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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Po STT šuolio į vandens parką liko tik purslai

Rudens savaitgalį
Druskininkuose
šildys Arbatos ir
šviečiančių moliūgų
vakaras

2 psl.

Vietinės reikšmės
kelių ir gatvių
priežiūrai mieste ir
seniūnijose – dar
didesnis dėmesys

3 psl.

Druskininkų vandens parko direktoriui E. Antanaičiui labiausiai gaila, kad dėl įtarimų nukentėjo ir jo šeima/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Milda Kuizinaitė
Taikėsi į vieną pastatą, o
šovė į kitą. Neradę priekaištų Druskininkų savivaldybei,
STT agentai ėmė krėsti kitoje
gatvės pusėje esantį vandens
pramogų parką. Seklių fantazija išseko po trejų metų. Įmonė dirba pelningai, vadinasi,
– įtartinai. O jei ji priklauso savivaldybei, Specialiųjų tyrimų
tarnybos (STT) agentų uoslė sustiprėja dvigubai. Kad išsiaiškintų, kas draudžiama ir
kas leidžiama turistų traukos
centru tapusiai bendrovei, jie
pirmiausia atliko kratas ir paruošė visą šūsnį įtarimų. Kas
slepiasi po įprastu teisėsaugos pranešimu „pareikšti įtarimai“, „Lietuvos rytui“ pasakojo Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centro „Aqua“ direktorius 56 metų Edmundas Antanaitis.
– Po trejus metus trukusio
tyrimo prokuratūra neseniai
jums panaikino visus įtarimus.
Nuo ko prasidėjo ši istorija?
– Šiomis dienomis galėsime minėti trečiąsias šios istorijos metines. Prasidėjo ji tuo, kad man atėjus į darbą į kabinetą užėjo keli
vyrukai, pasakė, kad esu kažkuo
kaltinamas, ir išsivežė. Kiti liko
mūsų centre, kabinetuose darė

kratą ir rinko dokumentus.
– Jums tai buvo staigmena?
– Kadangi Vilniaus universitete
esu baigęs teisę, nemažai mano
mokslo draugų šiuo metu dirba
įvairių instancijų teismuose, teisėsaugos struktūrose. Mane jau
buvo pasiekę gandai, kad kas
nors panašaus gali būti. Kai tarnyboms buvo duotas uždavinys
„patvarkyti Druskininkus“, supratome, kad vienas taikinių bus vandens parkas, nes tai – lyg Druskininkų vizitinė kortelė. Kartą dėl
gandų apie provokaciją jau esu
bėgęs iš Lietuvos. 2015 metais,
prieš merų rinkimus, susidėjau
daiktus ir vienas išvažiavau į Portugaliją. Grįžau tik rinkimų naktį,
kai jau buvo skaičiuojami rezultatai. Po pusmečio savo kabinete sulaukiau pareigūnų. Suprantu, kad ne aš buvau šios akcijos
taikinys, ir, manau, visi tai supranta. Bet mūsų teisinė sistema tokia, kad atskiro žmogaus gyvenimas, teisės ir reputacija niekam
nerūpi. Matyt, mūsų teisinėje sistemoje iki šiol užprogramuotas
Leningrado universiteto ir milicijos mokyklos mąstymas. Kuo toliau į Vakarus, tuo labiau saugomos žmogaus teisės, o pas mus
atrodo nieko blogo, kad vienas ar
kitas žmogus bus paaukotas. Bet
taip sugadinamas gyvenimas ir
visai grupei žmonių, kurie gyvena
aplink tą pasirinktą auką.

– Nukentėjo ir jūsų aplinkos
žmonės?
– Mūsų keturių mėnesių anūkė vieną dieną užmigo ir neprabudo. Mergaitė buvo sveikutė,
gražutė, nebuvo jokių problemų.
Vieną dieną su ja pažaidžiau, o
po poros valandų jos nebebuvo. Medicinos ekspertai nustatė
– tam galėjo turėti įtakos nėštumo metu motinos patirtas stresas. Kai mane suėmė, duktė aštuntą mėnesį laukėsi kūdikio. Tas
akmuo ir ta atsakomybė, kam aš
čia ėjau dirbti, slegia iki šiol ir,
manau, liks visam gyvenimui. Aš
niekada nepriklausiau jokiai politinei partijai ir į šį darbą irgi nesiprašiau. Manęs paprašė, kad
ateičiau padėti metams, bet prasidėjo finansų krizė. Tuo metu,
kai labai sunku, palikti bendrovės
taip pat nesinorėjo. Pergyvenome visą krizę, tada prie vandens
parko prisijungėme viešbutį, vėliau pradėjome statyti naują viešbutį, taip ir tęsiasi jau apie dešimt
metų. Iki tol turėjau savo verslą, jau buvau nusipirkęs ir namą
Niujorke. Kai duktė pagal sutartį
pradėjo dirbti Europoje, grįžome
ir mes. Buvome laiminga šeima,
tačiau šie veikėjai laimę ir gyvenimo džiaugsmą iš mūsų šeimos
atėmė. Sutrypti vieną šeimą sistema sugebėjo.
– Kaip jautėtės pats? Areš-

tinėje turbūt atsidūrėte pirmą
kartą gyvenime?
– Be abejo, suėmimas manęs
nepradžiugino. Tačiau kai pareigūnai mane įsodino į tarnybinį automobilį ir leido pirmą kartą
paskambinti, aš ir savo žmonai,
ir advokatui pasakiau niekam nė
cento nemokėti ir nebandyti manęs išpirkti – kiek reikės, tiek atsėdėsiu. Pamaniau, jei būsiu nuteistas, tai būsiu, bet šeima bent
finansiškai nenukentės. Kauno
tardymo izoliatoriuje išbuvau pusantros paros. STT pareigūnai su
manimi tikrai elgėsi labai žmogiškai, o viena pareigūnė net po darbo atėjo į areštinę, kad mane išleistų. Nors areštinėje turėjau
praleisti dvi naktis, ji pasistengė,
kad antrą vakarą jau galėčiau važiuoti namo, nes jau buvau apklaustas ir ilgiau laikyti manęs
nebebuvo tikslo. Areštinėje perskaičiau Vytauto Petkevičiaus
knygą „Durnių laivas“. Mano gyvenime taip jau sutampa – kažkada į atsargos kariams skirtas pratybas buvau pasiėmęs Fiodoro
Dostojevskio knygą „Idiotas“ originalo kalba. Kas daugiau belieka, kai susipažįsti su tokiais įtarimais? Priblokštas buvo net mano
advokatas, buvęs prokuroras, kuris tyrė kaip tik tokias bylas.
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„Eglės sanatorija“
pasitiko 1 000 000
klientą

16 psl.

Iš Avirio gelmių –
rubininės vestuvių
sukakties sulaukęs
radinys
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Dar viena naujovė Druskininkuose: bus įrengta stacionari orientavimosi trasa
Visame pasaulyje sparčiai
populiarėjantis orientavimosi
sportas neaplenkė ir populiariausio Lietuvos kurorto – vaizdingose Druskininkų apylinkėse nuo miesto centro link
istorinio Švendubrės kaimo
bus įrengta stacionari orientavimosi trasa su punktais, kuriuos žmonės galės aplankyti
eidami, bėgdami, važiuodami
dviračiu. Trasų žemėlapį visi
norintieji
galės
parsisiųsti į savo mobilųjį įrenginį arba
gauti atspausdintą lankomiausiose kurorto vietose (Turizmo
ir verslo informacijos centre,
kavinėse, viešbučiuose).
Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos specialistai ir Lietuvos
orientavimosi sporto federacijos
(LOSF) atstovai aptarė trasų įrengimo ir išsidėstymo klausimus.
„Visada palaikome naujas idėjas ir džiaugiamės, galėdami
miesto bendruomenei ir kuror-

to svečiams pasiūlyti kuo įvairesnių laisvalaikio praleidimo būdų.
Orientavimosi sportas suteikia
galimybę aktyviai praleisti laiką
gamtoje ir susipažinti su apylinkėmis, jis tinka įvairaus amžiaus
žmonėms, šeimoms su mažais
vaikais. Neabejoju, kad Druskininkuose jis taps populiariu laisvalaikio praleidimo būdu“, – sakė
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas.
Lietuvos orientavimosi sporto federacijos vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas susitikime
pažymėjo, kad stacionarių orientavimosi trasų Lietuvoje įrengta palyginti nedaug, o Druskininkai orientacininkams yra labai
patrauklus miestas: „Tai miškinga, vaizdinga, įdomių objektų turinti vietovė. Kurorte jau esame
sėkmingai organizavę ne vienas
svarbias orientacininkų varžybas,
o 2022 metų vasarą kurorte esame suplanavę surengti Pasaulines jaunimo žaidynes.“

Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos specialistai ir Lietuvos orientavimosi sporto federacijos (LOSF) atstovai aptarė trasų
įrengimo ir išsidėstymo klausimus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Rudens savaitgalį Druskininkuose šildys Arbatos
ir šviečiančių moliūgų vakaras
Druskininkai ir vėl paruošė staigmenų kurorto svečiams ir vietos
bendruomenei – jau šį savaitgalį, spalio 27 dieną, nuo 14 val. kurorto centre prasidės „Arbatos ir
šviečiančių moliūgų“ šventė, kuri
tęsis iki pat vakaro.
Vilniaus alėjoje, tarp paminklo Karaliui Mindaugui ir Gydyklų parko muzikinio fontano bus
rengiamos ekologiškos arbatos ir medaus degustacijos, būsite vaišinami skanėstais, galėsite nusipirkti rinktinių ekologiškų
produktų. Sutemus, šią erdvę
papuoš Druskininkų bendruomenės išskaptuoti šviečiantys moliūgai. Druskininkai kviečia visus,
norinčius prisijungti prie šventinės nuotaikos kūrimo, atsinešti
ir savo išskaptuotus šviečiančius
moliūgus.
Moliūgų skaptavimo paslapčių
ir technikos visi norintieji galės išmokti „Grand SPA Lietuva“ dirbtuvėlėse, kurios spalio 27 dieną nuo
13 iki 15 val. veiks prie M. K. Čiurlionio paminklo.
„Arbatos ir šviečiančių moliūgų“ vakaras organizuojamas ne
tik kurorto centre – vakaro tematiką plėtos bei šiltą atmosfe-

Kviečiame žemdirbius teikti paraiškas
gauti paramą pagal Druskininkų
savivaldybės žemės ūkio rėmimo
programą
Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja ir kviečia
žemdirbius, pageidaujančius 2018 m. gauti finansinę paramą
pagal Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programą (toliau – Programa), teikti paraiškas Savivaldybės administracijai.
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V35-298 patvirtino Savivaldybės žemės ūkio
rėmimo programos projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos
žemės ūkio rėmimo programos projektui finansuoti formą ir Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programos projektų vertinimo ir atrankos komisiją.
Programos tikslas – iš dalies ar pilnai remti ir teikti finansinę paramą žemės ūkio veiklos subjektų įgyvendintiems ir vykdomiems Programos projektams (toliau – Projektai) Druskininkų savivaldybėje.
Siekiant įgyvendinti Programos tikslą ir uždavinius, nustatyti paramos teikimo prioritetai:

rą kurs ir turizmo objektai, kurie
savo interjerą dekoruos šviečiančiais moliūgais, svečius kvies sušilti ir vaišins arbata, kavinės ir
restoranai siūlys specialių patiekalų iš moliūgų.
Pasak Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko,
Druskininkai visada ieško kuo
nudžiuginti ir nustebinti: „Šį kar-

tą šventę inspiravo derliaus, šilumos, šviesos temos. Renginių ciklas Druskininkuose nenutrūksta
visus metus. Pastebėjome, kad
kurorte žmonės džiaugiasi rudeniu ir mielai renkasi laisvalaikį praleisti rudenėjančioje Druskininkų gamtoje. Tad nutarėme
visus pakviesti susiburti, sušilti,
kartu praleisti laiką.“

Tiems, kas nori paragauti moliūgo skonio skanėstų ir sušilti vėsų
spalio vakarą, specialius meniu šiai dienai paruoš:
Centras AQUA: Druskininkų gydyklos žiemos sode ir kavinėje specialius rudeniškus arbatos ir deserto rinkinukus už 2 Eur; centro „Aqua“ restorane ir jo terasoje moliūgų sriubą už 1,5 Eur bei specialius rudeniškus arbatos ir deserto rinkinukus už 2 Eur; didesnę negu įprastai plikomų arbatų įvairovę ir meniu,
papildytą šefo patiekalais iš moliūgų; saldžiąsias juosteles „moliūgėlius“, kurie yra prekyboje po 2 Eur.
Caffeine Druskininkai ruošia specialią kavą „Pumpkin spice latte“
„Forto dvaras“ prekiaus moliūgų sriuba ir blynais iš moliūgų
Kavinė „Senasis Nemunas“ dekoruos aplinką šviečiančiais moliūgais ir siūlys įvairius moliūgų patiekalus, desertą bei arbatą
SPA viešbutis „Europa Royale Druskininkai“ papildys savo meniu moliūgų sriuba, moliūgų blyneliais su lašiša bei moliūgų pyragu
Reabilitacijos centras UPA visus vaišins žolelių arbata ir moliūgų pyragu
Kavinėje „Širdelė“ klientai bus vaišinami nemokama ekologiška arbata
Norintieji spalio 27-osios vakarą praleisti ir galbūt nusifotografuoti tarp moliūgų turėtų apsilankyti centre „Dainava“ ir kavinėje „Širdelė“, komplekse „Grand SPA Lietuva“, kavinėje „Senasis Nemunas“,
o viešbutis „Goda“ savo svečius pasitiks įspūdingomis raganomis, apsuptomis skaptuotais moliūgais
Prie rudens šventės prisijungs ir kitos miesto įstaigos: Jaunimo užimtumo centras vaišins jaunimą arbata, o Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ savo kiemą dekoruos išskaptuotais moliūgų žibintais.
„Grand SPA Lietuva“ kompleksas vaišins moliūgų arbata bei kvies visus norinčius atsinešti savo moliūgą į dirbtuvėles, kurios veiks nuo 13 val. iki 15 val. prie M. K. Čiurlionio paminklo. Dirbtuvėlėse užsiėmimus ves dailės mokytoja – ji mokys, kaip išskaptuoti moliūgą. Parduotuvė „Vindrija“ pasipuoš moliūgų dekoracijomis, o nuo spalio 26 d. iki lapkričio 4 d. siūlys akciją-žaidimą „Akcija arba moliūgas”, kurios
metu klientai, apsiperkantys „Vindrijoje”, galės laimėti papildomą iki 15 proc. nuolaidą sidabrui ir iki 10
proc. auksui.

1. skatinti pieninių veislių galvijų laikytojus investuoti į pirminės žemės ūkio gamybos plėtrą; skatinti ūkyje pagaminto žalio pieno perdirbimą ir dalyvavimą mokymuose; registruotis ir būti patvirtintam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūninio maisto tvarkymo
subjektu vykdant nustatytą veiklą (mažais kiekiais gaminant žalią pieną ir pieno gaminius);
2. skatinti ūkinių gyvūnų laikytojus investuoti į prevencines priemones, siekiant išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos;
3. skatinti kiaulių laikytojus investuoti, įgyvendinti ir laikytis privalomųjų biologinio saugumo reikalavimų mažuose kiaulininkystės
ūkiuose;
4. skatinti bičių laikytojus investuoti ir vykdyti bitynuose varozės
kontrolę, kad galima būtų sumažinti bičių šeimų sergamumą varoze;
5. remti, Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programos
projektų vertinimo ir atrankos komisijos siūlymu, kitas veiklas, kurios
susijusios su pirmine žemės ūkio gamyba ir aktualios Druskininkų
krašto ŽŪV subjektams, bet neįvardytos 1-4 punktuose.
Programos projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos žemės
ūkio rėmimo programos projektui finansuoti formą galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, adresu:
www.druskininkai.lt Savivaldybės naujienose ir skyriuje Pradžia >> Veikla >> Veiklos sritys >> Žemės ūkis >> Žemės ūkio
valdos ir ūkininkų ūkiai arba paspaudus internetinę nuorodą
http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Zemes-ukio-valdos-ir-ukininku-ukiai
Paraiškos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijai
adresu, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai. Paraiška gali būti pateikta
paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai.
Druskininkų savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val.
iki 15.00 val.
Išsamesnės informacijos teirautis Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo Alvydo Vengrausko (Vasario 16–osios g. 7), tel. 8 614 25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt
Druskininkų savivaldybės administracija
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Leipalingio pokyčiai: įgyvendinami projektai keičia miestelio veidą

Skvero ir jo aplinkos darbai beveik baigti – paklota nauja kelio ir šaligatvių danga, greitaibus įrengti ir mažosios architektūros elementai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Greitai Leipalingio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbai bus baigti – bendruomenė čia galės leisti laisvalaikį ir rengti sporto šventes/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

2000-aisiais Leipalingio miestelis tapo Druskininkų savivaldybės dalimi. Nuo to laiko miestelio infrastruktūroje
padaryta pastebimų teigiamų
pokyčių: tvarkomos gatvės
ir šaligatviai, įrengtos patogūs pusiau požeminės atliekų
tvarkymo aikštelės, atnaujintos švietimo įstaigos, vykdoma
daugiabučių namų renovacija,
prižiūrimos viešosios erdvės,
renovuotas istorinis Leipalingio dvaras.
Šiuo metu Druskininkų savivaldybė įgyvendina projektą „Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“.
Projekto tikslas – sumažinti gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus Leipalingio miestelyje,
skatinant socialinę ir ekonominę
plėtrą.
Įgyvendinant minėtą projektą, šalia Leipalingio progimnazijos bus sutvarkytas universalus
sporto aikštynas, įrengiant futbolo aikštę, bėgimo takus ir lauko
treniruoklių aikštelę. Universalus
sporto aikštynas bus pritaikytas
bendruomenės poreikiams – jaunimas ir vyresnio amžiaus gyventojai turės galimybę aktyviai leisti laisvalaikį.
Šiame projekte taip pat numatytas lauko tualeto įrengimas prie

„Tikimės, kad atnaujintos viešosios erdvės suteiks galimybę bendruomenei įvairiau leisti
laisvalaikį, o sukurta infrastruktūra taps nauja erdve kultūriniams renginiams ir įvairioms
bendruomenės
iniciatyvoms.
Esame laimėję finansavimą Leipalingio dvaro likusios neatnaujintos dalies kapitaliniam remontui, taigi laukia dar daug svarbių
darbų, kuriuos nuveiksime kartu
su bendruomene“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
miestelio turgavietės.
Šalia miestelio bažnyčios atnaujintas skveras jau džiugina Leipalingio bendruomenę, o
įgyvendinant projektą, atnaujintos šį skverą juosiančių gatvių ir
šaligatvių dangos. Siekiant pagerinti skvero patrauklumą, numatyta sutvarkyti poilsio ir rekreacinę zoną, pasodinant naujus,
prie miestelio erdvių derančius,
jau paaugintus želdynus, įrengti
mažąją infrastruktūrą – suolelius,
šiukšlių dėžes.
Projektu „Leipalingio viešosios
erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ numatoma pagerinti prieigą prie viešųjų erdvių
ir pritaikyti jas tikslinės teritorijos gyventojų ir atvykstančių sve-

čių poreikiams. Tikimasi, kad,
įgyvendinus projektą, padidės besilankančių srautai, o tai paskatins privataus verslo investicijas,
gerins Druskininkų ir Leipalingio
įvaizdį, gyvenimo ir aplinkos kokybę. Tiesioginę naudą iš šio projekto gaus ir Leipalingio miestelio
gyventojai, ir svečiai, ir miestelyje
veikiantys ūkio subjektai.

Finansuojama iš Europos
regioninės plėtros fondo

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai mieste ir seniūnijose – dar
didesnis dėmesys
Šių metų kelių, gatvių ir dviračių takų plėtros, priežiūros
ir remonto darbai Druskininkų
mieste ir seniūnijose kaip reikiant įsibėgėjo – bendruomenė
jau dabar džiaugiasi gerėjančiomis susisiekimo sąlygomis,
asfaltuojamomis
daugiausia
problemų kėlusiomis žvyrkelių
atkarpomis Mašnyčių, Švendubrės, Naujasodės, Latežerio,
Ringeliškių, Vilkanastrų ir Didžiasalio kaimuose.
„Kelių būklė ir susisiekimo gerinimas kiekvienais metais yra prioritetinis klausimas. Kelių, gatvių,
dviračių takų atnaujinimo darbai
planuojami keleriems metams į
priekį. Dalį projektų, tokių kaip
kelio į Didžiasalį, Vilkanastruose
ir Ringeliškėse asfaltavimo, darbus planuojame visiškai pabaigti
šiais metais. Dalis projektų persikels į kitus metus. Visko iš karto
sutvarkyti negalime, nes tam reikalingi didžiuliai pinigai, o biudžetas yra ribotas. Todėl, planuodami
darbus, visada įsiklausome į bendruomenės poreikius ir lūkesčius,
įvertiname problemiškiausias vietas ir jas tvarkome pirmiausiai“,
– sako Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas.
Šią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai aptarė 2018 metų

kelių priežiūros ir remonto klausimus, 2019 metų planus bei preliminarius kaštus, apžiūrėjo šiuo
metu pradėtus vykdyti darbus
mieste ir seniūnijose.
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė pažymėjo, kad daug
dėmesio skiriama ir automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimui, ir apšvietimo įrengimui, privažiavimų prie įstaigų ar
daugiabučių namų gerinimui, neasfaltuotų kelių dulkėjimo mažinimui, pėsčiųjų saugumui perėjose
didinimui. „Esame kurortinė savivaldybė. Šis statusas įpareigoja operatyviai ir efektyviai tvarkyti
viešąsias erdves, kurios formuoja mūsų miesto veidą. Ypatingai
stengiamės dėl mūsų savivaldybės gyventojų, nes investicijos į
aplinką turi tiesioginę įtaką bendruomenės gyvenimo kokybei.
Mums svarbi ir gatvių būklė, ir dviračių takai, ir šaligatviai, ir susisiekimo gerinimas užmiestyje, todėl
darbų apimtys yra labai didelės,
lėšų poreikis – taip pat. Planuodami ir vykdydami darbus, neapsiribojame vien biudžeto ar Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Šiuo metu pats 2014-2020
metų ES projektų įgyvendinimo
įkarštis, tad tikrai turime ką veikti“,
– sakė V. Jurgelevičienė.

Kelių, gatvių, dviračių takų atnaujinimo darbams kasmet skiriamas didelis dėmesys, o darbai planuojami keleriems metams į priekį/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Vilkanastrų kaimo gyventojai jau džiaugiasi išasfaltuotu keliu/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Į Viečiūnų sodus jau veda asfaltuotas kelias ir patogus pėsčiųjų ir dviračių takas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
Gatvių asfaltavimo darbai įsibėgėję Leipalingio miestelyje/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Naujai išasfaltuota Alėjos gatvės atkarpa Leipalingyje/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Meras R. Malinauskas dalyvavo konferencijoje „Lietuvos kurortai. Kurortinis
sanatorinis gydymas. Realijos, siekiai ir perspektyvos“
Pirmadienį Druskininkų savivaldybės meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas kartu
su kitų kurortų ir kurortinių teritorijų vadovais, tarptautiniais turizmo ekspertais bei didžiausiais
turizmo sektoriaus atstovais dalyvavo Birštone surengtoje konferencijoje, skirtoje aptarti kurortinio sanatorinio gydymo realijas
ir perspektyvas.
„Šiandien reabilitacijos, kurortinio sanatorinio gydymo sektorius
Lietuvoje susiduria su tam tikrais
iššūkiais, tokiais kaip skiriamų biudžeto pajamų ir jaunų specialistų
trūkumas, mokslinių tyrimų atnaujinimo būtinumas. Reabilitacijos,
sveikatinimo, kurortinio gydymo
paslaugos yra labai svarbios. Todėl kurortai ir kurortinės teritorijos
pasisako už šių paslaugų plėtrą
ir modernizavimą. Tikimės konstruktyvaus dialogo su LR Seimu ir
LR Vyriausybe šiais klausimais“, –
sakė R. Malinauskas.
Konferencijos metu kalbėta apie
kurortų ir kurortinių teritorijų kuriamą pridėtinę naudą, diskutuota
su kokiais iššūkiais susiduria Lietuvos kurortai šiandien bei kokios
yra kurortinių teritorijų perspektyvos ir siekiai. Pristatytos sveikatingumo ir SPA turizmo tarptautinės ir vietinės tendencijos, keltas
klausimas, ar išnaudojamas Lie-

Druskininkų savivaldybės meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas R. Malinauskas kartu su kitų kurortų ir kurortinių teritorijų vadovais, tarptautiniais turizmo ekspertais bei
didžiausiais turizmo sektoriaus atstovais dalyvavo Birštone surengtoje konferencijoje, skirtoje aptarti kurortinio sanatorinio gydymo realijas ir perspektyvas/Dovilės Adamonytės nuotrauka

tuvos sanatorijų potencialas.
Konferencijos dalyvius pasveikino ir pranešimą tema „Lietuvos
turizmo sektoriaus institucinė pertvarka ir turizmo prioritetai ateityje“ perskaitė LR Ūkio viceministras Gediminas Miškinis.

Užsienio gerąja praktika pasidalino Vengrijos balneologų asociacijos prezidentas Pal Geher MD.
Svečias perskaitė pranešimą tema
„Iš sanatorijos į reabilitaciją – pereinamasis laikotarpis ir esamas teisinis reguliavimas Vengrijoje.“

Konferencijoje pasirašytas jungtinis kreipimasis į LR Seimą ir LR
Vyriausybę. Juo Lietuvos kurortų
asociacija, vienijanti keturias Lietuvos kurortų savivaldybes ir penkias kurortines teritorijas ir Nacionalinė sanatorijų ir reabilitacijos

įstaigų asociacija, vienijanti keturiolika narių, pateikė savo siūlymus kaip būtų galima paspartinti
kurortų ir reabilitacijos bei sveikatinimo paslaugų plėtrą, spręsti
problemas bei tinkamai išnaudoti turimą potencialą.

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų pedagogai dalyvavo organizacijos
įvaizdžio kūrimo mokymuose
Rudeniškai spalvotą šeštadienį Druskininkų vandens
parko didžiojoje konferencijų
salėje beveik devyniasdešimt
druskininkiečių, ikimokyklinio
ir pradinio ugdymo įstaigų vadovų bei pedagogų, dalyvavo
nacionalinio projekto „Lyderių
laikas 3“ lyderystės iniciatyvų
renginyje, kurį vedė populiari
ir charizmatiška lektorė Lidija
Laurinčiukienė.
Susitikimo metu kalbėta apie
tai, koks reikšmingas yra kiekvieno pedagogo vaidmuo, kuriant
bendrą mokyklos veidą. Lektorė mokė įvairių savimotyvacijos
metodų, efektyvesnių tarpusavio
bendravimo būdų, konstruktyvesnio problemų sprendimo. Renginio dalyviai su humoro nestokojančia ir pozityvumu trykštančia
lektore aptarė kūrybinės komandos siekiamą pokytį – pasitikėjimu grįsto bendradarbiavimo plėtrą Druskininkų mokyklose.
„Savo projektu stengiamės kurti geresnius tarpusavio santykius,

Druskininkų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vadovai bei pedagogai dalyvavo nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ lyderystės iniciatyvų renginyje, kurį vedė lektorė L. Laurinčiukienė/Dianos Brown nuotrauka

skatiname atvirą ir draugišką, dalijimusi paremtą bendravimą. Kalbamės apie tai, kad mokykloje
gerai turi jaustis ne tik vaikai, bet

ir mokytojai. Tuomet, kai pasitikėsime vieni kitais labiau, ir bendradarbiavimas bus efektyvesnis,
ir mokinių pasiekimai tikrai page-

rės,“ – sakė projekto koordinatorė Druskininkuose, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana
Brown, kuri dėkojo visiems šeš-

tadienį seminare dalyvavusiems
pedagogams bei lopšelio-darželio „Žibutė“ komandai, padėjusiai
renginį organizuoti.

Atšaukta ekstremali situacija dėl sausringo laikotarpio padarinių Druskininkų savivaldybėje

Šią savaitę Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė
Vilma Jurgelevičienė pasirašė įsakymą, kuriuo atšaukė birželio 20
dieną paskelbtą ekstremalią situaciją dėl sausringo laikotarpio padarinių Druskininkų savivaldybėje.

Daugelis šią vasarą prisimena kaip itin saulėtą ir šiltą, tačiau
ilgą laikotarpį besitęsusių karščių
ir sausų orų Druskininkų savivaldybėje dėl sausros buvo nustatyta pati aukščiausia ir pavojingiausia V miškų gaisringumo klasė,
augalų vegetacija buvo sustojusi,
ganyklos išdegusios, savivaldybės ūkininkai neturėjo kur ganyti gyvulių ir iš ko paruošti pašaro
žiemai. Sausra ženkliai pakenkė
ir augalininkystės, ir gyvulininkystės ūkius turintiems žmonėms.
Lietuvos ūkininkų sąjungos

Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio pirmininkas Antanas Vailionis teigė, kad mūsų krašto ūkininkai jaučia
sausros padarinius/Dianos Sinkevičiūtės
nuotraukos

Druskininkų padalinio pirmininkas
Antanas Vailionis teigė, kad mūsų
krašto ūkininkai jaučia sausros
padarinius. „Nukentėjo pievos, didžioji dalis vasarinių pasėlių, kurių buvo prikulta labai mažai. Dėl
sausros brango pašarai – ir žolinės kultūros, ir grūdai“, – teigė A.
Vailionis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba Druskininkų savivaldybėje, kaip ir daugelyje kitų
Lietuvos savivaldybių, buvo paskelbusi stichinę sausrą.
Primename, kad ūkininkams,

kurie dėl sausros neteko dalies
derliaus negalėjo vykdyti įsipareigojimų partneriams, Vilniaus
prekybos, pramonės ir amatų rūmai išduoda nenugalimos jėgos
force majeure aplinkybes liudijančias pažymas. Išsamesnę informaciją teikia Ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas Alvydas
Vengrauskas (Vasario 16-osios
g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 25
826, el. paštas:
alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt
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– Jums buvo pareikšti net
septyni įtarimai. Kokie jie?
– Po dešimt kvietimų į vandens
parką per kitus žmones buvau
perdavęs Druskininkų merui, vicemerui ir savivaldybės Investicijų skyriaus vedėjui. Tai jau trys
įtarimai. Niekam buvo neįdomu,
kad per metus mes išdalijame
per tūkstantį kvietimų. Meras per
šventę juos įteikia geriausiems
ūkininkams, vicemeras – geriausiems mokiniams, skyriaus vedėjas – žurnalistų futbolo turnyro nugalėtojams. Būtų užtekę
tik paskambinti ir paklausti, kam
tie kvietimai atitenka. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas,
kaip lankytojas, vandens parke
turbūt nėra buvęs kokius aštuonerius metus. Jis tikrai čia neateina pramogauti. Kol vyko statybos, meras ateidavo kiekvieną
dieną – turėjo net specialius batus, kad galėtų po statybvietę
vaikščioti. Jis prižiūrėjo visą procesą – nuo rankenos iki kiekvienos plytelės. Dar buvau kaltinamas tuo, kad „Aqua“ akcininkai
už įmonės pinigus išvažiavo į komandiruotę. Ką tai reiškia? Įmonės šeimininkai už įmonės pinigus išvyko į komandiruotę.
– Gal komandiruotė buvo į
kokią nors egzotišką šalį?
– Į Vokietiją. O kad galėtume išvykti į šią komandiruotę, aš prašiau pusę metų. Tuo metu mes
projektavome bangų baseiną ir
paplūdimį po stogu. Tai buvo didžiulis savivaldybės projektas,
o pastato aukštis turėjo siekti
35 metrus. Vokietijoje panašus
objektas buvo pastatytas 25 metrų aukščio.
Todėl kviečiausi merą ir kitus
savivaldybės darbuotojus, kad
nuvažiuotume ir įsitikintume, jog
tų 25 metrų užtenka. Nuvažiavome ir nutarėme statyti 25 metrų
aukščio baseiną, taip sutaupydami 5–6 milijonus eurų, neskaičiuojant eksploatacijos išlaidų.
Tokį pelną davė toji kelis tūkstančius eurų kainavusi kelionė,
o pareigūnai tai palaikė piktnaudžiavimu. Po to turbūt patiems
juokinga pasidarė.
Dar buvau kaltinamas tuo, kad
neskelbiame viešųjų pirkimų
konkursų. Tačiau užteko tik paimti pažymą, kur juodu ant balto parašyta, kad mūsų įmonei
skelbti viešųjų pirkimų nereikia.
Dar buvo galima paskambinti į
Viešųjų pirkimų tarnybą ir pasiklausti, bet ne – reikėjo surašyti
įtarimus ir sulaikyti vadovą. Kito
įtarimo iš pradžių net nesupratau
– esą vandens parkas sumokėjo
už miesto fejerverkus. Pasirodo,
fejerverkai buvo leidžiami ir mero
gimtadienio proga, todėl pareigūnai įtarė, kad už juos ir sumokėjome. Kai patikrino pavedimus,
paaiškėjo, kad juos leido visai
kita bendrovė.
– Tuo metu buvo garsiai kalbama, kad jūsų poilsio centre
nemokamai pramogavo politikai. Tai tiesa?
– Įtarimuose buvo įrašyta ir tai,
kad apgyvendinome ir suteikėme
paslaugų tuometei sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei. Šio įtarimo buvo laikomasi ilgai, bet vėliau panaikintas
ir jis. Paaiškėjo, kad ministrė
daugiau nei prieš pusmetį gimtadienio proga buvo gavusi kvietimą į vandens parką, o atvažiavusi panaudojo tik pusę jo vertės.

Savaitraščio Nr. 178

Po STT šuolio į vandens parką liko tik purslai

Trejus metus įkalčių Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre „Aqua“ ieškoję tyrėjai išėjo nieko nepešę/Centreo „Aqua“ archyvo nuotrauka

Ji atvyko su kažkieno nupirktu
kvietimu, kur bendrovei viskas
buvo iš anksto sumokėta. Pagaliau kai sveikatingumo paslaugas
teikiančios bendrovės paslaugomis naudojasi sveikatos apsaugos ministrė – tai gyva reklama.
Netgi ir be kvietimo aš ją būčiau
mielai priėmęs ir apgyvendinęs
už rinkodaros lėšas.
– O kiti politikai?
– Dabar galėčiau skirti tūkstančio eurų premiją, jei kas nors pateiks bent vieną faktą, kad vandens parke ar bet kuriame mūsų
viešbutyje gyveno ir nesusimokėjo nors vienas iš šimto populiariausių politikų.
Pirštais galiu suskaičiuoti politikus, kurie čia yra gyvenę ir kurie specialiai mokėjo kortele, kad
matytųsi, jog jie tikrai atsiskaitė.
Įtarimų sukėlė ir dvi neva mero
siųstos floristės, kurios buvo apgyvendintos mūsų viešbutyje. Už
tas moteris juk kažkas sumokėjo,
jos buvo apgyvendintos oficialiai,
įtrauktos į svečių sąrašus. Pas
mus neįmanoma nieko apgyvendinti be registracijos. Visur veikia
elektroniniai užraktai, todėl be registracijos neįeisi nei į kambarį,
nei į baseiną.
– Visi įtarimai buvo panaikinti
vienu metu?
– Ne. Kai subliūško šie įtarimai,
atsirado kitas – dėl apgaulingo
buhalterinės apskaitos tvarkymo.
Dabar įtarimai liko tik finansininkui, ir ne dėl apgaulingos, o dėl
aplaidžios buhalterijos.
Dabar mus tikrina jau ne kartą
tai dariusi Valstybinė mokesčių
inspekcija, o Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ekspertai nepaliauja mūsų stebinti.
Jie buvo apskaičiavę, kad bendrovė man skolinga 300 tūkst.
eurų. Jie net neatskiria, kurie
pinigai ir dokumentai priklauso
man, o kurie – įmonei. Jie mūsų
prašė iš kasos aparatų atiduoti
čekių juostas, nes jas esą privalome saugoti, bet mes tokių kasos aparatų nesame net turėję,
visi duomenys saugomi kompiuteriuose. Tokie aparatai – atgyvena. Tai gal dar turėjome skaičiuoti mediniais skaitytuvais? Kai
tai vadinama įtarimais, norisi ir
juoktis, ir verkti.
– Patikrinimai ir kratos poil-

sio centre truko ilgą laiką ir nesibaigė iki šiol. Kaip bendrovei
tai atsiliepė finansiškai?
– Gerai, kad esame stipri bendrovė. Pelningai dirbantis ir iš
miesto biudžeto pinigų negaunantis poilsio centras vien šiais
metais Druskininkų savivaldybei sumokėjo milijoną eurų dividendų, rėmė miesto renginius. Iškęsime tai, kad tyrėjams reikėjo
pateikti tūkstančius dokumentų,
įvairių pažymų, kurias darbuotojai rinko, užuot dirbę savo tiesioginį darbą.
Tačiau dar reikės laiko atgauti
pažeistą reputaciją.
– Vienu metu juk buvo skelbiama, kad naujieji apartamentai –
paleistuvystės lizdas, kur galbūt ištvirkaus ir politikai. Kaip
sekėsi toliau kurti jų įvaizdį?
– Druskininkų tarybos nariai
Juozas Šarkus ir Vilius Semeška
buvo pirmieji politikai, kurie pateko į naujus apartamentus ir juose
čiupinėjo patalynę.
Juose dar nebuvo apsilankęs
net Druskininkų meras, ką jau
kalbėti apie kitus. Dėl tuomet kilusio skandalo apartamentų „Aqua“
Lietuvoje nereklamuojame iki šiol.
– Kambarys su nuogos moters paveikslu buvo vadinamas slapta jūsų vadaviete. Kas
jame vykdavo?
– Iš tiesų aš ten rengiau susirinkimus ir to neslepiu. Pareigūnai man buvo uždraudę įeiti
į vandens parko pastatą, o naujas viešbutis turėjo kitą adresą,
kur užeiti nebuvo draudžiama.
Aš buvau pusei metų nušalintas,
bet dirbti vis tiek reikėjo. Iš tiesų garsiajame kambaryje vyko
tik du susitikimai, kitus rengdavome to paties pastato pirmajame aukšte.
Nuogos moters nuotrauka vonioje buvo architekto sumanymas. Toje vietoje, kuri visus taip
domino, įrengėme brangiausius
apartamentus su vaizdu į Nemuną ir į miesto fontaną. Anksčiau
ten buvo gydyklų buhalterių ir
administracijos kabinetai. Dabar
šie kambariai mums duoda daug
pajamų ir tikimės, kad jau greitai
viskas visiškai atsipirks.
– Dabar jau aišku, kad beveik
trejus metus buvote persekiojamas be pagrindo. Nesiruošiate reikalauti, kad valstybė

atlygintų žalą?
– Mūsų teisės sistema neleidžia to daryti. Aš galėčiau bylinėtis, jei būtų įrodyta, kad
prokuroras žalą padarė savo
neteisėtais veiksmais, o pagal
mūsų įstatymus visi prokuroro
veiksmai – teisėti.
Gavęs žinių, kad gali būti padarytas nusikaltimas, prokuroras ne tiria nusikaltimą, bet pagauna kokį nors žmogų ir tuomet
ieško, ką jam prikabinti.
Kai mane sulaikė, STT pareigūnai toliau liko rinkti duomenų.
Mano darbuotojai girdėjo, kaip
vienam jų į telefoną kažkas rėkia: „Tu privalai ką nors surasti, nes kitaip mus visus išvarys
gatvių šluoti.“ Gavę iš kažko tokį
nurodymą jie trūks plyš turėjo ką
nors surasti.
Šioje Seimo narių ir prezidentės sukurtoje teisinėje sistemoje
neliko protingumo kriterijų.
Laikomasi tik iš aukščiau duo-

tų įsakymų, todėl ta baimė prokurorus verčia laikytis savo pozicijos iki paskutinės minutės.
Pasipriešinti sistemai faktiškai
neįmanoma, tai Rytų šalių požiūris.
Galėtume nebent surinkti visų
nuskriaustų žmonių delegaciją ir su šeimos nariais nueiti į S.
Daukanto aikštę, po Prezidentūros langais.
Tegul
prezidentė
pasižiūri
jiems į akis. Kita Lietuvos problema – prokurorų nepriklausomumas ir nebaudžiamumas, jie
už nieką neatsako.
Bet neturėtų taip būti, kad piktnaudžiaudami savo pareigomis
jie griautų kitų žmonių gyvenimus.
Jų smegenyse įaugę, kad žmogus yra kaltas, ir jeigu sugadins
vieno kito gyvenimą, nieko baisaus, bus pamoka kitiems.
„Lietuvos rytas“ 2018-10-18
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Jaunimo mainai: nuo kultūrinio šoko iki bendrystės paieškų

Pirmąją projekto dieną dalyviai skyrė susipažinimui ir prisistatymui/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka

Įsimintiniausios mainų veiklos – įvairių šalių kultūrų pristatymai, metodikos, kaip įtraukti jaunimą į neformalųjį ugdymą/Drus- Projekto metu buvo galima susipažinti ir su Gruzijos nuostabia gamta/Druskininkų JUC archyvo
kininkų JUC archyvo nuotrauka
nuotrauka

Dominykas Šinkonis
Penki druskininkiečiai spalio 4 d. išvyko į 10 dienų nuotykių ir pamokų kupiną kelionę
Gruzijoje (Sakartvele). Kartu
su dar 30 „Erasmus+“ jaunimo
mainuose dalyvaujančių bendraamžių iš Gruzijos, Makedonijos, Turkijos, Armėnijos, Norvegijos ir Vengrijos jie daugiau
nei savaitę keliavo, mokėsi ir
dalinosi patirtimi, kaip įtraukti jaunimą į aktyvią, tarptautinį mokymąsi ir asmeninį tobulėjimą skatinančią veiklą per
patyriminį mokymąsi, ugdant
pagarbą, toleranciją ir solidarumą tarp skirtingų socialinių
grupių bei kultūrų.
Į kurortinį Kobuleti miestą atvykę projekto dalyviai pradėjo projektą nuo susipažinimo. Kaip vėliau teigė druskininkietis Gytis,
mainuose dalyvavę jaunuoliai pa-

tys liko nustebę – vos per keletą
dienų užmegzti stiprūs ryšiai veiklų metu padėjo siekti tikslų ir galbūt tapo ilgamečių draugysčių
pradžia.
Dalyviai pasakojo, kad itin daug
dėmesio buvo skiriama skirtingų šalių taikomiems neformalaus ugdymo ir jaunimo įsitraukimo metodams. Pasak mainuose
dalyvavusio Dominyko, kalbant
apie kultūrinius šalių skirtumus,
išaiškėjo vienas didžiausių Lietuvos jaunimo pliusų – daugybė
galimybių įsitraukti į organizacinę veiklą, realizuoti save įvairiose srityse.
Projekto dalyviams teko apsilankyti „Akhali Talga“ koledže (Lietuvoje tai atitiktų profesinę mokyklą), visiems įsiminė itin šiltas
tenykščių moksleivių sutikimas.
Tokia programos dalis atspindi
vieną „Erasmus+“ tikslų – skatinti bendruomenių įtrauktį. To buvo

siekiama, su gruzinais dalinantis
jaunimo įtraukčių patirtimis.
Pabendravus su vietiniu jaunimu, paaiškėjo, kad jie itin svajoja
išvažiuoti iš šalies, pamatyti pasaulio, tačiau kol šalis nepriklauso Europos Sąjungai, jų galimybės yra itin mažos (Gruzija negali
prašytis į ES, kol neišsprendė teritorinių ginčų su Rusija). Vis dėlto gruzinai emigraciją suvokia
kiek kitaip, nei lietuviai – jie dievina savo šalį ir ateitį kurti ketina
tik čia. Būtent tai buvo pagrindinė
pokalbių tema.
Kaip ir bekraštis sakartvelų svetingumas, lietuvius nustebino kiti
vietinio gyvenimo ypatumai – pavyzdžiui, vairavimo kultūra. Didelį įspūdį paliko visur gatvėse
klaidžiojantys benamiai šunys.
Lietuviai vos nepavėlavo į savo
šalies prisistatymą, nes atsitiktinai pakliuvo į tėvu neseniai tapusio gyventojo šventę vidury

dienos. Nepaisant sunkumų, bandant susikalbėti, gruzinai parodė
didelį norą, kad lietuvaičiai pasiliktų švęsti drauge.
Įsimintiniausios mainų veiklos –
įvairių šalių kultūrų pristatymai ir
metodikos, kaip įtraukti jaunimą į
neformalųjį ugdymą. Įdomiausią
užduotį pasiūlė armėnai – dirbant
komandose projekto dalyviams
teko iš elementarių daiktų (tokių
kaip lipni juosta, balionas, tušinukas, popierius) sukonstruoti savotišką „pagalvę“, kad iš 3 aukšto išmestas kiaušinis nesudužtų.
„Šie mainai man suteikė galimybę pasisemti neįkainojamos
patirties, kurią galėsiu pritaikyti ateityje, dirbdamas įvairiausiose sferose. Įvairūs energijos suteikiantys pratimai, rolių žaidimai
bei komandos stiprinimo užsiėmimai gali būti pritaikomi bet kokioje srityje, kurioje dirbama su
žmonėmis. Mokymasis žaidžiant,

gali būti puikus sprendimus ugdyti socialinius įgūdžius ir mažinti atskirtį tarp įvairiausių socialinių grupių ar kultūrų. Manau,
kad jaunimo mainai yra puiki galimybė veržlioms asmenybėms,
kurios yra atviros diskusijoms ir
naujoms patirtimis. Sunku patikėti, kiek daug patirties bei žinių galima pasisemti iš tokio projekto,“ –
įspūdžiais dalijosi druskininkietis,
psichologijos studentas Dominykas Šinkonis.
Į šį projektą vykti druskininkiečius pakvietė Druskininkų jaunimo užimtumo centras (JUC), kuris
kasmet stengiasi suteikti jaunimui
kuo daugiau galimybių įsitraukti
į įvairias veiklas ir dalintis patirtimi su kitais bendraamžiais. Mainų tikslai – atpažinti jaunų žmonių
įgūdžius, mokytis per jaunų žmonių įsitraukimą į bendras veiklas.
Projektą finansuoja „Erasmus+“
programa.
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Buvę „Saulės“ mokyklos ugdytiniai renkasi pačias garbingiausias profesijas
Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja
„Saulės“ pagrindinė mokykla
minės veiklos dvidešimtmetį.
Ta proga kalbėjomės apie tuos,
kurie, baigę mokyklą, pasirinko
garbingiausias profesijas.
1999 m. gegužės 20 d. Druskininkuose buvo įsteigta pradinė mokykla, 2000 m. rudenį ji
gavo „Saulės“ mokyklos vardą,
o dar po šešerių metų buvo reorganizuota į „Saulės“ pagrindinę mokyklą. Tad kitų metų pavasarį minėsime mokyklos veiklos
dvidešimtmetį. Ta proga pakalbinome buvusius mokyklos mokinius, juos ugdžiusius mokytojus,
mokyklos socialinius partnerius.
Per tokį, regis, dar trumpą laikotarpį mokyklą pabaigė jau keli
tūkstančiai mokinių – kiekvieno
iš jų tolesnis mokymasis, polinkiai
mums, mokytojams, yra įdomūs,
knieti išgirsti, kokius įspūdžius iš
mokyklos jie išsineša, ką veikia
toliau, kokias profesijas renkasi.
Apie tai, kad buvusieji „Saulės“ mokyklos ugdytiniai renkasi pačias garbingiausias – krašto gynėjo, policininko, pasieniečio
– profesijas kalbėjomės su Ramūnu Šerpatausku, karininko
A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios
rinktinės Giedriaus Matulionio
103 šaulių kuopos vadu, LK KMT
karių reabilitacijos centro atstovu, kurio rūpesčiu kasmet į Lietuvą atgauti fizinės ir dvasinės sveikatos atvyksta dešimtys Ukrainos
karių.
Ramūnas atviravo ir džiaugėsi, jog savo darbo kelyje, prasmingoje veikloje jam sekasi
pažinti ir įvairioms veikloms padrąsinti, įkvėpti daugybę jaunų
žmonių. Štai ir dabar, anot jo,
visuose Druskininkuose šaulių
būrelius skirtingose mokyklose
lanko kiek daugiau nei 50 mokinių. Kiekvieną Ramūnas pažįsta, su kiekvienu bendrauja,
kiekvienu didžiuojasi. O užvis
labiausiai jo atmintin įstrigo tie,
kurie, baigę mokyklas, pasirinko
nelengvą kelią – tapo arba ruošiasi tapti rizikingų profesijų atstovais, saugančiais mūsų kasdienybę, užtikrinančiais mūsų
ramų miegą, saugumą.
Galbūt dėl to, kad šio sambūrio nariai savo veiklą grindžia
dešimčia šaulių priesakų, iš kurių vienas skamba itin įpareigojančiai – „švieskis ir šviesk“.
Gal dėl to, kad ši sąjunga, kitąmet švęsianti garbingą 100 metų
jubiliejų, veikia aktyviai ir kryptingai, formuoja teigiamas jauno žmogaus vertybes, nuostatas, daugybė jos narių šiandien
renkasi tokį sudėtingą mokymo-

G. Vilkelytė apdovanota Lietuvos policijos dienos proga, kaip aktyvi ir atsakinga policijos rėmėja/R. Šerpatausko
nuotrauka

Jaunieji šauliai Vasario 16-osios minėjime su mokyklos šaulių vadovu A. Trainavičiumi/R. Šerpatausko nuotrauka

Buvę mokyklos mokiniai M. Landa, G.Janukevičius prie Nepiklausomybės kovų paminklo Leipalingyje/R. Šerpatausko nuotrauka

si tęsinį. Ir daugiausia jų, pasak
gerb. Ramūno, yra baigę „Saulės“ mokyklą – visi jie buvo arba
yra ir jaunieji šauliai.
Šiltų žodžių kuopos vadas
pirmiausia negailėjo Guostei Vilkelytei, buvusiai „Saulės“ mokyklos, dabartinei „Ryto“
gimnazijos baigiamosios klasės
mokinei, kuri yra labai aktyvi ir
sąžininga sąjungos narė, veikli policijos rėmėja – ji kasmet
talkina įvairiuose savivaldybės
teritorijoje vykstančiuose renginiuose, šventėse, dalyvauja
šaulių stovyklose, pratybose –
respublikinėse ir netgi tarptautinėse (pvz., „Žalgirio“ pratybos
jauniesiems šauliams iš Lietuvos, Latvijos, Didžiosios Britanijos ir kt.). Guostė, Ramū-

no žodžiais, pakankamai tvirtai
nusprendusi tapti viduriniosios
grandies policijos pareigūne,
jai ypač patraukli kriminalistikos sritis. Tokį pasirinkimą, anot
vado, suformavo kryptingas profesinis orientavimas, nes per kelerius buvimo Šaulių sąjungoje
metus ugdytiniai turi galimybę
artimiau susipažinti su karybos
pasauliu, ugdomi jų patriotiniai
jausmai, atsidavimas ir meilė tėvynei, suvokimas, kokia svarbi
tavo misija ir pasirinkimas.
Išdidžiai kuopos vadas Ramūnas kalbėjo ir apie buvusius
šaulius, „Saulės“ mokyklos mokinius, kurie šiandien jau tarnauja gimtajam kraštui: Modestas
Landa – karininkas, IV kurso studentas, būsimasis leitenantas,

KELEIVIŲ DĖMESIUI!
2018 m. lapkričio 1 d. autobusų tvarkaraštis:
1. Maršrutu Nr. 3 važiuos pagal sekmadienio tvarkaraščius nuo 9.15 iki 17.30 val. (visi reisai pro Ratnyčios kapines).
2. Pagal sekmadienio tvarkaraščius pro Ratnyčios kapines:
Maršrutu Nr. 2C iš Grūto parko (pro „Papartį“) 9.20, 11.45
2C iš Laisvės aikštės 11.00, 14.00
2C iš Ratnyčios į Grūto parką (pro „Papartį“) 11.12, 14.12
2C iš Ratnyčios į Laivės aikštę 9.54, 12.19
Maršrutu Nr. 4C iš Ateities stotelės 9.15, 11.45
4C iš Laisvės aikštės 11.15, 13.30.
3. Maršrutas Nr. 5A pratęsiamas iki Liškiavos ir iš Raigardo stotelės išvyks 10.50 ir 12.53
5A iš Liškiavos išvyks 11.25 ir 13.30
4. Maršrutu Nr. 32 iš Druskininkų į Gerdašius išvyks 11.00 ir 12.30
32 iš Gerdašių į Druskininkus 11.30 ir 13.00
2018 m. lapkričio 2 d. autobusas maršrutu Nr. 3 visais reisais važiuos pro Ratnyčios kapines nuo 9.40
iki 17.15

Guostė Vilkelytė su Ukrainos kariu Birutiečių žygyje 2017 m./R. Šerpatausko
nuotrauka

o Giedrius Janukevičius bei
Martynas Valenta tapo Lietuvos
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnais. Kariškio profesiją žada pasirinkti ir
Paulius Jukėnas, kurio planuo-

se – tarnyba specialiosiose Lietuvos Kariuomenės pajėgose.
Visad garbingi ir nario priesakų nelaužantys yra ir broliai Skomantas bei Dovainis Kučinskai,
Mindaugas Česnulevičius –
taip pat buvę „Saulės“ mokyklos
mokiniai. Du dabartiniai „Saulės“
mokyklos dešimtos klasės mokiniai Gytis Janukevičius ir Ignas
Janavičius taip pat svajoja apie
panašias profesijas, aktyviai dalyvauja Šaulių sąjungos veikloje, yra atsakingi renginių dalyviai,
pagalbininkai, sąžiningai kaupiantys socialinės veiklos valandas šaulių sambūryje, siekiantys
įveikti vis aukštesnes šaulių ugdymo pakopas ir garbingai vilkėti
šaulių sąjungos uniformą (jaunųjų šaulių būrelio vadovas „Saulės“
mokykloje yra mokytojas Almantas Trainavičius).
Taigi tikrai turime kuo didžiuotis – per du veiklos dešimtmečius išugdyta ir palydėta išties
nemažai garbingas – krašto gynėjo – profesijas pasirinkusių
mokinių.
Norime tikėti, kad jie kada
nors būtinai sugrįš į savo pirmąją mokyklą, įsilies į bendruomenę ir sėkmės istorijomis pasidalins su dabar besimokančiais
mokiniais.
Nuoširdžiai kviečiame mus aplankyti!
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Sveiko ir visaverčio gyvenimo link

„Erasmus+“ Veiklaus jaunimo programos mainai „Atgimimo“ mokykloje subūrė jaunuolius net iš septynių šalių – Lietuvos, Prancūzijos, Turkijos, Rumunijos, Slovakijos, Latvijos, ir Lenkijos/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Rovena Kvaraciejūtė,
Loreta Šilanskienė,
projekto koordinatorės
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla, puoselėdama tarptautinės projektinės veiklos tradicijas, šiuos mokslo metus
pradėjo „Erasmus+“ Veiklaus
jaunimo programos mainais,
subūrusiais jaunuolius net
iš septynių šalių – Lietuvos,
Prancūzijos, Turkijos, Rumunijos, Slovakijos, Latvijos, ir
Lenkijos. Kiekvienai šaliai atstovavo po 8 moksleivius ir 2
mokytojus. Mūsų mokyklą reprezentavo 7-8 klasių mokiniai,
direktorės pavaduotoja Loreta Šilanskienė ir anglų kalbos
mokytoja Rovena Kvaraciejūtė.
Kurorto statusas padiktavo projekto temą „Būk sveikas ir stiprus“. Pagrindinis projekto tikslas
buvo paskatinti jaunus žmones
pagilinti žinias apie sveiką gyvenimo būdą ir įgyti gebėjimų, padėsiančių patobulinti mokymosi
visą gyvenimą, sveikatinimo ir kitas kompetencijas.
Kaip koordinuojančioji organizacija, norėjome į projekto veiklas įtraukti kuo daugiau mokyklos ir miesto bendruomenės
narių. Projekto baze tapo mokykla, bet veiklos organizuotos įvairiose Druskininkų erdvėse. Rytus pradėdavome mankštomis
K. Dineikos sveikatingumo parke. Kiekvieną dieną vis kita šalis organizavo mankštas. Ypač

džiaugiamės galimybe kartu su
druskininkiečiais dalyvauti labai
dinamiškose ir įdomiose mankštose, kurias vedė sveikatinimo
specialistas Gediminas Grigelis ir
trenerė Greta Burdulytė.
Sportinės veiklos mus lydėjo
viso projekto metu. Rumunai paruošė kūrybines dirbtuves „Kaip
stiprinti savo kūną“, slovakai parodė, kad šokis – puikus būdas
palaikyti gerą savijautą ir nuotaiką. Įdomią temą pristatė turkai,
pasiūlę padiskutuoti, kaip mes, fiziškai sveiki žmonės, galėtume
padėti integruotis žmonėms, turintiems judėjimo negalią. Prancūzai ne tik mokė taisyklingo
kvėpavimo paslapčių, bet ir pademonstravo, kaip taisyklingas
kvėpavimas gali padėti atsikratyti
streso, nuolatinio modernaus gyvenimo palydovo. Jie taip pat atskleidė, kad lėkščiasvydis – ne tik
labai smagus, bet ir nemažai išmonės reikalaujantis sportas.
Sportiškas azartas mus lydėjo kūno kultūros mokytojų organizuotose linksmose estafetėse.
Varžėmės mišriomis komandomis ir džiaugėmės, kad nugalėjo draugystė. Be jokios abejonės,
visus puikiai nuteikė ir dar daugiau energijos suteikė treniruotė
Vandens parke. Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė su biologijos mokytoja pakvietė dalyvauti akcijoje „Stiprink savo širdį“.
Druskininkiečių ir miesto svečių
sveiko gyvenimo įpročius aiškinomės veikloje „Aš ir mano svei-

kata“. Mišrios grupės turėjo rasti objektus, susijusius su sportu
ir sveikata, ir paklausinėti vieno iš praeivių apie jų gyvenimo
būdą, sužinoti, ką jie daro, kad
būtų sveiki. Ne vienas minėjo, kad
dažniau „sportuoja“, maigydami
mobiliojo telefono ar kompiuterio mygtukus, todėl labai aktuali
ir reikšminga buvo turkų pasiūlyta
veikla „Diena be interneto“. Diskutuodami dalyviai net patys nustebo, kiek daug įdomaus galima nuveikti, net esant „ne ryšio zonoje“.
Dinamiškų ir patrauklių būdų, kaip
ugdyti sveiko gyvenimo įpročius,
pademonstravo latviai. Sveikas
gyvenimo būdas neatsiejamas
nuo sveikos mitybos įpročių, todėl lenkai pasiūlė sudaryti paauglio mitybos planą, vadovaujantis
sveikos mitybos piramide. Rumunai pristatė vaistažoles, kaip prevencinę priemonę imuniteto stiprinimui, ir patikrino, kaip mes
jas atpažįstame. Kartu su miestelėnais dalyvavome turizmo dienų renginiuose, kuriuose žinomos
Lietuvoje konditerės gamino sveikesnius desertus.
Vakarais dalyviams taip pat neteko nuobodžiauti – organizuotos informatyvios ir linksmos
nacionalinės vakaronės. Vis kitos šalies grupė kas vakarą pristatydavo savo šalį, gimtuosius
miestus bei tradicinius patiekalus. Ypač daug entuziazmo sulaukdavo pristatomi nacionaliniai
šokiai ir žaidimai, nes prisijungti buvo kviečiami ir žiūrovai. Visi

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
Išnuomojamos 55,73 kv. m
komercinės patalpos Vilniaus
al. 34. Kaina – 1 mėn./700 Eur +
komunalinės paslaugos.
Tel. 8 699 65709

tautiniai vakarai baigdavosi skaniomis vaišėmis. Įvairovė iš tiesų buvo didelė – nuo egzotiškų
turkiškų saldumynų, gurmaniškų
prancūziškų sūrių iki rumuniškų
naminių pyragų.
Dienos pabaigoje dalyviai buvo
skatinami peržvelgti buvusias veiklas, pamąstyti, kokių naujų gebėjimų įgijo, kokias patobulintas
kompetencijas galėtų įsirašyti į
Youthpass, „dokumentą, patvirtinantį dalyvavimą programos „Erasmus+“ jaunimo srities veiklose,
jų metu įgytą neformaliojo ugdymo patirtį bei pripažįstantį dalyvavimą projekte kaip neformaliojo
ir savaiminio mokymosi laikotarpį“ (https://www.jtba.lt/erasmus/
youthpass/). Šis dokumentas
buvo aptartas paskaitoje – diskusijoje „Programos „Erasmus+“
teikiamos galimybės. Youthpass“.
Apžvalgos ir diskusijų pabaigoje
rinkdavome labiausiai patikusias
dienos veiklas ir teikėme bendrą
dienos vertinimą, matuodami dienos nuotaikos temperatūrą. Beje,
visus kiekvienos dienos įvykius
kruopščiai fiksuodavo, aprašydavo ir socialiniame tinkle „Facebook“ publikuodavo kas rytą išrinkta
reporterių komanda.
Paskutinę dieną vykusioje mainų vertinimo diskusijoje, be jokios abejonės, raktiniai klausimai
buvo „Kodėl vertėjo dalyvauti šiame projekte?“ ir „Kuo šis dalyvavimas man gali pasitarnauti ateityje?“
„Tai nuostabi galimybė vienu

metu pažinti tiek daug skirtingų
kultūrų ir susirasti naujų draugų“,
– toks buvo bene vieningiausias
atsakymas. Ne vienas pabrėžė,
kad teko nugalėti scenos baimę,
o viešo kalbėjimo įgūdis bus neatsiejamas būsimos karjeros palydovas. Taip pat buvo akcentuojamas mokymasis kultūringai
apginti savo nuomonę diskusijų
metu, gebėjimas pritraukti auditorijos dėmesį.
Nors mainų programa baigėsi, džiaugiamės, kad visi dalyviai išvyko su pačiais geriausiais
įspūdžiais ir, grįžę į namus, toliau
skleis žinią apie mūsų miestą, mokyklą, o naujai įgytais įgūdžiais
apie sveiką gyvenimo būdą pasidalins su savo bendruomenėmis.
Dėkojame sveikatinimo specialistams G. Grigeliui ir G. Burdulytei, mokyklos direktorei Dautei
Časienei ir kolegoms, padėjusiems sėkmingai organizuoti projektą, ir visiems bendruomenės
nariams, kurie aktyviai dalyvavo
veiklose.
Šis projektas finansuojamas, remiant
Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus
požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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„Žibutėje“ – mažojo futbolo turnyras
Lopšelis-darželis
„Žibutė“
savo gimtadienį švenčia lapkričio pabaigoje. Ta proga jau
kelinti metai organizuojami
mažojo futbolo turnyrai Darželio taurei laimėti. Iki šių metų
jie buvo rengiami darželio salėje, kurioje sunkiai telpa visi
dalyviai ir sirgaliais, o šiemet
nuspręsta turnyrą organizuoti
kieme, dirbtinės dangos aikštelėje. Kad nesutrukdytų nepalankūs orai, turnyras iš lapkričio perkeltas į spalį.
Taigi spalio 19 d. į darželio stadioną rinkosi „Ąžuoliuko“, „Voveraitės“, „Meškiuko“ ir „Bitelės“
grupių vaikų, tėvelių komandos
bei jų sirgaliai. Turnyrui teisėjavo
nepriklausomi teisėjai – lopšelio-darželio „Bitutė“ neformaliojo
švietimo (kūno kultūros) mokytojas Žilvinas Matijošaitis ir svečias
iš Lietuvos futbolo federacijos –
techninio departamento vadovas

Raimondas Statkevičius. Varžybų eigą prižiūrėjo „Žibutės“ darželio neformaliojo švietimo (kūno
kultūros) mokytoja Edita Kibirkštytė ir Kiškiukas Futboliukas (mokytoja Rita Rimkevičiūtė). Muzikinį foną, skatinantį sirgalių
emocijas ir žaidėjų azartą, palaikė meninio ugdymo mokytojas
Linas Savulionis.
Išsitraukę burtus, komandos
žaidė po 2 kėlinukus po 3 min.
Porų laimėtojai rungėsi dėl nugalėtojų vardo. Šiemet absoliuti sėkmė lydėjo „Ąžuoliuko“ grupę – ir
vaikų, ir tėvelių komandos buvo
stipriausios! Sveikiname nugalėtojus ir pažadame, kad, jeigu šiemet gruodį vėl bus organizuojamas respublikinis renginys
„Futboliuko Kalėdos“, „Ąžuoliuko“ grupės vaikų komanda jame
atstovaus mūsų darželiui. Tikimės, kad tėveliai juos lydės.
Visi varžybų dalyviai buvo ap-

dovanoti prizais. Nugalėtojų komandai taurę perdavė pernykščio turnyro laimėtojai – „Varpelio“
grupės vaikų komandos atstovai.
Jie palinkėjo visiems žaisti futbolą ir visada laimėti tik garbingai,
sakydami, jog futbolas – tai jėga!
Nuoširdžiausiai dėkojame visiems turnyro dalyviams – vaikams ir jų tėveliams – už azartą, puikią nuotaiką ir garbingą
žaidimą, turnyro teisėjams – už
atidų ir bekompromisį teisėjavimą. Ačiū sirgaliams, negailėjusiems palaikymo šūksnių ir aplodismentų varžybų metu. Ačiū už
renginį, subūrusį darželio bendruomenę ir padovanojusį gerą
dozę teigiamų emocijų bei smagaus bendravimo sportinėje veikloje akimirkų.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
informacija

Šiemet absoliuti sėkmė lydėjo „Ąžuoliuko“ grupę – ir vaikų, ir tėvelių komandos buvo stipriausios/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Fotografijų paroda „Mano žemės širdis“ – iš meilės gimtajam kraštui
Penktadienį Druskininkų vandens parko hole surengtame žinomo Gardino žurnalisto Aleksandro Losminskio fotografijų
parodoje druskininkiečiai ir kurorto svečiai ne tik turėjo progą
pirmieji Lietuvoje pamatyti unikalią ekspoziciją, bet ir susipažinti, pabendrauti su autoriumi.
Paroda centre „AQUA“ surengta, remiant Baltarusijos Respublikos ambasadai Lietuvoje.
Fotografijų parodos pavadinimas
„Mano žemės širdis“ – neatsitiktinis.
Nuotraukomis autorius atskleidžia
Gardino miesto ir regiono grožį, patrauklumą, o viename iš reprezentacinių kadrų – iš tiesų matoma
širdies forma: savitas siluetas, natūraliai susiformavęs iš miško landšafto viename iš Gardino apskrities
rajonų. Šis kadras tapo visos Baltarusijos ženklu, emblema.
Parodos atidaryme dalyvavusi
Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvoje ministrė-patarėja Ekaterina Ermilina sakė, kad A.
Losminskio paroda „Mano žemės
širdis“ tarsi atveria mums Baltarusijos širdį – visą jos gamtos ir
apylinkių grožį, todėl paroda yra
lyg patvirtinimas apie dviejų tautų draugystę, bendradarbiavimą,
bendrus projektus ir renginius: „Ši
paroda, tikiu, taps gražiu prologu
naujiems susitikimams ir renginiams.“ Autorių susirinkusiesiems
pristačiusi Baltarusijos Respubli-

Parodos autorius A. Losminskis (centre) su renginio viešnia Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje ministre patarėja E. Ermilina, Vandens parko direktoriaus pavaduotoja R. Černiauskiene bei kitais renginio dalyviais ir svečiais/Andriaus Švitros nuotrauka

kos ambasados Lietuvoje patarėja kultūros, diasporos klausimais
Irina Zubko įvardijo, kad A. Losminskis – talentingas žurnalistas, besidalinantis su aplinkiniais
ir savo kūrybingumu.
Parodos autorių pasveikino ir
Druskininkų baltarusių kultūros
draugijos „Spadčyna“ pirmininkė
Valentina Ivanovskaja, palinkėju-

si ir toliau puoselėti tautinę, kultūrinę kaimynystę tarp dviejų tautų ir miestų kaimynų – Druskininkų
ir Gardino.
UAB „Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centras AQUA“ direktoriaus pavaduotoja Rasa Černiauskienė administracijos vardu
padėkojo A. Losminskiui už įstaigos erdvėse atidarytą parodą:

„Jūsų parodą šiose erdvėse galės pamatyti daug lankytojų – ne
tik druskininkiečiai, bet ir kurorto svečiai iš Lietuvos bei užsienio
šalių. Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas tęsis, ir mes dar pamatysime naujus Jūsų darbus.“
Ekspozicija jau pabuvojo Maskvoje, Varšuvoje, Paryžiuje. Kaip
sakė parodos autorius A. Losmins-

Lazerinės dermatologijos kabinetas

Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos
Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8-315) 72480, mob. 8 685 32787
Gydomi vaikai ir suaugusieji.

kis, planuojama, kad artimiausiu
metu darbai bus eksponuojami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lietuvoje ekspozicija „Mano žemės širdis“
savo kelionę pradėjo nuo Druskininkų, nes Druskininkai – mylimas autoriaus miestas: „Gardinas
ir Druskininkai – miestai kaimynai ir
partneriai, draugaujantys ir bendradarbiaujantys jau ne vienerius metus. Tai miestas, kuris ne tik labai
gražus, bet ir labai svetingas, kaip
ir jo žmonės.“ Pasak autoriaus, jis
pavadinęs ekspoziciją „Mano žemės širdis“, nes širdyje – žmogui svarbiausi, brangiausi dalykai:
„Širdis pasako mums apie viską,
kas mūsų gyvenime svarbiausia.
Esu labai dėkingas Vandens parko administracijai už suteiktą galimybę čia eksponuoti savo darbus.“
Parodoje eksponuojama pusšimtis darbų – tai vaizdai, atrinkti
iš keliolikos tūkstančių kadrų, kuriuos per kelerių metų laikotarpį
autorius užfiksavo, projekto „Gardino žemė iš paukščio skrydžio“
metu fotografuodamas gamtos
vaizdus, urbanistinius peizažus,
architektūrinių paminklų grožį iš
paukščio skrydžio – per kelias dešimtis skrydžių lėktuvu AN-2.
A. Losminskio fotografijų ekspoziciją „Mano žemės širdis“ galima
apžiūrėti Druskininkų vandens
parko II aukšto hole.
„Mano Druskininkai“ informacija
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Visi skirtingi, bet stiprūs kartu

K.Dineikos sveikatingumo parke smagiam sportiniam renginiui susitiko trys kartos: lopšelio-darželio priešmokyklinės „Saulutės“ grupės vaikai, jų tėveliai ir K. Dineikos sveikatingumo parko sporto klubo nariai senjorai bei Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų miesto bendrijos linijinių šokių būrelio narės/Lopšelio-darželio„Žibutė“ archyvo nuotrauka

Geresnei ligoninės paslaugų
kokybei – nauja aparatūra

Lopšelis-darželis
„Žibutė“
jau trečius metus dalyvauja
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto finansuojamų projektų konkurse. Šiemet organizatoriai pageidavo, kad, rengiant
projektus, pagrindinis dėmesys būtų skiriamas integracijai
ir įtraukimui, sportą ir fizinį aktyvumą naudojant kaip priemonę jungti skirtingo amžiaus, rasės, tikėjimo ar lyties žmones,
įtraukiant meno ir aplinkosaugos momentus. „Žibutės“ projektas „Trys kartos kartu“, parengtas neformaliojo švietimo
(kūno kultūros) mokytojos Editos Kibirkštytės, atitiko konkurso reikalavimus ir gavo fi-

nansavimą.
Spalio 17 d. K. Dineikos sveikatingumo parke smagiam sportiniam renginiui susitiko trys kartos:
lopšelio-darželio priešmokyklinės
„Saulutės“ grupės vaikai, jų tėveliai ir K. Dineikos sveikatingumo
parko sporto klubo nariai senjorai
bei Lietuvos pensininkų sąjungos
„Bočiai“ Druskininkų miesto bendrijos linijinių šokių būrelio narės.
Mankštą visiems dalyviams organizavo parko sporto klubo vadovas Algimantas Pūtys ir parko
veiklos projektų vadovas Gediminas Grigelis. Senjorės linijinių šokių šokėjos pademonstravo du
labai smagius šokius, įtraukdamos į juos ir mažuosius bei jų tė-

velius. Tada ir vaikai, ir senjorai
įveikė kliūčių ruožą, vedantį tiesiai į tinklinio aikštelę, kurioje labai smagiai pasimėtė kamuoliais.
Meninio ugdymo mokytojas Linas
Savulionis visus pakvietė pažaisti
liaudies žaidimą „Kiškelis“ ir ratelį
„Ant kalno karklai“.
Pasportavę ir pašokę, renginio
dalyviai buvo apdovanoti padėkos
raštais ir prizais, vaišinosi arbata
ir užkandžiais, bendravo ir džiaugėsi smagiai kartu praleistu rytmečiu. Projekto tikslas – suburti
bendrai judriai veiklai gamtoje kelių kartų atstovus – įgyvendintas.
Lopšelio-darželio„Žibutė“
informacija

Varžybose sėkmė lydėjo jaunuosius
Druskininkų krepšininkus

Druskininkų ligoninės chirurgijos skyriaus vedėjas V. Kvedaras atliko pirmąją pilonidinės cistos operaciją, panaudojant lazerį/Druskininkų ligoninės informacija

VšĮ Druskininkų ligoninės
chirurgijos skyriaus vedėjas
Vytautas Kvedaras atliko pirmąją pilonidinės cistos operaciją, panaudojant lazerį. Toks
gydymo metodas, sukeliant
pilonidinės cistos destrukciją, yra inovatyvus ir kliniškai
veiksmingas.
Įgyvendinto projekto „Novatoriškų medicinos technologijų diegimas VšĮ Druskininkų ligoninėje“
metu ligoninė įsigijo naujos kartos lazerį ir dvigubo skenavimo ultragarso aparatą, kuris, neabejotinai, turės įtakos geresnei gydytojų
neurologų, traumatologų, chirurgų, anesteziologų ir kitų specialistų teikiamų paslaugų kokybei.
Projektą dalinai finansavo (29
tūkst. eurų) Druskininkų savivaldybė iš Visuomenės sveikatos

rėmimo specialiosios programos
lėšų.
Ligoninei įsigijus naują įrangą,
ji gali būti panaudojama ir platesniam spektrui operacijų bei diagnostinėms procedūroms. Nuo
šiol ligoniams, kurie gydomi VšĮ
Druskininkų ligoninėje lazeriu gali
būti atliekamos išsiplėtusių venų
operacijos, cistų, įvairių darinių
destrukcija. Chirurgijos skyriaus
vedėjas V. Kvedaras išsiplėtusių
venų gydymo metodą lazeriu įsisavino The Whiteley klinikoje, kuri
yra Guilfordo mieste, Anglijoje.
Džiaugiamės
atsiradusiomis
naujomis galimybėmis, kurios teigiamai prisidės prie ligonių sveikatos.
Druskininkų ligoninės
informacija

Druskininkų SC jaunuosius krepšininkus, vadovaujamus trenerio A. Baranausko draugiškose krepšinio varžybose lydėjo sėkmė/Algimanto Baranausko nuotrauka

Druskininkų SC jaunieji U11
ir U13 krepšininkai, vadovaujami trenerio A. Baranausko žaidė
draugiškas krepšinio varžybose
su Lazdijų SC ir Kauno „Žalgirio
II“ komandomis pergales šventė rezultatais 57:32 ir 67:41. Jaunesniųjų grupėje puikiai žaidė
D. Marčiukaitis, D. Lazickas, M.
Maskalenka, D. Juktonis, o U13
komandoje pasižymėjo B. Čepu-

lis, D. Glavinskas, D. Rukštelis, A.
Averka, V. Žogelis, D. Budelis.
Prasidėjusiame 2018 m. MKL
U13 čempionate pirmose varžybose druskininkiečiai rezutatu
102:34 sutriuškino Šakių JKSC
komandą. Varžybose gerai žaidė
B. Čepulis, D. Glavinskas, N. Miliukas, V. Žogelis, A. Averka.
Antrose MKL varžybose su Jurbarko KKSC komanda druskinin-

kiečiai laimėjo rezultatu 102:59.
Taškus pelnė: V. Žogelis – 31, D.
Glavinskas – 25, B. Čepulis – 18,
Š. Šimkevičius – 9, D. Budelis – 6.
Kitos varžybos spalio 30 d. 16
val. – Druskininkuose.
Kviečiame atvykti ir palaikyti
Druskininkų SC komandą!
Druskininkų sporto centro
informacija
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Druskininkų savivaldybės administracija perka butus
socialinio būsto fondo plėtrai

Užuojautos

Perkančioji organizacija: Druskininkų savivaldybės administracija
Įgalioti asmenys: Rasa Vilūnienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji
specialistė, Vasario 16-osios g. 7, LT- 66118 Druskininkai, 115 kab.
tel.: (8 313) 52 242, faks. (8 313) 55 376, rasa.v@druskininkai.lt, Edita Davičikaitė, Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja, Vasario 16-osios g. 7, LT -66118 Druskininkai 216 kab. arba tel. (8 313) 52 866, faks.
(8 313) 55 376, el. paštas: edita.d@druskininkai.lt;

Dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame Zitai Kaušauskienei.

Pirkimo objektas: Butai Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Perkami vieno ir dviejų kambarių
butai Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Pirkimo objektas skaidomas į 10 pirkimo objekto dalių:
I dalis -1 kambario butas - Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g., Druskininkų g., Gardino g., Baravykų
g., M.K. Čiurlionio g. (atkarpoje nuo M.K. Čiurlionio g. 75 iki M.K. Čiurlionio g. 114).
II dalis -1 kambario butas –Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.
III dalis -1 kambario butas –Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g.
IV dalis -1 kambario butas – Viečiūnų miestelyje.
V dalis -1 kambario butas – Leipalingio miestelyje .
VI dalis -2 kambarių butas – Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g., Druskininkų g., Gardino g., Baravykų
g., M.K. Čiurlionio g. (atkarpoje nuo M. K. Čiurlionio g. 75 iki
M. K. Čiurlionio g. 114);
VII dalis -2 kambarių butas – Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.
VIII dalis -2 kambarių butas – Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g.
IX dalis -2 kambarių butas – Viečiūnų miestelyje;
X dalis -2 kambarių butas – Leipalingio miestelyje.
*Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į planuojamų įsigyti butų technines charakteristikas ir skaičių, pirkimo metu gali priimti sprendimą padidinti ar sumažinti pirkimo dalių (būstų) skaičių ir sudaryti
daugiau ar mažiau pirkimo sutarčių, jeigu įvertinimus visus pasiūlymus, derybų rezultatus ir suskaičiavus kiekvieno pasiūlymo ekonominį naudingumą, paaiškės, kad yra daugiau ar mažiau tinkamų
pirkti būstų.
Tas pats kandidatas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.
Perkamų daiktų paskirtis, buvimo vieta:
1) perkamo vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 28 kv. m ir ne
didesnis kaip 40 kv. m.
2) perkamo dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 39 kv. m ir ne
didesnis kaip 57 kv. m.
Perkančioji organizacija neperka butų:
1. kurie yra bendrabučio tipo butai, t. y., bendrabučio tipo kambariai su bendro naudojimo virtuve ir
sanitariniais mazgais, taip pat butai bendrabučio tipo, mediniuose ar karkasiniuose pastatuose nebus
perkami;
2. kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc. (savivaldybių perkamas socialinis būstas negali būti
nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 9 straipsnio 1 p. 3 d. nuostatomis).

Lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė
Skaudžios netekties valandą, mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Kručką.
Druskininkų šeimos paramos
centras

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės vidaus ligų
skyriaus vedėjai N. Šavelskienei 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 mokiniams ir mokytojams,
„Džiugučiams“ ir Ratnyčios parapijos klebonui Ž. Vabuolui,
Jančiulių kaimo bendruomenei ir visiems, užjautusiems ir
padėjusiems mums skaudžią netekties valandą, mirus mylimam vyrui ir tėveliui Egidijui Katauskui.
Žmona Dalia ir sūnus Rapolas

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

Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: Pirkimo dokumentai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje adresu www.druskininkai.lt., juos taip pat galima gauti iki 2018 m lapkričio 12 d. 10.00., darbo
dienomis ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje 115 kab. Vasario 16-osios g.
7, 66118 Druskininkai.
Pasiūlymų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: Pasiūlymai dalyvauti skelbiamose derybose priimami adresu: Druskininkų savivaldybės administracija 114 kab. Vasario 16-osios g.
7, 66118 Druskininkai, iki 2018 m. lapkričio 12 d. 10.00 val. Kandidatas užpildyti ir pateikti dokumentus gali atvykęs tiesiai į Druskininkų savivaldybės administraciją 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118
Druskininkai. Jeigu Komisija kandidato parduodamo buto dokumentus gauna pasibaigus šiame punkte
nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.
Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengta paraiška: Pasiūlymai dalyvauti derybose ir kiti
dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai: Siūlantis parduoti butą kandidatas kartu su pasiūlymu pateikia šiuos siūlomo parduoti buto dokumentus (jų kopijas):
1. parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus:
2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. kadastro duomenų bylos kopiją;
4. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip
disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas (priedas Nr. 3).
6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat tais atvejais, kai perkamas žemės sklypas, – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo
5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
31 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti
privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar
nepasinaudojo šia teise.
7. kreditoriaus sutikimą, jeigu butas įkeistas;
8. namo energinio naudingumo sertifikato kopiją;
9. jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis.
10. informaciją, ar nekilnojamąjį daiktą kandidatas parduoda kartu su jam priskirtu žemės sklypu. Tais
atvejais, kai kandidatas neparduoda nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo, jis privalo nurodyti
nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo naudojimo sąlygas.
Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai data, laikas ir vieta:
2018 m. lapkričio 12 d. 10.00 val., Druskininkų savivaldybės administracijos 216 kab., Vasario
16-osios g. 7, LT- 66119 Druskininkai.

Reikalinga moteris, galinti gyventi Vilniuje, Justiniškėse ir prižiūrėti
neįgalią moterį ribotą laiką už atlygį. Tel. 8 651 11713

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

Renginiai
Spalio 26 d. 16 val. Garsinis knygų skaitymas vaikams „Rudens laiškai“ (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Spalio 27 d. 14 val. Arbatos ir šviečiančių moliūgų šventė Druskininkuose. Daugiau
informacijos: www.info.druskininkai.lt (Vilniaus alėja, prie Muzikinio fontano)
Spalio 29 d. 18 val. Ramunės Kudzmanaitės filmas „Aš priglaudžiau prie žemės širdį“. Renginys mokamas, bilietai parduodami prieš seansą. Daugiau informacijos tel. 8
686 45528 (Druskininkų vandens parko konferencijų salėje, 2 a.)
Lapkričio 10 d. 15 val. Spektaklis „Apie vėles, žemėj klajojančias“. Vaidina V. Mockevičiūtė, N. Varnelytė, muzikantai D. Mockevičius, P. Kovalenko. Renginys mokamas,
bilietai parduodami darbo dienomis 14-18 val. Daugiau informacijos tel. 8 623 43166
(Viečiūnų bendruomenės centras, Jaunystės g. 17, Viečiūnai)
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)
Žemėlapių paroda „Druskininkai per šimtmetį“ (Druskininkų miesto muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 59)
Iki spalio 28 d. veikia medžio drožėjų plenero „Lietuviško ąžuolo pasaka“ darbų foto
paroda (Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3)
Viečiūnų bendruomenės centre veikia tautodailininkės Dianos Lukošiūnaitės karpinių paroda, skirta „Lietuvos šimtmečiui“
Adelberto Nedzelskio darbų paroda „Prie medžio“ (Galerija „Studio“, Šv. Jokūbo g. 1)
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2018.10.26 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Robotas policininkas.
00:45 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 (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Farai“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „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 „Pokahonta“.
21:05 VAKARO KINO TEATRAS
„Vienišas klajūnas“.
00:05 „Ambicinga blondinė“.
01:50 „Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ (k.).
03:25 „Paskutinis raganų medžiotojas“ (k.).
05:15 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 „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 Operacija „Y“ ir kiti Šuriko
nuotykiai.
23:05 Porininkai.
01:05 Pinigų traukinys.
03:05 Skvoteriai (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 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys“.
14.55 „Legenda apie pilotą“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
17.00
PREMJIERA.
„Kelrodė
žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
18.55 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys“.

20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
23.00 „Ant bangos“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 50 „Pasirenkant likimą“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
05.35 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
05.58 „Pasaulis iš viršaus“.
06.25 „Nuostabūs pojūčiai“.
06.50 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „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.
20:30 Info diena.
21:00 Požemių ugnis.
23:10 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2018 Kaunas“. II dalis.
02:15 „Delta“ būrys 3. Žudymo žaidynės (k).

2018.10.27 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).
07:00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
07:30 Vinetu sūnus.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2: Dienoraščiai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės gamtos sekliai. Jausmai.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 5.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
23:10 Premjera. Antikvariato paslaptys 10. Žudanti aistra.
00:40 Robotas policininkas (k.).
02:35 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2: Dienoraščiai (k.).
03:30 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“ (k.).
04:30 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai. Jausmai (k.).
05:30 Klausimėlis.lt (kart.).
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 PREMJERA „Tavo supergalia“.
11:00 „Misija: dirbame sau“.
11:30 „Inoekspertai“.
12:00 „Netikras princas“.
13:55 „Raganaitės“.
15:45 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Planas tėčiui“.
21:50 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Mančesteris prie jūros“.
00:45 „Žiauriai baisi naktis 2“.
02:30 „Vienišas klajūnas“ (k.).

06:10 Dienos programa.
06:15 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:45 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:10 „“Nickelodeon“ valanda. Kung
Fu Panda“.
07:40 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
08:15 „Riterių princesė Nela“.
08:40 KINO PUSRYČIAI Kriminalinė raudonkepuraitės istorija 2.
10:15 Tomas ir Džeris. Paklydėlis
slibinukas.
11:20 Operacija „Saugi kaimynystė“.
13:10 Kaukės sūnus.
15:00 Vertikali riba.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Nuotykių ieškotojas Tedas.
21:10 PREMJERA Namai - pragarai.
23:05 Pats baisiausias filmas 3.
00:45 Operacija „Y“ ir kiti Šuriko
nuotykiai (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.
15.55 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. Australija“.
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 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai - Neptūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 Džordanos Butkutės koncertas „Iki Mėnulio ir atgal“.
21:45 MANO HEROJUS Ugnies
siena.
23:55 AŠTRUS KINAS Mirtinas žaibas.
01:40 Požemių ugnis (k).
03:25 „Kortų namelis“ (k).

2018.10.28 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. Veikime
kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Skiautinė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukiniai Vakarai. Aukštumų
kraštas.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gamtos genijai. Ginklavimosi
varžybos.
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 Nenugalimas.
22:00 Premjera. Pasivaikščiojimai
su šunimis.
23:30 Imbierinis žmogeliukas.
01:25 Pasaulio dokumentika. Laukiniai Vakarai. Aukštumų kraštas (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai. Ginklavimosi varžybos (k.).
03:10 Klausimėlis.lt (k.).
03:30 Istorijos detektyvai (k.).
04:15 Puaro (k.).
05:05 „Naujokė“.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Transformeriai. Maskuotės
meistrai“.
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 „Aplink Lietuvą.
Miestai“.
12:30 „Namai“.
14:15 „Raganaitės 2“.
16:00 „Sniego drakonas“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Džo Breivenas“.
23:55 „Mančesteris prie jūros“ (k.).
02:30 „Pagrobti vaikai“ (k.).
04:05 „Džo Breivenas“ (k.).
06:00 Dienos programa.
06:05 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:30 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
06:55 „“Nickelodeon“ valanda. Kung
Fu Panda“.
07:25 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
07:55 „Riterių princesė Nela“.
08:25 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:55 „Ogis ir tarakonai“.
09:20 KINO PUSRYČIAI Bitės filmas.
11:05 Kapitonas Kardadantis.
13:00 Žiedų valdovas. Žiedo brolija.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Nokautai.
22:05 Leidimas žudyti.
00:00 Kaulinis tomahaukas.
02:35 Pats baisiausias filmas 3 (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Nuostabūs gyvūnų pojūčiai“.
11.10 Ekovizija.
11.20 4 kampai.
11.50 „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 „Vėjas į veidą“.
20.00 Žinios.
20.25 „Vėjas į veidą“ (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 „Neprijaukinti. Kodjako sala“.
06:20 Lietuvos galiūnų čempionato finalas (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“.
13:35 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris - Liet-

kabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 „Dviese stotyje“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 Ugnies siena (k).
01:40 Mirtinas žaibas (k).

2018.10.29 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Genijus. Einšteinas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 1 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Inoekspertai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Visi mes žmonės“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VEIKSMO PIRMADIENIS
„Kobra 11“.
23:00 VEIKSMO PIRMADIENIS
„Blogas policininkas“.
00:05 „Apsukrios kambarinės“.
01:00 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:50 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:40 „Ekstrasensai tiria“.
04:05 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:30 „Apsukrios kambarinės“.
05:15 „Naujokė“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 KK2 penktadienis (k).
11:15 „Meilės sparnai“.
13:20 „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 PREMJERA Dydžio (r)evoliucija.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Išvadavimas.
00:45 „Akloji zona“.
01:45 Leidimas žudyti (k).

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.00 Šiandien kimba.
08.00„Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „24/7“.
10.00 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
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13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Legenda apie pilotą“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.55 PREMJERA. „Konsultantas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Meksikos GP apžvalga.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
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 Atpildas.
23:15 „Dviese stotyje“ (k).
02:05 „Gyvi numirėliai“ (k).

2018.10.30 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 1.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 1 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Mokytis niekada nevėlu“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Visi mes žmonės“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Dingti per 60 sekundžių“.
00:20 „Apsukrios kambarinės“.
01:15 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
02:05 „Gražuolė ir pabaisa“.

02:55 „Ekstrasensai tiria“.
04:20 „Paskutinis žmogus Žemėje“.
04:45 „Apsukrios kambarinės“.
05:30 „Naujokė“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 KK2 (k).
10:10 Nuo... Iki... (k).
10:45 Dydžio (r)evoliucija (k).
11:15 „Meilės sparnai“.
13:20 „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 PREMJERA Dydžio (r)evoliucija.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Juodosios mišios.
01:00 „Akloji zona“.
02:00 Išvadavimas (k).
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Čempionai.
07.00 10 min iki tobulybės
su Jurijumi.
07.10 Skinsiu raudoną rožę.
08.00„Pražūtingi smaragdai“.
09.00 Adomo obuolys.
10.00 „Mentų karai: Kijevas. Sugrįžimas“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Legenda apie pilotą“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.55 PREMJERA. „Konsultantas“.
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. Operacija „Trojos arklys““.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys““.
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 Pragaro pasiuntinys.
22:55 Atpildas (k).
01:05 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).
01:55 „Kortų namelis“.

2018.10.31 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
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 2 (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 „Tavo supergalia“ (k.).
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
„Auklė nakčiai“.
22:25 „Filmo pertraukoje - Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS „Auklė nakčiai“.
23:45 „P2“.
01:40 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
02:30 „Gražuolė ir pabaisa“.
03:20 „Ekstrasensai tiria“.
04:45 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“ (k.).
05:30 „Naujokė“.
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 KK2 (k).
10:10 Nuo... Iki... (k).
10:45 Dydžio (r)evoliucija (k).
11:15 „Meilės sparnai“.
13:20 „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 PREMJERA Dydžio (r)evoliucija.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Nakties
šešėliai.
00:50 „Akloji zona“.
01:50 Juodosios mišios (k).

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
08.00„Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Patriotai“.
10.00 „Mentų karai: Kijevas. Sugrįžimas“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Legenda apie pilotą“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
18.55 PREMJERA. „Konsultantas“.
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. Operacija „Trojos arklys““.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys““.
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 „Ugnikalnis“.
00:55 Pragaro pasiuntinys (k).
02:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2018.11.01 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Gyvenimas (k.).
07:00 Nykštukas Nosis.
08:30 Auklė Makfi ir didysis sprogimas.
10:20 Stasio Povilaičio jubiliejinis
koncertas „50 metų scenoje“.
12:10 Niekas nenorėjo mirti.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Audrys.
15:00 Visų Šventųjų diena. Šv. mišių tiesioginė transliacija iš Antakalnio kapinių.
16:00 Šventadienio mintys.
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.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Šiandien prieš 100 metų. Dokumentinė apybraiža, skirta Jurgio
Matulaičio konsekracijos ir skyrimo
Vilniaus vyskupu šimtmečiui.
21:30 Gražiausios poetų dainos.
23:10 Adelainos amžius.
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 Šiandien prieš 100 metų. Dokumentinė apybraiža, skirta Jurgio
Matulaičio konsekracijos ir skyrimo
Vilniaus vyskupu šimtmečiui (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:15 „Naujokė“.
06:45 „Televitrina“.
07:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:30 „Gyvenimo knyga“.
09:15 „Šuo, kuris išgelbėjo Heloviną“.
11:05 PREMJERA „Mažasis vampyras“.

12:45 PREMJERA „Monstrų šeimynėlė“.
14:35 „Edvardas Žirkliarankis“.
16:45 „Simpsonų filmas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA „Panelės Peregrinės ypatingų vaikų namai“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Prezidento medžioklė“.
23:50 „Apsukrios kambarinės“.
00:40 „Melas ir paslaptys“.
01:35 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:25 „Ekstrasensai tiria“.
03:50 „Apsukrios kambarinės“.
04:40 „Melas ir paslaptys“ (k.).
05:25 „Naujokė“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
07:05 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
07:25 PREMJERA Skūbis Dū. Cirko palapinė.
09:05 PREMJERA Didysis skrydis.
10:55 Monstrų viešbutis.
12:45 Monstrų namai.
14:30 Neįtikėtinos Lemoni Sniketo
istorijos.
16:40 Kelionė į Žemės centrą.
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Šiurpuliukai.
21:40 San Andreas.
23:55 Septynios velniškai ilgos dienos.
02:00 Nakties šešėliai (k).
03:55 Alchemija XXXV. Fonozaurai.
04:25 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Kaimo akademija.
07.35 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
08.05 „Ant bangos“.
09.05 „24 valandos Žemėje“.
11.24. „Ginkluota meilė“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 PREMJERA. „Konsultantas“.
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. Operacija „Trojos arklys““.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Pasirenkant likimą“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Operacija „Trojos arklys““.
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“.
17:55 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
18:55 Dangus tikrai yra.
21:00 Adamsų šeimynėlė.
23:05 Baubas.
00:45 „Ugnikalnis“ (k).
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UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866
PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Tel. 8 686 55692

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

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

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

Stogo keitimo
darbai.
Vidaus statybos ir
apdailos darbai.
Kaminų mūrijimas.
Atvykstu į vietą konsultuoti nemokamai.
Tel. 8 698 86902

Greitai ir kokybiškai!

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

Tel. +370 698 12218

Perkame miškus visoje Lietuvoje ir žemės sklypus
nuo 5 ha. Tel. 8 613 56708
Reikalingas muitinės tarpininkas (- ė)
(deklarantas (- ė)). Tel. 8 686 87556
Valau apartamentus, butus, namus.
Tel. 8 614 40701

Valome individualių namų kaminus.
Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603
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.

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

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

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

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

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590

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

Konkurencingomis kainomis atliekame statybos
bei apdailos darbus. Tel. 8 618 88061

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

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo
vairuotojams-ekspeditoriams. Tel. 8 687 93693
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas
Parduodamas arba nuomojamas
1 kambario butas Gardino g. 17,
1 aukšte. Tel. 8 687 21996
1 kambarys bendrabutyje Viečiūnuose. Kaina – 5500 Eur.
Tel. 8 622 38944
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
1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
2 kambarių 46 kv. m butas 1
aukšte iš 4, M. K. Čiurlionio g.
Kaina – 56000 Eur.
Tel. 8 606 04614
2 kambarių 50,70 kv. m butas 1
aukšte su baldais Vytauto g. 18
Namas ruošiamas renovacijai.
Kaina – 51000 Eur.
Tel. +370 686 17639
4 kambarių 70 kv. m butas M.
K. Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be
remonto. Kaina – 54000 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 616 36909
4 kambarių 78 kv. m butas Viečiūnuose, 1 aukšte iš 4, bus renovuojamas. Kaina – 30000 Eur.
Tel. 8 679 76311
Sodas SB „Raigardas“, tinka gyventi žiemą. Kaina – 22000 Eur.
Tel. 8 606 04614

Skubiai sodo sklypas Jaskonių
k., Miglos g.
Tel.: 8 699 39047, 8 603 24414
6 a sodo sklypas Jaskonyse netoli „Romnesos“ kavinės.
Tel. 8 687 21996
7 a sodo sklypas „Raigardo“
sodų b-joje su mūriniu 56,66 kv.
m vasarnamiu. Kaina – 24000
Eur. Tel. 8 685 53645

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506
„VW Sharan“ 1999 m., 1,9 L dyzelinas, TA iki 2020-09. Kaina –
850 Eur. Tel. 8 620 86187
Universalios padangos R13 su
ratlankiais, M 2140 lempos.
Tel. 8 682 57013
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
„VW Passat“ 1995 m., 1,9 L benzinas, automatinė pavarų dėžė,
85 kW, TA iki 2020 m. Kaina –
500 Eur. Tel. 8 614 72536
„Opel Corsa“ 2002 m., 1,7 L
dyzelinas, 2 durų. Kaina – 1250
Eur. Tel. 8 623 23430

Sodas Viečiūnuose, tinka gyventi
žiemą. Kaina – 40000 Eur.
Tel. 8 606 04614

„Audi 100“ 1988 m., benzinasdujos, automatinė pavarų dėžė,
TA iki 2019-08. Komplekte – 4
žieminės dygliuotos padangos.
Kaina – 500 Eur.
Tel. 8 652 77128

Už patrauklią kainą 6 a žemės
sklypas Jaskonyse, Miglos 8-oji g.
Tel. 8 686 66153

Metaliniai diskai R16: VW, „Toyota“, „Ford“, „Honda“.
Tel. 8 687 46547

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

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

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
Maistinės bulvės, moliūgai.
Tel. 8 648 92746
Ekologiškos bulvės. Kaina – 50
kg./10 Eur. Tel. 8 623 35267

Maistinės bulvės „Vineta“ (Druskininkai, Sodų g. 37). Kaina – 1
kg./0,2 Eur. Tel. 8 699 43921
Mėsinė kiaulė. Galiu papjauti.
Tel. 8 601 22865
Avys, aviena po 4,50 Eur/1 kg.
(perkant visą). Tel. 8 622 83325
Triušiai, triušiena.
Tel. 8 614 47247
Karvė. Tel. 8 688 91417

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

funkcija. Kaina – 320 Eur.
Tel. 8 686 56787

38 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 623 43434

Naudota konvekcinė krosnis „RATIONALCPCM“, galingumas 10
kW, 3 N50, HZ Talpa 6 skardų,
GN 1/1, mygtukas, IQT: programų katalogas, valdytuvas „Clima
Plus Control”. Kaina – 1900 Eur.
Tel. 8 687 30889

Vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 627 02119

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

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

Garažą Ratnyčioje į garažą Baltašiškėje (galima priemoka) arba
perku garažą Baltašiškėje .
Tel. 8 687 37575

Dvejų durų spintos, senovinės
austos lovatiesės, lininis siūlas,
užuolaidos. Tel. 8 600 38695

Ieško darbo

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

Nuoma
Išnuomojamas 10 ha žemės ūkio
paskirties sklypas Leipalingio
seniūnijoje. Tel. 8 687 89766
Išnuomojamas 3 kambarių butas
ilgam laikui, Ateities g. su baldais
ir buitine technika.
Tel. 8 641 06204
Išnuomojamas 1,5 aukšto sodo
namelis „Dainavos“ sodų b-joje.
Tel. 8 675 61036
Išnuomojamas 2 kambarių butas
Taikos g. ilgam laikui. Kaina –
250 Eur+ komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 640 93811

Kiti

58 m. moteris ieško slaugės (turi
7 m. patirties) arba bet kokio darbo. Tel. 8 605 05177

Pamestas raktas.
Tel. 8 313 45640

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
Išmanieji laikrodžiai po 20 Eur;
nešiojami kompiuteriai nuo 50160 Eur. Tel. 8 623 53377
Kolonijinės tujos; kukmedžiai;
kaštonai; šliaužiančios tujos; svyrantys gluosniai.
Tel. 8 604 53335
Naujos medinės (ąžuolo ir klevo)
taburetės. Tel. 8 618 20125
Geros kokybės mažai naudota
dušo kėdė už 35 Eur; tualeto
kėdė už 40 Eur; muzikinis centras „Aiwa“ už 20 Eur.
Tel. 8 637 79609
Išskleidžiami: minkštas kampas
su foteliu ir sofa-lova nuo 180
Eur. Tel. 8 686 43600
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
Medžiagos šiltnamiui, 20 kartų
lėtinantį reduktorių.
Tel. 8 627 23222
Elektriniai dviračiai: „Gazelle“, 8
„Nexus“ pavaros su dokumentais
už 460 Eur; „Montego“, geros būklės, baltos spalvos už 480 Eur;
moteriškas „Giant“ su krepšiu už
170 Eur. Tel. 8 623 53377
Metalinis paaukštintas staliukas
stikliniu stalviršiu ir 2 kėdės už
50 Eur; vienetinis rankų darbo
staliukas iš vario, veidrodis vario rėmuose, varinis šviestuvas
(BRA) už 900 Eur; elektrinė kepimo krosnelė už 20 Eur; masažinė
vonelė už 15 Eur; stalinė lempa
už 8 Eur; medinis žurnalinis staliukas už 8 Eur. Tel. 8 694 55334
Odiniai naudoti rudos spalvos
baldai (3+1+1) su miegamąja

Viešbutis „Pušynas“ Ieško
komandos pastiprinimo:

Barmeno (-ės)-padavėjo(- os),
padavėjo (-os), indų plovėjo (-os),
virėjo (-os).
Visos socialinės garantijos, darbas pamaininis,
apmokome.
Darbo vieta: Taikos g. 6, Druskininkai
Reikalavimai: darbštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje
Kontaktas pasiteirauti: 8 68730889

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
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„Eglės sanatorija“ pasitiko 1 000 000 klientą

Iš Vokietijos atvykusi K. ir E. Maul pora tapo jubiliejiniais, 1 000 000-aisiais sanatorijos klientais/„Eglės sanatorijos“ archyvo nuotrauka

46-eri metai – tiek laiko prabėgo nuo dienos, kai „Eglės sanatorija“ pradėjo teikti sveikatinimo ir gydymo paslaugas. Spalio
23 dieną sanatorija sulaukė ypatingo, 1 000 000 svečio.
Iš Vokietijos atvykusius Konrad ir
Erika Maul, vos nusileidus jų lėktuvui Vilniuje, pasitiko „Eglės sanatorijos“ atstovai su ypatinga žinia,
jie – jubiliejiniai, 1 000 000-ieji, sanatorijos klientai. Pirmą kartą Lietuvoje besilankantys svečiai iš
Vokietijos negalėjo patikėti jiems
nusišypsojusia sėkme: „Esame labai laimingi, nebūtume galėję net

įsivaizduoti, kad mūsų atostogos
gali virsti į štai tokią šventę“, – jau
atvykęs į Druskininkus, pirmaisiais
įspūdžiais dalinosi K. Maul.
Išskirtiniai „Eglės sanatorijos“
svečiai pasakojo, kad keliauja gana dažnai, paprastai renkasi poilsines keliones, o atostogos
Druskininkuose, „Eglės sanatorijoje“, jiems yra visiškai nauja patirtis. Sutuoktiniai sakė, kad
atostogoms vykti būtent į Druskininkus jiems rekomendavo sūnus, kuris buvo sužavėtas Druskininkus supančia gamta, veiklų
įvairove mieste ir kurorto grožiu.

„Sūnus ir yra „kaltininkas“ – tai jis
mums užsakė šią kelionę“, – šypsodamasi pasakojo E. Maul. Sužinoję, kad „Eglės sanatorija“ savo
išskirtiniams klientams suplanavo
ne vieną veiklą, kurios metu bus
galima iš arčiau susipažinti ir pamatyti Druskininkų miestą, pora
neslėpė džiaugsmo, kad ir patys
galės pamatyti tai, apie ką pasakojo ir sūnus.
Paklausti, kodėl pasirinko būtent
„Eglės sanatoriją“, svečiai iš Vokietijos teigė, kad, kaip ir renkantis kelionės kryptį, taip ir čia nugalėjo rekomendacijos: „Kolegė

darbe pasakojo, kad yra buvusi
„Eglės sanatorijoje“, liko labai patenkinta sanatorijos aplinka bei
procedūromis, grįžo į darbą ir pailsėjusi, ir geriau besijausdama.
Mums šie aspektai taip pat yra
aktualūs, tad pasikliovėme rekomendacija“, – teigė E. Maul. Paklausus, ar turi savo mėgstamiausias procedūras, kuriomis norėtų
pasimėgauti ir „Eglės sanatorijoje“, pora tarsi susitarusi patikino,
kad mėgstamiausios procedūros
dar neturi, tačiau nekantrauja išbandyti gydomojo durpinio purvo
mineralinę vonią.

„Didžiuojamės, sulaukę jubiliejinių sanatorijos svečių. 1 000 000
„Eglės sanatoriją“ pasirinkusių klientų – reikšmingas ir svarbus įvertinimas mus. Ypatingai džiaugiamės, kad daugelis klientų, kartą
apsilankę, vėliau sugrįžta ir rekomenduoja „Eglės sanatoriją“ savo
kolegoms, šeimos nariams. Tai tik
įrodo, kad mūsų nuoširdus darbas
nelieka nepastebėtas ir klientų“, –
pasakoja „Eglės sanatorijos“ generalinis direktorius Artūras Salda.
„Eglės sanatorijos“
informacija

Iš Avirio gelmių – rubininės vestuvių sukakties sulaukęs radinys
Ramunė Žilienė
Profesionalus
nardytojas,
Druskininkų nardymo klubo
vadovas Dainius Gaižauskas,
per pažintinio nardymo užsiėmimus nardymo paslaptis atveriantis Vandens parko lankytojams, pats šį sekmadienį
gavo paslaptingą Avirio ežero
žinutę.
Skaidraus stiklo puslitrinis butelis, prisisunkęs ežero vandens, šaka, kuria buvo užkimšta
ši tara, – jau sutrūnijusi, tačiau iš
jos likęs „kamštis“ dar gerai saugo butelyje plūduriuojantį raštelį. Jame – aiškiai įskaitomas įrašas: „1978 m. 05 mėn. 27 d. įvyko
vestuvės. Jose ženinosi Kęstutis ir Birutė. Jos įvyko prie Avirio
ežero.“
Galbūt šis iš Avirio gelmių ištrauktas radinys galėtų tapti
prieš keturiasdešimt metų susituokusių Kęstučio ir Birutės šeimos relikvija? „Būtų visai įdomu,
jei atsilieptų tie žmonės, kurie
galbūt šiemet jau atšventė vadinamąsias rubinines vestuves?
Gal sužinotume kokios nors istorijos tęsinį? Šis radinys priklauso jiems, kol kas jį laikau šaldytuve. Tačiau, kaip sakoma, jokių
problemų, jei prireiktų jį grąžinti

Tačiau, dar kiek tolėliau paplaukęs, jau galėjau įžiūrėti, koks gi
ten lobis – kažkam galbūt svarbus, istorinis butelis, su jame plūduriuojančiu rašteliu.“
Pasiteiravus, kokie jausmai, apžiūrėjus radinį, apėmė jį patį, D.
Gaižauskas neslėpė, kad nustebino ne tiek pats dumble užsikonservavęs butelis, kiek jo amžius:
„Povandeninis pasaulis tuo ir žavus, kad kame pilna staigmenų;
čia savas gyvenimas ir savi dėsniai; tai, ką erdvėje virš vandens
galbūt sunkiai išsaugotume, po
vandeniu išlieka kone amžiams...“
Kaip sakė D. Gaižauskas, Aviris, žinoma, kol kas nėra rekreacinio nardymo objektas. Tačiau
jis tikisi, kad, drauge su kolego-

Nardymo instruktorius D. Gaižauskas: „Gal butelis su rašteliu apie 1978-aisiais gegužės
27 dieną įvykusias Kęstučio ir Birutės vestuves šiandien jiems būtų šeimos relikvija?“/Laimos Rekevičienės nuotraukos

atgal, į ežero dugną, – pasakojo nardymo instruktorius D. Gaižauskas. – Kai sekmadienį su
kolega Rimantu Senziku panirome į Avirį, oras buvo nuostabus,
diena – saulėta. Įšokę į ežerą,
dar pavaikėme ir vėžius – Aviryje jų knibždėte knibžda, atrodo, lyg skruzdėlynas miške. Na,

o paskui, maždaug 16 metrų gylyje, aš aptikau tokią daubą, jos
viršuje buvo vienas tuščias butelis, ir, jį traukdamas, užčiuopiau
dar kažką. Pakėlęs tą radinį su
visu dumblu, iš karto neįžiūrėjau, kas ten – nes, sukilus dumblui, gali matyti gal ne daugiau
nei 10 centimetrų iki savo piršto.

mis, Druskininkų nardymo klubo
nariais plečiant veiklą, galbūt pavyks šiame ir kituose Druskininkų
apylinėse esančiuose ežeruose
nardymą paversti dar viena patrauklia pramoga: „Tokiame kurorte, kaip Druskininkai, kuriame gerai išvystyta visa apgyvendinimo,
paslaugų ir pramogų infrastruktūra, pažintinio nardymo užsiėmimai organizuojami Druskininkų
vandens parke, ir tai yra nuostabi mokymosi nardyti aikštelė. Tačiau verta pagalvoti ir apie tai, kad
aplinkui daug puikių ežerų. Turiu
svajonių vystyti su nardymu susijusias iniciatyvas šiuose vandens telkiniuose. Lauktume bendraminčių paramos ir naujų idėjų
dėl tokios veiklos perspektyvos.“

