. 8 648 92746

„VW Sharan“ 1999 m., 1,9 L dyzelinas, TA iki 2020-09. Kaina –
850 Eur. Tel. 8 620 86187

Mėsinė kiaulė. Galiu papjauti.
Tel. 8 601 22865
Ekologiškos bulvės. Kaina – 50
kg./10 Eur. Tel. 8 623 35267
Avys, aviena po 4,50 Eur/1 kg
(perkant visą). Tel. 8 622 83325

Parduodami įvairūs daiktai

4 kambarių 78 kv. m butas Viečiūnuose, 1 aukšte iš 4, bus renovuojamas. Kaina – 30000 Eur.
Tel. 8 679 76311

Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė); TV priedėliai nuo 12 Eur; SCART laidai.
Tel. 8 686 43600

Sodo sklypas Jaskonyse. Yra
veikiantis gręžinys, elektra, namo
pamatai, šalia autobusų stotelė.
Kaina – 10000 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 655 58194

Geltonžiedė sedula (valgoma),
mandžiūriniai riešutmedžiai, atsparūs šalčiams vynmedžiai.
Tel. 8 672 41091

Moteris gali sutvarkyti Jūsų namus, butą, namų aplinką.
Tel. 8 613 62410

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

Išskleidžiami: minkštas kampas
su foteliu ir sofa-lova nuo 180
Eur. Tel. 8 68 43600

Beržinės skaldytos sausos malkos. Atvežu, iškraunu. Kaina – 7
m/290 Eur. Tel. 8 698 86506

Maistinės bulvės „Vineta“ (Druskininkai, Sodų g. 37). Kaina – 1
kg/0,2 Eur. Tel. 8 699 43921

0,623 ha namų valdos sklypas
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto
kelio, netoli elektra. Kaina – 8990
Eur. Arba keičiu į mišką.
Tel. 8 682 48474

Išmanieji laikrodžiai po 20 Eur;
telefonas „Samsung S6 Edge
Plius“ labai geros būklės už 175
Eur; WiFi kamera, stebėti patalpas per atstumą telefone už 38
Eur; nešiojami kompiuteriai nuo
50-160 Eur; planšetinis kompiuteris už 30 Eur. Tel. 8 623 53377

Geros kokybės mažai naudota
dušo kėdė už 35 Eur; tualeto
kėdė už 40 Eur; muzikinis centras „Aiwa“ už 20 Eur.
Tel. 8 637 79609

Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035

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

„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

Šaldytuvas „Beko“ už 80 Eur;
automatinė skalbimo mašina
„Elektroliux“ už 90 Eur; akvariumas (72 L) už 25 Eur; skalbimo
mašina LG už 70 Eur; indaplovė
„Elektroliux“ už 120 Eur; kompiuterinis stalas už 15 Eur.
Tel. 8 650 87433

Dvejų durų spintos, senovinės
austos lovatiesės, lininis siūlas,
užuolaidos. Tel. 8 600 38695
Mediniai viengubi langai, „Viasat“
antena, šuns būda, lauko tualetas, ketaus krosnis, lauko baldai,
malkinės sandėliukas.
Tel.: 8 656 38881, 8 686 68736

Atliekame lauko ir vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 625 81506
Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590
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Meninė veikla labiausiai skatina neįgaliųjų įsitraukimą į visuomenės gyvenimą

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ Druskininkų skyrius meninę veiklą
vykdo jau 17 metų, šioje srityje turi nemažai patirties, dirba aukšto profesionalumo darbuotojai. Ir LSKD „Gubojos“
Druskininkų skyriaus darbuotojai pastebėjo, ir atliktų tyrimų
rezultatai byloja, kad meninė
veikla labiausiai skatina neįgaliųjų įsitraukimą į visuomenės gyvenimą. Habil. Dr. prof.
A. Piličiauskas knygoje „Neįgaliųjų meninis ugdymas: psichologinės reabilitacijos ir socializacijos galimybės“ teigia,
kad „Meno užsiėmimų lankymas tampa meno ir asmenų su
negalia atradimų vieta, o piešimas padeda ne tik gyventi ar
egzistuoti, bet ir išsivaduoti iš
kompleksų būsenos, sulaužy-

ti savąjį neįgaliojo įvaizdį, sugretinti savo ir kitų menininkų
kūrinius bei procesą. Menas
tampa raiškos ir bendravimo
priemone“.
LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus tikslas yra mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, sudaryti jiems
galimybes dalyvauti bendruomenės gyvenime, teikti kokybiškas nuolatinio pobūdžio meninių gebėjimų lavinimo paslaugas
neįgaliesiems, kryptingai ugdyti neįgaliųjų meninius, kūrybinius gebėjimus, savarankiškumą,
įtraukti juos į aktyvią neformalaus ugdymo, kultūrinę, švietėjišką, parodinę veiklą, propaguoti
neįgaliųjų kūrybinius pasiekimus,
keisti požiūrį į negalios ištiktuosius. LSKD „Guboja“ Druskininkų
skyrius taip pat organizuoja keliones, edukacines išvykas į įvairius

įdomius lankytinus objektus, muziejus, lankytojų centrus, svečiuojamės menininkų dirbtuvėse.
LSKD „Guboja“ Druskininkų
skyrius kviečia asmenis su negalia, norinčius užsiimti menine
kūrybine veikla, dalyvauti LSKD
„Guboja“ Druskininkų skyriaus organizuojamose veiklose. Susidomėjusius asmenis kviečiame į
atvirų durų dienas spalio 24 d.
ir 25 d. nuo 15 val. iki 17 val.,
adresu Veisiejų g. 17, 2 aukšte,
„Gubojos“ patalpose. Norintys
dalyvauti LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus organizuojamose veiklose ateinančiais metais
kviečiami registruotis nuo spalio
24 iki 31d. Visais klausimais galite
skambinti telefonu: 8 698 48425.
LSKD „Guboja“ Druskininkų
skyriaus informacija

LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius kviečia asmenis su negalia, norinčius užsiimti
menine kūrybine veikla, dalyvauti LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus organizuojamose veiklose/ LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus achyvo nuotraukos

Surengta pirmosioms menininko Alfonso Šuliausko mirties metinėms skirta
konferencija
Spalio 13 dieną Druskininkuose, mokymo centre „Dainava“ surengta konferencija „Alfonsas Šuliauskas (1938-03-27
– 2017-10-15) – dailininkas, filosofas, psichologas, rašytojas,
mokytojas, kūrėjas“. Jos metu
veikė įvairiais laikotarpiais sukurtų A. Šuliausko tapybos,
akvarelės darbų ekspozicija.
Konferencijoje LR Seimo narys, šviesios atminties dailininko A. Šuliausko bičiulis Zenonas
Streikus kalbėjo apie menininko
asmenybę, savo įžvalgas perpindamas prisiminimais iš bendravimo su dailininku: „Alfonsas
Šuliauskas visur ieškojo ir stengėsi įžvelgti grožį, tai ne tik jo,
kaip menininko, kūrėjo, bet ir
kaip žmogaus esminis bruožas.“
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė Časienė,
konferencijai parengusi pranešimą „Alfonsas Šuliauskas –
dvasingumo mokytojas“, sakė:
„Alfonsas Šuliauskas to mokė
daugelį mokinių kartų. Kantriai,
nuoširdžiai, su meile ir entuziazmu, besidžiaugdamas procesu ir laukdamas, tikėdamasis
pozityvo.“
Buvusi ilgametė „Ryto“ gimnazijos direktorė, lituanistė Marijona Kriščiūnaitė apžvelgė dailininko biografiją, remdamasi jo paties
parašytais prisiminimais: „Autobiografijoje, 2013-aisiais išleistoje knygoje „Kelionė akimirkos

A. Šuliauskas paliko ne tik savo kūrinius, bet ir šiltą, džiugų jausmą, kuris apimdavo bendraujant su dailininku, ir kuris kaskart pagauna, jį prisimenant/Laimos Rekevičienės nuotrauka

taku“, autorius pats interpretuoja
savo gyvenimą, iškelia reikšmingus jam momentus; autobiografijos parašymo tikslas didaktinis –
perteikti gyvenimiškąją patirtį.“
Lituanistė Zita Aleksonienė,
apžvelgusi rašytinę A. Šuliausko kūrybą, sakė: „Kurti mažuosius literatūros tekstus – tai jo
galimybė išbandyti jėgas, dalintis su kitais sukaupta gyvenimo
patirtimi, krikščioniška pasaulėjauta.“ A. Šuliausko eilėraščius
konferencijoje plačiau nagrinėjusi lituanistė Dalia Vekterienė

minėjo apie A. Šuliausko siekį
poetine kalba užfiksuoti gyvenimo akimirkas: „Tarsi sustabdyti
jas žodžiais, išryškinant akimirkos grožį, bet kartu ir pabrėžiant
jos trapumą laiko, amžinybės tėkmėje.“
Žurnalistė Ramunė Žilienė pranešime „Kūryba kaip Alfonso Šuliausko gyvenimo motto“ akcentavo, kad kūryba ir buvo išeities
taškas jo įvairialypėje veikloje
Druskininkuose: „Jei lygintume
gyvenimą su knyga – būtent kūryba yra visus A. Šuliausko gy-

venimo knygos puslapius vienijantis ir esminis šūkis.“ Savo
pranešime žurnalistė pagarsino buvusių dailininko mokinių,
tarp jų ir Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkės Editos Utarienės mintis apie savo mokytoją:
„Dailininkas per daugiau nei penkis kūrybos dešimtmečius neprarado domėjimosi neišsemiamu vidiniu žmogaus pasauliu ir
beribėmis meninio pažinimo galimybėmis. Savitas spalvos pojūtis, kompozicinė darna, gilūs
išraiškingi psichologiniai charakteriai, virtuoziškas ekspresyvus
potėpis – visa tai įrašė dailininko vardą į dailės istorijos puslapius. O svarbiausia, Alfonsas Šuliauskas paliko mums visiems tą
šiltą, džiugų jausmą, kuris apimdavo bendraujant su dailininku, ir
kuris kaskart pagauna jį prisimenant. Tokių asmenybių dėka lie-

tuvių kultūra ne tik išsilaiko, bet ir
praturtėja ir meninėmis, ir moralinėmis vertybėmis.“
Į konferenciją susirinko gausus
būrys šviesios atminties menininko kūrybos gerbėjų, bičiulių, buvę
mokiniai ir šeimos nariai.
Prisiminimais apie senelį pasidalijo ir jo anūkas Simonas Jurkevičius.
Konferencijos pabaigoje susirinkusiems pagarsinta rezoliucija dėl
A. Šuliausko atminimo įamžinimo
Druskininkuose.
Konferencijos iniciatorė Vida
Šuliauskienė dėkoja Druskininkų
kultūros centrui, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centrui „Dainava“, UAB „Draugystės
sanatorijai“ ir kitiems konferencijos rengėjams ir rėmėjams.
„Mano Druskininkai“
informacija

