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Leipalingyje – naujo stadiono atidarymas ir pirmosios 
futbolo varžybos

Iškilmingo atidarymo juostelę perkirpo renginyje dalyvavęs Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, mero pavaduotojas L. Urmanavičius ir Leipalingio progimnazijos 
direktorė A. Černiauskienė/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Stadiono atidarymo dieną surengtos ir pirmosios draugiškos futbolo rungtynės tarp Druskininkų savivaldybės ir Leipalingio bendruomenės komandų/Lai-
mos Rekevičienės nuotrauka
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Naujai išrinktoms Neravų ir Raigardo seniūnaitėms meras įteikė pažymėjimus
Praėjusį ketvirtadienį Druski-

ninkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas įteikė pa-
žymėjimus dar dviem naujai 
išrinktiems seniūnaičiams. Ne-
ravų seniūnaitijos seniūnaite iš-
rinkta Rima Bosicienė, Raigardo 
seniūnaitijos – Elena Smaliukie-
nė. Meras pažymėjo, kad se-
niūnaičių darbas labai svarbus, 
nes jie atstovauja seniūnaitijos 
gyventojų interesams, ir palin-
kėjo saugoti įgytą bendruome-
nės pasitikėjimą. „Tikiuosi, kad 
naujai išrinkti seniūnaičiai bus 
savo bendruomenės akys ir au-
sys. Visada esate laukiami ir ga-
lite tikėtis mano, seniūno bei Sa-
vivaldybės specialistų pagalbos. 
Neabejoju, kad kartu galėsime 
nuveikti daug gražių darbų“,  – 
sakė R. Malinauskas.

Rugsėjo ir spalio mėnesį iš-
rinkti seniūnaičiai dirbs trejų 
metų kadenciją.

Susitikimo metu naujai išrink-
tos seniūnaitės pasidalino aktua-
liais kaimo bendruomenių klausi-
mais, iškylančiomis problemomis 
bei laukiančiais iššūkiais.

Pirmą kartą į šias pareigas iš-

rinkta Neravų seniūnaitė R. Bo-
sicienė jau trejus metus sėkmin-
gai rašo įvairius bendruomenei 
svarbius projektus ir planuoja 
tęsti pradėtą veiklą: „Man atro-
do, kad seniūnaičio darbe labai 
svarbu burti, aktyvinti bendruo-
menę, organizuoti renginius. 
Mūsų Neravų bendruomenė 
orientuota į šeimas, į vaikus – 
būtent jiems organizuojame sto-
vyklas, kitas veiklas. Turiu savo 
darbų viziją ir tikiuosi pavyks 
įgyvendinti idėjas.“ 

Pirmą kartą seniūnaite tapu-
si Raigardo seniūnaitijos ben-
druomenės interesams atsto-
vausianti E. Smaliukienė sakė, 
jog norėtų dėmesio skirti ir ben-
druomenės subūrimui, ir Šven-
dubrės, kaip turizmui patrau-
klios vietos, garsinimui: „Turiu 
labai daug minčių ir idėjų. Ži-
noma, pirmiausia norėčiau rū-
pintis bendruomene, ją subur-
ti bendroms veikloms, sudominti 
mūsų jaunimą, kad visi būtume 
kaip viena didelė šeima.“ 

Seniūnaites pasveikino mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius, administracijos direktorė 

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybės vadovai pasveikino naujai išrinktas Neravų seniūnaitijos seniūnaitę R. Bosicienę ir 
Raigardo seniūnaitijos seniūnaitę E. Smaliukienę/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkuose – Latvijos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos vizitas

Praėjusį ketvirtadienį Druski-
ninkų savivaldybėje viešėjo ir su 
Druskininkų savivaldybė meru Ri-

čardu Malinausku susitiko Latvi-
jos savivaldybių administracijos 
direktorių asociacijos delegacija. 

Svečiams meras pristatė Druski-
ninkų istoriją ir raidos etapus, įgy-
vendintus bei planuojamus įgy-

vendinti projektus, turistų srautų 
dinamiką, turizmo paslaugų įvai-
rovę. Po susitikimo savivaldybėje 

svečiai aplankė svarbiausius tu-
rizmo objektus, viešėjo Jaunimo 
užimtumo centre.

Druskininkų savivaldybėje viešėjo ir su Druskininkų savivaldybė meru R. Malinausku susitiko Latvijos savivaldybių administracijos direktorių asociacijos delegacija/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Posėdžiavo Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas
Spalio 24 dieną sušauktame 

Druskininkų savivaldybės tary-
bos Kontrolės komiteto posėdyje 
pristatyti klausimai dėl Druskinin-
kų savivaldybės Kontrolės ir au-
dito tarnybos 2018  metų veiklos 
plano vykdymo ir 2019 metų vei-
klos plano.

Savivaldybės kontrolierius Sigi-
tas Valentukevičius pristatė nu-
veiktus darbus. Šiais metais buvo 
atliktas Druskininkų savivaldybės 
2017 metų konsoliduotųjų finan-
sinių ataskaitų rinkinio auditas. 
Kontrolės nuomone, 2017 metų 
konsoliduotųjų finansinių ataskai-
tų rinkinys parodo tikrą ir teisingą 
Druskininkų savivaldybės finansi-
nę būklę, veiklos rezultatus, gry-
nojo turto pokyčius ir pinigų srau-
tus pagal LR Viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaito-

mybės standartus. Taip pat buvo 
atliktas Viečiūnų progimnazijos 
2017 metų finansinių ataskaitų 
rinkinio auditas, jo metu reikšmin-
gų klaidų, teisės aktų pažeidimų 
galinčių daryti įtaką finansinei at-
skaitomybei ir kitoms ataskaitoms 
nenustatyta.

Kitais metais planuojama atlikti 
auditą Druskininkų ligoninėje, Tu-
rizmo ir verslo informacijos cen-
tre, Socialinių paslaugų centre, 
miesto muziejuje.

Kontrolės komiteto posėdyje 
dalyvavo šio komiteto pirminin-
kė Gražutė Kuneikienė, Tarybos 
narys, Savivaldybės mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius ir 
Tarybos narė Vida Krisiuvienė, 
Savivaldybės kontrolės ir audito 
tarnybos vyriausioji patarėja Vil-
ma Galičinienė.

Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje pristatyti klausimai dėl Druskininkų savivaldybės Kontrolės ir audito tar-
nybos 2018  metų veiklos plano vykdymo ir 2019 metų veiklos plano/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

Vilma Jurgelevičienė, Viečiūnų 
seniūnas Alvydas Varanis.

Druskininkų savivaldybėje iš 
viso yra 8 seniūnaitijos. Avirio 
seniūnaitijos seniūnaitis – Sau-
lius Valentukonis, Bilso seniū-

naitijos seniūnaitė – Jurgita Ci-
makauskienė, Seiros seniūnijos 
seniūnaitė – Agnė Adamina, 
Klonio seniūnaitijos seniūnaitis 
– Tadas Zakarackas.  Neravų 
seniūnaitijos seniūnaite išrinkta-

Rima Bosicienė, Ilgio seniūnai-
tijos seniūnaitė – Jūratė Vaičiu-
lionienė, Raigardo seniūnaitijos 
seniūnaitė – Elena Smaliukienė, 
Ratnyčėlės seniūnaitijos seniū-
naitis – Juozas Kurlavičius.
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Druskininkuose nuspręsta įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę

Praėjusią savaitę posėdžiavu-
si Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centro (ARATC) valdyba ap-
tarė visam regionui, o taip pat ir 
druskininkiečiams svarbius mais-
to atliekų surinkimo, ES lėšomis 
finansuojamo regioninio projek-
to sutaupytų lėšų panaudojimo, 
bendrovės 2019-2021 metų stra-
teginio veiklos plano parengimo, 
atliekų tvarkymo centro plėtros ir 
kitus klausimus. 

„Nuolat sakau, kad centras kar-
tu su visomis regiono savivaldy-
bėmis dirba puikiai, o kaštai yra 
mažiausi šalyje. Vykdome visus 
ES ir valstybės reikalavimus, ta-
čiau nerimą kelia tam tikri valsty-
bės neišspręsti klausimai – laiku 
nepastatytos atliekų deginimo ga-
myklos, nereguliuojamos degini-
mo kainos,  nepagrįstai didinami 
taršos mokesčiai. Kartu su Lietu-
vos savivaldybių asociacija deda-

me pastangas, kad Seimo nariai 
išgirstų šias problemas, nes dėl 
neišspręstų valstybės mastu pro-
blemų neturi nukentėti savival-
dybių bendruomenės. Darysime 
viską, kad rinkliava išliktų stabili“, 
– sakė posėdyje dalyvavusi Drus-

kininkų savivaldybės administra-
cijos direktorė, ARATC valdybos 
pirmininko pavaduotoja  Vilma 
Jurgelevičienė. 

Šių metų pradžioje valdyba cen-
trui buvo pavedusi atlikti išsamią 
analizę dėl iš sąvartyno sklindan-
čių kvapų, išsiaiškinti, ar tai yra 
sąvartyno problema, ar kitų Aly-
taus pramonės įmonių, ar UAB 
„Dzūkijos vandenys“ nuotekų sis-
temos, bei pateikti pasiūlymus, 
kokių investicijų reikia, norint su-
valdyti sklindančius kvapus, nes 
ši problema žmonėms labai ak-
tuali. Valdybos posėdyje dr. Do-
natas Žmuidinavičius pristatė 
atliktos analizės rezultatus ir pa-
siūlė šiuolaikiškus, inovatyvius, 
tačiau didelių išlaidų nereikalau-
jančius investicijų sprendimus, 
pavyzdžiui, stoginės virš kaupia-
mų maisto atliekų kompostavimo 
aikštelėje įrengimas tam, kad į ją 
nepatektų krituliai. Dėl konkrečių 
tolesnių investicijų bus apsispręs-
ta valdyboje ir Alytaus regiono 
plėtros taryboje.

Posėdžio metu diskutuota dėl 

ES lėšomis finansuojamo pro-
jekto sutaupytų lėšų panaudoji-
mo. Nuspręsta Druskininkų savi-
valdybėje įrengti didelių gabaritų 
atliekų tvarkymo aikštelę, prie di-
džiausių Alytaus regiono kapinių 
įrengti papildomus konteinerius, 
nupirkti daugiau maisto atliekų 
surinkimo konteinerių, plėsti kon-
teinerinių aikštelių skaičių.

Bendrovės vadovas Algirdas 
Reipas pristatė bendrovės 2019-
2021 metų strateginio veiklos pla-
no parengimo klausimus. Tai labai 
svarbus dokumentas, nuo kurio 
priklauso tolesnė centro darbo 
eiga ir perspektyvos. Aptarta ir 
galimybė šiek tiek padidinti darbo 
užmokestį centro darbuotojams. 
ARATC direktorius A. Reipas tei-
gė, kad svajonė yra įmonėje turė-
ti tokį vidutinį atlyginimą, koks yra 
Lietuvos statistinis vidurkis.

Valdyboje buvo išsamiai prista-
tyta bendrovės 2019 metų pajamų 
išlaidų sąmata, nuo kurios kaštų 
apimčių priklauso sąvartyno vartų 
mokestis, kurį mokės visi, prista-
tantys atliekas į sąvartyną. Val-

dybos nariams buvo akcentuoti 
esminiai pokyčiai, kuriuos suda-
ro brangstantys deginimo kaštai, 
taip pat Valstybės nustatomi tar-
šos mokesčiai už kiekvieną są-
vartyne pašalinimą atliekų toną, 
kurie drastiškai didinami nuo 5 
eurų už toną 2018 metais iki 22 
eurų už toną 2019 metais.

Posėdžio metu pasidžiaugta, 
kad šių metų naujovė atliekų tvar-
kymo srityje – maisto atliekų su-
rinkimo sistema, pradėta Druski-
ninkų savivaldybėje nuo spalio 1 
dienos, vykdoma sklandžiai. Tai 
ypatingai svarbi priemonė, nes 
maisto atliekų rūšiavimas ne tik 
padės sumažinti regioniniame są-
vartyne šalinamų mišrių atliekų 
kiekį, bet ir leis užtikrinti, kad sa-
vivaldybių nustatomos rinkliavos 
nebrangtų.

ARATC valdyba posėdyje prita-
rė Alytaus regiono nepavojingų 
atliekų sąvartyno trečios sekcijos 
statybai.

ARATC valdybą sudaro visų Aly-
taus regiono bei Birštono ir Prienų 
rajono savivaldybių atstovai.

„Darysime viską, kad rinkliava išlik-
tų stabili“, – sakė posėdyje dalyvavusi 
Druskininkų savivaldybės administracijos 
direktorė, ARATC valdybos pirmininko pa-
vaduotoja V.Jurgelevičienė/Dianos Sinke-
vičiūtės nuotrauka

Druskininkai dar labiau sužaliuos: mieste ir seniūnijose 
vykdomi medžių sodinimo darbai

Druskininkuose ir seniū-
nijose intensyviai vykdomi 
apželdinimo darbai. Nau-
ji medžiai ir kiti želdiniai šį 
rudenį sužaliavo Šv. Jokū-
bo, Kudirkos, Turistų ga-
tvėse, Leipalingio mieste-
lio skvere, K. Dineikos ir 
Gydyklų parkuose, Vilniaus 
alėjoje, daugiabučių namų 
kiemuose. Iš viso rudenį 
pasodinta beveik 300 įvai-
rių želdinių. Daugiau kaip 
100 želdinių buvo pasodin-
ta pavasarį. Druskininkų 
savivaldybės paslaugų ūkis 
Kurorto, Veisiejų, Kudirkos 
gatvėse unikaliu persodini-
mo būdu sodino pušis.

Pasak Druskininkų savival-
dybės mero Ričardo Mali-
nausko, apželdinimo darbai 
suplanuojami dar metų pra-
džioje: parengiamos  medžių 
ir krūmų sodinimo vietų sche-
mos, kurios suderinamos su 
Nacionalinės žemės tarny-
bos specialistais ir, gavus vi-
sus reikalingus suderinimus, 
patvirtinamos savivaldybės 
administracijos direktoriaus.

Druskininkuose ir seniūni-
jose sodinami jau paauginti 
5-8 cm skersmens, 3-4 metrų 
aukščio želdynai, estetiškai 
įsiliejantys į kraštovaizdį.

Siekiant, kad želdinimo dar-
bai būtų atlikti kuo efektyviau 
ir pigiau, buvo įsigyta specia-
li medžių persodinimo įranga, 
kuria atokesnėse teritorijose 
išaugę medžiai yra persodi-
nami kurorto erdvėse. Priva-
čių sklypų savininkai noriai 
dovanoja ne vietoje išaugu-
sius medžius, kuriuos Drus-
kininkų savivaldybės paslau-
gų ūkio specialistai persodina 
įvairiose kurorto erdvėse. 

Druskininkų savivaldybės 
paslaugų ūkio direktorė Birutė 
Jonušauskienė pasidžiaugė, 
kad šiais metais buvo paso-
dinta daugiau kaip 100 pušų, 
o jas visas miestui padovano-
jo druskininkiečiai.

„Pagrindiniai sodinimo dar-
bai buvo vykdomi pavasarį. Esa-
me labai dėkingi žmonėms, kurie 
noriai dovanojo jiems nereikalin-
gus, ne vietoje išaugusius mede-
lius. Išrovę dovanojamas pušis, 
nepaliekame sklypuose duobių, 
viską užlyginame, sutvarkome. 
Žinoma, ne visos pušelės tinka, 
geriausios – iki 2 metrų aukščio, 
tuomet medis lengviau prigyja. 
Visi, norintieji padovanoti puše-
lių, gali drąsiai kreiptis į mus“, – 
sakė B. Jonušauskienė.

„Druskininkai – ypatingai miš-
kingi, todėl daug dėmesio skiria-
me viešųjų erdvių formavimui, 
medžių priežiūrai, specialistai 
nuolat stebi ir vertina medžių 
būklę, ypač kurorto centre, kur 
auga šimtamečiai medžiai. Be jo-
kios abejonės, vertiname žalu-
mos gausą, stengiamės išsaugoti 
kiekvieną medį. Tačiau, atsižvel-
giant į kompetentingų specialistų 
rekomendacijas, seni medžiai yra 
genimi arba šalinami, juos keičia-
me naujais, jau paaugusiais, prie 
miesto erdvių derančiais želdi-
niais“, – sako R. Malinauskas.
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R. Paksas. Ar paminta tarptautinė teisė – naujas demokratijos veidrodis?

„Ką Europos Sąjungos Ko-
misijos pirmininkas asmeniš-
kai ir Komisija in corpore ga-
lėtų padaryti, kad ir Lietuvoje, 
Europos Sąjungos valstybė-
je, pradėtų galioti žmogaus tei-

sių konvencija? Kad piliečiai 
atgautų savo pilietines teises, 
o prieš aštuonerius metus pri-
imtas Europos Žmogaus teisių 
Teismo sprendimas pagaliau 
įsigaliotų?“ – spalio pabaigoje 
vykusioje Europos Parlamen-
to sesijoje klausė EP frakcijos 
„Laisvės ir tiesioginės demo-
kratijos Europa“ vicepirminin-
kas Rolandas Paksas. 

Lietuva, o tiksliau jos politikai, iki 
šiol neįgyvendina Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo sprendimo R. 
Paksui atstatyti pilietines ir politi-
nes teises. 

„Dažnai šioje salėje mums siū-
loma kalbėti apie žmogaus teisių 
pažeidimus Azijos, Afrikos, Lo-
tynų Amerikos valstybėse. Prii-
mamos grėsmingos rezoliucijos. 
Dažnai mojuojama taip vadinamu 
teisės viršenybės principu prieš 
Lenkiją ar Vengriją. Na taip, Ko-
misijos darbotvarkė 2019 metams 

pilna gražių žodžių. Joje yra vis-
ko, bet trūksta pagarbos savo pi-
liečiams“, – kalbėdamas iš EP tri-
būnos, sakė R. Paksas. 

Jį piktina ir stebina tiek Europos 
Sąjungos institucijų, tiek Lietuvos 
politikų pozicija, ignoruojant EŽTT 
sprendimo įgyvendinimą ir nesutei-
kiant galimybės piliečiams į jų pasi-
rinkimo ir apsisprendimo teisę. 

Lietuvos Respublikos Seimas 
per pirmąjį balsavimą nepritarė 
Konstitucijos pataisoms, kurios 
būtų leidusios įgyvendinti EŽTT 
sprendimą. „Tai – dar vienas smū-
gis ir spjūvis demokratijai, teisei ir 
teisingumui“, – sako EP narys R. 
Paksas. 

Jam draudžiant kandidatuoti, ki-
tais metais vyksiantys Lietuvos 
prezidento rinkimai gali būti pripa-
žinti neteisėtais ir pažeidžiančiais 
laisvo piliečių pasirinkimo principą.

Dėl Lietuvos politikų kol kas ne-
įgyvendinamo Europos Žmogaus 

teisių teismo sprendimo R. Pak-
sui atstatyti pilietines ir politines 
teises, Lietuvai gali būti pritaiky-
tos sankcijos. Europos Taryba jau 
gruodžio mėnesį ketina paskelbti 
rezoliuciją, kad mūsų valstybė ne-
silaiko tarptautinių įsipareigojimų, 
kadangi jau aštunti metai nevyk-
do Europos Žmogaus Teisių Teis-
mo sprendimo.

„Nesuprantama ir nepateisina-
ma, kad politikai rizikuoja Lietu-
vos valstybės garbe, nesugebė-
dami peržengti savo ambicijų, o 
galbūt baimės ir interesų, igno-
ruodami EŽTT sprendimą“, – 
sako R. Paksas. 

Europos Žmogaus Teisių teis-
mas dar 2011 metų sausio pra-
džioje priėmė sprendimą, kad 
Konstitucinio Teismo nustatytas 
draudimas R. Paksui būti renka-
mam, pažeidžia jo pilietines tei-
ses ir turi būti panaikintas. 

Pasak Europos Parlamente šiuo 

metu dirbančio politiko, neįgyven-
dinamas EŽTT sprendimas taip 
pat pažeidžia ir Lietuvos rinkėjų 
teisę laisvai pasirinkti rinkimuose. 

Parengta bendradarbiaujant su 
Europos Parlamento  frakcija 

„Laisvės ir tiesioginės 
demokratijos Europa“ 

Užsakymo Nr. MDR-179-01

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos 

„Laisvės ir tiesioginės demokra-
tijos Europa“ vicepirmininkas

Atnaujintas Druskininkų 
švietimo centro holas tapo 
jaukia erdve, tinkama įvai-
rioms edukacinėms progra-
moms ir parodoms. Praėju-
sį ketvirtadienį Druskininkų 
švietimo centre surengtas re-
konstruoto holo pristatymas ir 
druskininkiečio Justino Kygos 
fotografijų parodos „Druski-
ninkų metamorfozės“ atida-
rymas. Renginyje dalyvavo 
Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas, jo 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius, švietimo įstaigų vadovai, 
kiti svečiai.

Kaip sakė meras R. Mali-
nauskas, labai svarbu, kad re-
konstruotos patalpos maloniai 
nuteikia ir čia dirbančius, ir be-
simokančius druskininkiečius: 
„Džiaugiuosi tokiu gražiu, švie-
siu šios senos mokyklos, kuri 
tikriausiai daugeliui druskinin-
kiečių kelia prisiminimus, atsi-
naujinimu. Pozityvūs pokyčiai, 
daugelis gerų dalykų gyvenime 
priklauso ir nuo šviesios, tvar-
kingos aplinkos, kurią Švietimo 
centre patys kuriate.“

Druskininkų švietimo centro di-
rektorius Vytautas Gintutis už 
pagalbą, kuriant naująją erdvę, 
padėkojo Druskininkų savivaldy-
bei ir centro darbuotojams. Jis 
pasidžiaugė, kad erdvė tapo pa-
traukli renginiams ir parodoms, 
o pirmoji čia atidaryta paroda – 
debiutinė Druskininkų švietimo 
centro absolvento J. Kygos su-
kurtų darbų ekspozicija.

Kaip sakė parodos autorius J. 
Kyga, fotografijų ciklas „Druski-
ninkų metamorfozės“ gimė eks-
promtu: „Vasaros pabaigoje nu-
sprendžiau pasiimti fotoaparatą, 
naktį dviračiu apvažiuoti lanko-
miausias Druskininkų vietas ir 
jas užfiksuoti būtent tokiu metu. 
Švietė neįtikėtino ryškumo mė-
nulis, tad tikėjausi, kad nuotrau-
kos bus įdomios. 

Tai – pirmoji mano fotografi-
jų paroda. Pirmajam bandymui 
nusisprendžiau ekspoziciją pa-
rengti iš mažo formato fotogra-
fijų, kurias sukūriau, pasižval-
gęs po naktinius Druskininkus. 
Mano gimtasis miestas ir nak-
tį žavi vaizdais, šviesomis, for-
momis.“

Šiemet J. Kyga Vilniaus dizai-

Druskininkų švietimo centre – nauja ir šviesi erdvė edukacinėms 
programos bei parodoms

Druskininkų švietimo centro holas tapo erdve, tinkama įvairioms edukacinėms programoms ir parodoms/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Renginyje dalyvavo švietimo įstaigų vadovai, kiti svečiai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

J. Kyga: „Ekspozicijoje yra mažo forma-
to fotografijos, sukurtos, pasižvalgius po 
gimtuosius Druskininkus, kurie ir naktį žavi 
vaizdais, šviesomis, formomis.“/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka

ir mano idėjų paieškos pirmą-
ja paroda tikrai nesibaigia. Ar-
timiausių mano kūrybinių planų 
sąraše – eksponuoti „Druski-

ninkų metamorfozes“ dar ir Vil-
niuje bei kituose Lietuvos mies-
tuose. Taip pat labai norėčiau 
sukurti fotografijų ciklą kitomis, 

kasdieninį gyvenimą atspindin-
čiomis temomis.“

Parengė Ramunė Žilienė

no kolegijoje pradėjo studijuoti 
taikomąją fotografiją: „Studijuo-
ti fotografiją pasirinkau todėl, 
kad fotografijos kursas yra su-
sijęs su kūryba, praktika ir mini-
maliu teorijos kiekiu, ir tai mane 
žavi. Pirmieji mano fotografijos 
mokytojai buvo mano druskinin-
kiečiai draugai ir, aišku, inter-
netas. Autoritetai? Turiu gana 
daug, tačiau jie vis keičiasi, tad 
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Penktadienio popietę prie Lei-
palingio progimnazijos būriavosi 
Leipalingio bendruomenės atsto-
vai, sporto entuziastai. Į čia su-
rengtą naujojo stadiono atidary-
mo šventę atvyko Druskininkų 
savivaldybės vadovai, adminis-
tracijos darbuotojai, Tarybos na-
riai, kiti svečiai. Iškilmingo atida-
rymo juostelę perkirpo renginyje 
dalyvavęs Druskininkų savival-
dybės meras Ričardas Malinaus-
kas, mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius ir Leipalingio pro-
gimnazijos direktorė Asta Čer-
niauskienė. 

Druskininkų savivaldybėje ski-
riamas dėmesys ne tik miesto 
infrastruktūros plėtrai bet ir se-
niūnijoms bei kaimiškosioms 
vietovėms. Naujasis stadionas 
įrengtas, įgyvendinant projektą 
„Leipalingio viešosios erdvės pri-
taikymas bendruomenės porei-
kiams“. 

Naujajame universaliame spor-
to aikštyne įrengta futbolo aikš-
tė, bėgimo takai ir lauko treniruo-
klių aikštelė, įsibėgėjimo takas 
su šuoliaduobe, nutiesti lietaus 
nuotekų tinklai, įsigyta stacionari 
sporto įranga – futbolo vartai, ka-
muolių gaudyklės, taip pat įreng-
ti suoliukai žaidėjams, pastatytos 
šiukšliadėžes. 

Universalus sporto aikštynas 
pritaikytas bendruomenės porei-
kiams – iki šiol Leipalingio gyven-
tojai neturėjo viešai prieinamų ge-
ros kokybės bėgimo takų, taip pat 
ir vietos, kurioje jaunimas ir vyres-
nio amžiaus gyventojai turėtų ga-
limybę užsiimti aktyviu laisvalai-
kiu – sportuoti, treniruotis, žaisti 
futbolą.

Druskininkų savivaldybės mero 
R. Malinausko teigimu, naujasis 
stadionas Leipalingyje buvo su-
planuotas jau seniai: „Jei tik bū-
tume turėję galimybių, toks aikš-
tynas Leipalingyje būtų atsiradęs 
dar 2000-aisiais, kai Leipalingio 
teritorija buvo prijungta prie Drus-
kininkų savivaldybės. Tačiau vis-
kam turėjo ateiti laikas, reikėjo 
gauti lėšų. Džiaugiuosi, kad Lei-
palingio bendruomenė šiandien 
turi naują stadioną. Tikiu, kad sta-
dionas džiugins ne tik jaunimą, bet 
ir brandesnio amžiaus bendruo-
menės narius. Ar išsiplės spor-
tinių renginių geografija? Galbūt 
– nors Druskininkuose modernių 
sporto aikštynų ir erdvių sportui 

pakankamai, tačiau 2021-aisiais 
metais, kai Druskininkuose vyks 
Pasaulio lietuvių žaidynės ir rei-
kės per tam tikrą laiką organizuoti 
ir pravesti daugybę sportinių ren-
ginių, gali būti, kad bus naudoja-
mas ir naujasis Leipalingio stadi-
onas.“

Leipalingio seniūnas Antanas 
Krancevičius pasidžiaugė, kad iš-
sipildė leipalingiečių jaunimo sva-
jonė. Jis pasakojo prieš keletą 
metų sulaukęs būrelio mokslei-
vių, prašiusių atnaujinti Leipalin-
gio stadioną: „Smagu, kad viskas 
nesitęsė dešimtmetį. Kol stadio-
nas buvo įrenginėjamas, tas jau-
nimas dar nė nespėjo užaugti, ir 
šiandien gali džiaugtis išsipildžiu-
sia svajone, sportuoti, leisti lais-
valaikį naujajame aikštyne.“

Leipalingio progimnazijos direk-
torė Asta Černiauskienė džiau-
giasi, kad pagaliau progimnazi-
jos bendruomenė gali naudotis 
atnaujintu stadionu ir bėgimo ta-
kais: „Tikriausiai niekas neabejo-
ja, kad sveikatingumas ir sportas 
yra labai svarbi kiekvieno iš mūsų 
gyvenimo dalis. Ypatingą vaidme-
nį, formuojant sveikos gyvense-
nos įgūdžius, atlieka mokykla. 
Džiaugiamės sudarytomis geriau-
siomis sąlygomis sportuoti moki-
niams ir pamokų metu, ir nefor-
maliojo ugdymo užsiėmimų metų, 
ir laisvalaikiu. Progimnazijos sta-
dionas yra atviras visiems, todėl 
tikimės, kad sportas bus viena iš 
bendruomenę vienijančių sričių 
aktyviai sportuoti ir sveikai gyven-
ti. Tikimės čia išvysti sportuojan-
čias ir jaunas šeimas, ir senjorus. 
Esame dėkingi Druskininkų savi-
valdybės vadovams, administra-
cijos darbuotojams, visiems, ku-
rie prisidėjo prie šio projekto. Jų 
dėka ilgai brandinta mūsų svajo-
nė išsipildė.“ 

Penktadienį, stadiono atidary-
mo dieną, surengtos ir pirmosios 
draugiškos futbolo rungtynės tarp 
Druskininkų savivaldybės ir Lei-
palingio bendruomenės koman-
dų, kuriose pergalę rezultatu 3:2 
šventė šeimininkai. Vėliau su-
rengtos ir smagios estafečių var-
žybos.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Laimos Rekevičienės 
nuotraukos

Leipalingyje – naujo stadiono atidarymas ir pirmosios futbolo varžybosatkelta iš 1 psl.
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Aptarta šildymo sezono pradžia ir 
daugiabučių namų administravimo bei 

priežiūros aktualijos

2018-2019 metų šildymo se-
zono pradžia Druskininkų sa-
vivaldybėje buvo sklandi. Se-
zonas pradėtas spalio 2 dieną, 
šiuo metu jau visi daugiabučiai 
namai šildomi – tuo praėjusią 
savaitę sušauktame pasitari-
me pasidžiaugė Druskininkų 
savivaldybės vadovai ir spe-
cialistai, UAB „Druskininkų 
butų ūkis“ ir LITESKO atstovai. 
„Problemų yra, bet, sulaukę 
gyventojų skambučių, nedel-
siant reaguojame, važiuoja-
me ir operatyviai sprendžiame 
esamą situaciją. Daugiabučių 
namų šildymo sistemos prie-
žiūros darbus atliekame 183-
uose daugiabučiuose“, – sakė 
UAB „Druskininkų butų ūkis“ 
vadovė Vlazdė Prunskienė.

Ir šilumos tiekėjas, ir daugiabu-
čių namų administratorius tarpu-
savyje ieško bendrų sprendimų 

vartotojų naudai.
Pasitarimo metu aptartas klau-

simas dėl suvartoto vandens kie-
kio neatitikčių tarp įvadinio namo 
skaitiklio ir gyventojų butuose 
esančių skaitiklių parodymų, aps-
kaitos prietaisų rodmenų nuotoli-
nio nuskaitymo sistemos diegimo 
eiga. Tuose namuose, kuriuose 
senieji skaitikliai pakeisti naujais 
bei įdiegta nuotolinio skaitiklių nu-
skaitymo sistema, vandens ne-
tekčių skirtumai yra minimalūs. 
Atkreiptas dėmesys, kad labiau-
siai dėl vandens netekčių nuken-
čia sąžiningai skaitiklių rodmenis 
deklaruojantys gyventojai. Tam, 
kad situacija būtų galutinai iš-
spręsta sąžiningų vartotojų nau-
dai, būtina senus skaitiklius pa-
keisti naujais.

Susitikimo metu taip pat aptar-
tos daugiabučių namų adminis-
travimo, šildymo ir karšto van-

dens tiekimo sistemų priežiūros ir 
kitos aktualijos.

Dar vienas svarbus klausimas – 
daugiabučių namų atnaujinimas ir 
jo perspektyvos. Susitikimo daly-
viai pasikeitė informacija apie re-
novacijos eigą ir pasidžiaugė jau 
pasiektais rezultatais – mūsų sa-
vivaldybėje atnaujinti net 98 dau-
giabučiai. Šiuo metu rengiami at-
naujinimo projektai arba vyksta 
rangovo parinkimo procedūros 
dar 13-os daugiabučių namų at-
naujinimui.

„Vykdant daugiabučių namų 
administravimo ir priežiūros dar-
bus, labai svarbu esamų proce-
sų modernizavimas ir naujų tech-
nologijų diegimas. Tik taip galima 
užtikrinti teikiamų paslaugų ope-
ratyvumą, kokybę ir efektyvumą“, 
– pažymėjo Druskininkų savival-
dybės administracijos direktorė 
Vilma Jurgelevičienė.

Druskininkų savivaldybės vadovai ir specialistai, UAB „Druskininkų butų ūkis“ ir LITESKO atstovai aptarė šildymo sezono pradžią ir 
daugiabučių namų administravimo bei priežiūros aktualijas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Kviečiame kurti tradicinį „Kalėdinių eglučių 
parką“

Jau septintus metus, artėjant 
gražiausioms metų šventėms, 
Druskininkų savivaldybė kviečia 
visas Druskininkų įstaigas, įmo-
nes, organizacijas ir bendruome-
nes prisidėti puošiant Muzikinio 
fontano aplinką bei sukuriant iš-
skirtinę Kalėdų pasaką sau, savo 
šeimai ir savo svečiams.

Druskininkų savivaldybės no-

minacijų vakaro metu originaliau-
sios eglutės kūrėjams bus įteik-
ti simboliniai apdovanojimai. Kaip 
ir kasmet, originaliausią metų 
eglutę išrinks druskininkiečiai bei 
miesto svečiai.

Registruotis iki lapkričio 20 d. 
kviečiame el. paštu: egluciupar-
kas@druskininkai.lt arba telefonu 
(8 313) 55355. Registracijos metu 

nurodykite eglutės aukštį, plotį, iš 
ko jis bus pagaminta, bei kitą, su 
specialiaisiais ypatumais susiju-
sią, informaciją. Eglučių statymo 
dienos – lapkričio 26-28 d., ofici-
alus parko atidarymas – lapkričio 
30 d.

Sukurkime kalėdinį stebuklą 
sau, savo artimiesiems ir sve-
čiams!

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Mokestį už žemės nuomą 
fiziniai ir juridiniai asmenys 

turi sumokėti iki lapkričio 15 
dienos 

Rugsėjo mėnesį Druskininkų sa-
vivaldybės taryba nustatė valsty-
binės žemės nuomos mokesčio 
tarifus einamiesiems 2018-iems 
metams. 

Valstybinės žemės nuomos mo-
kesčių tarifus Taryba nustato pa-
gal suskirstytas verčių zonas (jų 
yra 16), žemės naudojimo paskir-
tį ir būdą. Didžiausia žemės ver-
tė yra kurorto centre, mažiausia 
– labiausiai nuo kurorto centro 
nutolusiose teritorijose. Duome-
nys, reikalingi mokesčiui apskai-
čiuoti, yra gaunami iš VĮ Registrų 
centro bei Nacionalinės žemės 
tarnybos. 

2018 m., pagal VĮ Registrų cen-
tro pateiktus duomenis, vidutinės 
žemės vertės nežymiai augo. Ta-
ryba, siekdama, kad gyventojams 
bei verslui mokestinė našta ne-
didėtų, paliko galioti 2017 metais 
nustatytus žemės nuomos mo-
kesčio tarifus.

Žemės nuomos mokesčio ta-
rifai Druskininkų savivaldybėje 
svyruoja nuo 0,2 iki 1,05 proc. Vi-
siems nenaudojamiems ir apleis-
tiems žemės sklypams nustaty-
tas įstatymų leistas maksimalus 4 
proc. tarifas. 

Atkreipiame dėmesį, kad, sie-
kiant mažinti mokesčių naštą, 
Taryba taip pat yra nustačiusi 
žemės nuomos mokesčio už vals-
tybinę žemę lengvatas. Minėtos 
lengvatos taikomos asmenims, 
kurių mokėtinas žemės nuomos 
mokestis (už visus nuomojamus 
žemės sklypus) neviršija 1,45 Eur, 
asmenims, kuriems nustatytas 
0-40 procentų darbingumo lygis, 
sulaukusiems senatvės pensijos 
amžiaus, nepilnamečius vaikus 
auginantiems asmenims, kurių 
šeimose apmokestinamojo laiko-
tarpio pradžioje (t. y., kalendorinių 
metų sausio 1 d.) nėra darbingų 
asmenų ir jų nuomojamo žemės 
sklypo plotas neviršija0,25 ha ki-
tos paskirties (gyvenamojoje te-
ritorijoje) mieste ar 3,0 ha žemės 
ūkio paskirties arba 0,25 ha kitos 
paskirties (gyvenamojoje teritori-
joje) kaimo vietovėje. 

Fiziniai ir juridiniai asmenys mo-
kestį už žemės nuomą turi sumo-
kėti iki lapkričio 15 dienos. 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jurge-
levičienė pasidžiaugė, kad kas-
met žemės nuomos mokesčiai 
surenkami sklandžiai – savivaldy-
bės biudžetas papildomas viduti-
niškai 150 tūkst. eurų. „Kviečia-
me laiku pateikti žemės nuomos 
mokesčio deklaracijas ir sumokėti 
mokestį laikantis terminų, kad ne-
tektų priskaičiuoti delspinigių“, – 
sakė V. Jurgelevičienė. 

V. Jurgelevičienė: „Kviečiame laiku pa-
teikti žemės nuomos mokesčio deklaracijas 
ir sumokėti mokestį laikantis terminų, kad 
netektų priskaičiuoti delspinigių 

Dar vienas skandalas užgeso 
teisme: Savivaldybės teisinių 
paslaugų sutartis yra teisėta

Spalio 26 dieną teismas 
konstatavo, kad Druskinin-
kų savivaldybės administraci-
jos direktorės Vilmos Jurge-
levičienės pasirašyta teisinių 
paslaugų sutartis yra teisėta. 
Teismas konstatavo, kad, pasi-
rašant sutartį, jokių pažeidimų 
nepadaryti, o Viešųjų pirkimų 
tarnyba (VPT) vadovavosi tik 
prielaidomis. 

„Džiaugiuosi, kad teisingumas 
visgi yra. Sutartį, siekiant apginti 
Savivaldybės interesus, sudarėme, 
vadovaudamiesi LR teisės aktais. 
Niekada nesuabejojau jos teisėtu-
mu, o šias intrigas vertinu, kaip po-
litikavimą“, – sakė administracijos 
direktorė V. Jurgelevičienė.

Jos žodžiais, praėjusiais metais 
Druskininkų savivaldybė, įverti-
nusi konkrečią patirtį, su viena 
iš advokatų kontorų pasirašė tei-
sinių paslaugų sutartį, siekdama 
apsiginti nuo ne vienerius metus 
trunkančio Savivaldybės perse-
kiojimo ir norėdama apginti Savi-
valdybės dalykinę reputaciją. Ne 
vieną kartą viešoje erdvėje buvo 
skelbiama, kad Savivaldybę per-
sekioja liberalai, konservatoriai ir 
net aukšto rango politiniai veikė-

jai, tokie kaip V. Gailius, A. Anu-
šauskas ir J. Razma.

Viešųjų pirkimų tarnybai galimai 
kažkieno nurodymu užkliuvo tei-
sėtai, kaip sako Savivaldybės at-
stovai, sudaryta Savivaldybės tei-
sinių paslaugų sutartis, nes jokie 
Savivaldybės pateikti argumen-
tai dėl sutarties teisėtumo VPT 
nesudomino ir Savivaldybei teko 
aiškintis teisme. 

Praėjusį penktadienį teismas tu-
rėjo skelbti verdiktą. Vietinis libe-
ralų ir konservatorių ruporu drus-
kininkiečių vadinamas laikraštis 
„Druskonis“, dar nespėjęs sulauk-
ti teismo sprendimo, jau trimitavo 
apie neva neteisėtą Savivaldybės 
sutartį. Ar taip minėtas leidinys 
dar kartą parodė, jog nepriklauso-
ma žiniasklaida jis net nekvepia?

Druskininkiečiai tokiais veiks-
mais nebesistebi, tik tarpusavy-
je juokauja – šį kartą teisinė vals-
tybė buvo aukščiau už liberalų ir 
konservatorių intrigas. 

Įdomu, iš ko bus bandoma įpūs-
ti skandalą kitą kartą? 

„Mano Druskininkai“ 
informacija
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Vilija Blinkevičiūtė: „Kviečiu į pasaulį pažvelgti ir skurstančio vaiko akimis“

Rimantas Katkevičius

Kas Lietuvoje apgins sociali-
nius darbuotojus? Kodėl ir Lie-
tuvoje, ir Europoje nemažėja 
vaikų skurdas? Kokių sprendi-
mų reikia?

Pokalbis apie tai ir kitas aktu-
alijas su socialdemokrate Vilija 
Blinkevičiūte, Europos Parla-
mento Moterų teisių ir lyčių ly-
gybės komiteto pirmininke.

Gerbiama Vilija, neseniai į ren-
ginį pakvietėte socialinius dar-
buotojus. Kodėl būtent juos?

Mano ir Europos Parlamento so-

cialdemokratų iniciatyva sureng-
ta konferencija „Lygių galimybių 
Europa – iššūkiai ir sprendimai”. 
Susirinko net 300 socialinių dar-
buotojų iš visos Lietuvos. Būtent 
ant jų pečių visu svoriu gula at-
skirties, nelygybės, skurdo pa-
sekmės – visa skaudi realybė, 
kuri ne visiems matoma iš aukš-
tų valdžios bokštų. Pasidalinome 
patirtimi, pasitarėme, pasiūlėme 
sprendimus.

Lietuva ir visa Europa sensta. 
Ateityje reikės vis daugiau soci-
alinių paslaugų ir pagyvenusiems 
žmonėms, ir neįgaliesiems. O kur 
dar vaikų problemos? Tai reiškia, 
kad socialinių darbuotojų poreikis 
tik didės.

Sunku girdėti: šiandien Lietu-
voje trūksta daugiau kaip 1000 
socialinių darbuotų. Atlyginimai 
– nedideli, o reikalavimai ir atsa-
komybė – milžiniški. Skiriasi so-
cialinių darbuotojų atlyginimai 
savivaldybėse, tarp įstaigų ir ins-
titucijų, priklausomai nuo darbo 
vietos – dirbi savivaldybės, vals-
tybės ar sveikatos sistemos įstai-
gose. Tai nenormalu.

Nors teigiama, kad socialinių 
darbuotojų atlyginimai didės, di-
delio optimizmo nepastebėjau. 
Yra ir kitų problemų. Buvo tiesiai 
šviesiai pasakyta: mūsų darbas 
sekinantis, fiziškai pavojingas – 

ir kirviu gali smogti, ir šunimi už-
pjudyti. Todėl kitų metų valstybės 
biudžete būtina numatyti pakan-
kamai lėšų ne tik socialinių dar-
buotojų atlyginimų didinimui, bet 
ir darbo sąlygų gerinimui.

Džiaugiuosi, kad kalbėjomės vie-
na kalba. Žmonių kalba. Ir apie 
Lietuvą, ir apie Europos Parlamen-
te svarstomus teisės aktus dėl ne-
lygybės, atskirties mažinimo, dėl 
galimybių derinti darbą ir šeimos 
interesus. Kalbėjome ir apie mano 
pasiūlytą Vaikų garantijos iniciaty-
vą – kaip realiai padėti vaikams, 
apsaugoti juos nuo skurdo.

Kaip skinasi kelią Europos 
Parlamente ši – Jūsų pasiūlyta 
– Vaikų garantijos iniciatyva?

Kartu su kolegomis labai akty-
viai kovojame, kad europinei Vai-
kų garantijos iniciatyvai būtų skir-
ta 10 milijardų eurų 2021-2027 
metais. Kol kas vyksta aštrios dis-
kusijos.

Oponentai – Europos Parlamen-
to krikščionys demokratai ir libe-
ralai – sako, kad nei tokios Vaikų 
garantijos iniciatyvos, nei milijar-
dų jai skirti nereikia, nes, girdi, 
vaikų skurdą turi įveikti pačios 
valstybės.

Būtina veikti dviem frontais: turi 
imtis veiksmų ir kiekviena valsty-
bė, ir visa bendrija. ES, turtingiau-

sioje pasaulio bendrijoje, skursta 
beveik 25 milijonai vaikų. Lietu-
voje kas ketvirtas vaikas skurs-
ta arba gyvena skurdo rizikos zo-
noje. Akivaizdu, kad po vieną ES 
valstybėms sunkiai sekasi page-
rinti vaikų situaciją.

Europinė Vaikų garantijos inici-
atyva reiškia finansinę pagalbą 
ir paskatą valstybėms imtis rea-
lių veiksmų – stiprinti nemokamą 
vaikų sveikatos priežiūrą ir ugdy-
mą, garantuoti deramą būstą, už-
tikrinti tinkamą mitybą. 

Privalome suteikti lygias galimy-
bes jau vaikystėje – tik taip su-
stabdysime skurdo paveldėjimą.

Bet juk labai svarbi pagalba ir 
šeimoms, auginančioms vaikus?

Taip. Vienareikšmiškai. Vis dėlto 
geriausia vaikų skurdo prevencija 
– stabilias ir nemenkas pajamas 
turintys tėvai. Deja. Problema dar 
ir ta, kad tėvai dažnai susiduria 
su nepakankamomis galimybė-
mis derinti darbą ir įsipareigoji-
mus šeimai. 

Europos Parlamente svarsto-
ma direktyva dėl geresnio darbo 
ir šeimos gyvenimo suderinamo. 
Labiausiai tai aktualu vaikus au-
ginantiems vienišiems tėvams – 
bene labiausiai pažeidžiamiems ir 
ekonomiškai, ir socialiai. Akivaiz-
du, kad nepilnas ar sunkiai besi-

verčiančias šeimas būtina remti 
visapusiškai: derinti specializuo-
tas būsto programas, teikti finan-
sines lengvatas bei pakankamą 
paramą. Pagaliau teikti socialines 
paslaugas į namus. Ir viską ma-
tuoti vaikų gerovės ir jų ugdymo 
kokybės liniuote. 

Pinigai, parama – dar ne viskas. 
Labai svarbus pats valdžios po-
žiūris į vaikų, šeimos gyvenimą. 
Todėl visus politikus kviečiu bent 
kartais į pasaulį pažvelgti ir vaiko 
(juolab – skurstančio vaiko) aki-
mis. Kaip jis jaučiasi, ką mato ir 
girdi, kuo gyvena?

Džiugu, kad Lietuvoje kitais me-
tais siūloma didinti vaiko pinigus 
iki 50 eurų. Bet kitų metų valsty-
bės biudžeto projekte vaiko pi-
nigams trūksta beveik 50 milijo-
nų eurų. Nenumatyta. Štai jums 
ir valdžios požiūris į vaikus: didi-
nam, bet pinigų neskiriam.

Užsakymo Nr. MDR-179-02

Vilija Blinkevičiūtė: „Kviečiu politikus 
bent kartais į pasaulį pažvelgti ir vaiko 
(juolab – skurstančio vaiko) akimis. Kaip 
jis jaučiasi, ką mato ir girdi, kuo gyvena?“

Prekiaujame vaizdo 
stebėjimo, apsaugos ir 
gaisro sistemomis, jas 

įrengiame ir aptarnaujame
Tel. 8 657 45678 

info@tavosauga.lt

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, išsiplėtu-

sios 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.
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Partizanų dainų festivaliui „Laisvės kelias“ – 10 metų
Vaiva Gintutienė.
„Atgimimo“ mokyklos mokytoja

Druskininkų „Atgimimo“ mo-
kykloje, kaip ir kasmet rudenį, 
organizuotas dešimtasis Parti-
zanų dainų festivalis „Laisvės 
kelias“, jau turintis ir tarptau-
tinį statusą. Renginio idėjos 
autorius, buvęs Rezistencijos 
ir tremties muziejaus direkto-
rius Gintautas Kazlauskas pa-
sakojo, kad pirmąkart toks fes-
tivalis organizuotas tuometėje 
M. K. Čiurlionio muzikos mo-
kykloje, o pirmieji jo dalyviai 
buvo „Kupolės“ etnografinis 
ansamblio atlikėjai.

Taigi, pradėję nuo praeities pri-
siminimų, mokyklos direktorės 
Danutės Časienės sveikinimų ir 
garbių svečių pristatymo, šįkart 
dainininkus „priskyrėme“ apygar-
doms: Dainavos, Tauro, Didžio-
sios Kovos, Vytauto... Jos buvo 
minimos neatsitiktinai – juk tai 
mūsų kovotojų už Lietuvos nepri-
klausomybę išmintinga strategi-
ja, leidusi Rezistencijos judėjimui 
trukti bemaž dešimtmetį.

Renginyje dalyvavo Okupacijų ir 
laisvės kovų muziejaus vadovas 
Eugenijus Peikštenis, Genocido 
ir rezistencijos centro Memoria-
linio departamento vedėja Dalė 
Rudienė, Politinių kalinių ir tremti-
nių sąjungos pirmininkas Gvidas 
Rutkauskas, Tarptautinės komi-
sijos okupacinių režimų nusikalti-
mams Lietuvoje įvertinti sekretori-
ato vadovo pavaduotoja, švietimo 
programų pavaduotoja Ingrida 
Vilkienė bei mokslinių tyrimų pro-
gramų koordinatorė Eglė Šukytė-
Malinauskienė, Krašto apsaugos 
atstovas, Druskininkų užkardos 
vadas Ričardas Birvinskas, Kraš-
to apsaugos savanorių pajėgų 
vadas Kęstutis Valenta, Tremti-
nių politinių kalinių choro vadovė 
Antanina Laurenčikienė, Rezis-
tencijos ir tremties muziejaus vyr. 
muziejininkas Saulius Lukošiū-
nas bei garbės svečias – buvęs 
partizanas Juozas Jakavonis-Ti-
gras. Salė buvo pilnutėlė dalyvių 
bei žiūrovų. 

Renginys prasidėjo jautria mo-
kytojos Dalios Urniežienės pa-
rengta pradinukų kompozicija 
„Sudie, motule“. Po kiekvieno iš-
ringuoto posmelio renginio ve-
dėjai improvizuotame žemėlapy-
je atidengdavo vis kitą apygardą 
ir čia pat simboliškai užberdavo 
smėlio žiupsniu...

Tylos minute pagerbėme kritu-
sių už Lietuvos laisvę partizanų at-
minimą. Druskininkų šauliai, va-
dovaujami Ramūno Šerpatausko, 
padėjo gėles bei atminimo žva-
kes prie „Mergelių akių“ memoria-
lo, skirto žuvusiems partizanams.

Sunku išvardinti visus festivalio 
dalyvius, tik verta paminėti, jog 
atvažiavo dainorėliai iš Alytaus, 
Varėnos, Prienų, Lazdijų rajonų, 
Kalvarijos, Ukmergės, Trakų Vo-
kės, Vilniaus ir net iš Utenos... O 
jų vienos už kitas gražiau atlieka-
mos dainos, tokios kaip „Jau bro-
lelis ant vainelės rengias“ „Gal 
pavargai“ arba „Jei ne auksinės 
vasaros“, negalėjo palikti abejin-
gų klausytojų. 

Visuomet džiaugiamės Punsko 
Kovo 11-osios licėjaus choru „Pa-
šešupiai“, vadovaujamu Dainiaus 
Pavilonio. Jų atliekamos dainos – 
tarsi pavyzdys, kad ir svečioj šaly 
gyvenant galima ugdyti meilę Lie-
tuvai ir pagarbą jos istorijai.

Partizanų dainų festivalio „Lais-
vės kelias“ pabaigoje buvo apdo-

vanoti kolektyvų vadovai. Moky-
klos direktorė D. Časienė įteikė 
išleistą ta proga festivalio dešim-
tmečio kalendorių su partizano 
Tigro parašu. Svečiai už pras-
mingą ir pilietišką veiklą padėkojo 
mokytojams, parengusiems daini-
ninkus, ir mokyklos Tolerancijos 
centrui, vadovaujamam mokyto-
jos Lijanos Lukošiūnienės.

Net ir pasibaigus renginiui, dar 
ilgai mintyse skambėjo išgirstos 
dainos: „Rankšluosty  išausiu: 
Lietuva Tėvyne, Tu didvyrių žeme 
– mes Tavo vaikai“... 

Kas gali būti gražiau už dainuo-
jantį jauną žmogų, ateities Lietu-
vos pilietį...

Renginio garbės svečias – buvęs par-
tizanas Juozas Jakavonis-Tigras/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka

Renginyje dalyvavo ir jaunieji Druski-
ninkų šauliai/Laimos Rekevičienės nuo-
trauka

Visi renginio dalyviai pripažino – kas gali būti gražiau už dainuojantį jauną žmogų, ateities Lietuvos pilietį?/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Partizanų dainą atliko ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos moksleiviai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Visų renginio dalyvių atmintyje dar ilgai išliks moksleivių atliktos dainos/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykloje organizuotas jau dešimtasis Partizanų dainų festivalis „Laisvės kelias“ sulaukė didelio susidomėjimo/ Laimos Rekevičienės nuotrauka
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„O kas čia?“ – įspūdinga erdvė visos šeimos pramogoms!

Sveikatingumo ir poilsio kom-
plekse „Grand SPA Lietuva“ 
atidarytas naujas šeimos pra-
mogų parkas „O kas čia?“ (M. 
K. Čiurlionio g. 51 ) –  daugiau 
nei 1000 kv. metrų ploto pra-
mogų erdvė. Tai bene didžiau-
sias šeimos pramogų parkas 
ne tik Druskininkuose, bet ir 
Lietuvoje. 

„O kas čia?“ – klausimas, kurį 
taip dažnai girdi mamos bei tė-
čiai iš savo smalsių ir nuolat 
aplinką tyrinėjančių vaikų, kaip 
tik ir tapo šios šeimos pramo-
goms ir bendravimui skirtos oa-
zės pavadinimu.

Praėjusio ketvirtadienio rytą 
naujojo objekto atidarymo juos-
telę perkirpę mažieji druskinin-
kiečiai buvo pirmieji, pasklidę 
po pramogų parko erdves ir 
ėmęsi jas tyrinėti. Iš visų pusių 
tik ir girdėjosi: „O kas čia?“

Kaip per atidarymo šventę sakė 
„Grand SPA Lietuva“ generalinis 
direktorius Vladimir Ščiupakov, 
džiugu atidaryti naują objektą 
Druskininkuose, skirtą visos šei-
mos pramogoms ir poilsiui: „Tiki-
mės, kad šis bendras koncerno 
„Achemos grupė“ ir „Grand SPA 
Lietuva“ produktas padės Drus-
kininkų kurorto plėtrai ir pritrauks 
dar daugiau svečių, turistų ir po-
ilsiautojų. Norėtųsi, kad šeimos 
pramogų parką „O kas čia?“ 

pamėgtų ir čia lankytųsi ne tik ku-
rorto svečiai, bet ir druskininkie-
čių šeimos, vaikučiai ir jų tėveliai. 
Laukiame visų.“

Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas akcentavo, 
kad tokio tipo parko įkūrimo idėja 
yra unikali ir perspektyvi, kadangi 
panašių šeimos laisvalaikio cen-
trų nėra visame regione: „Šiame 
objekte šeimininkaus ir karaliaus 
vaikai. Tai puiku – juk Druski-
ninkai yra kurortas šeimai! Toks 
objektas Druskininkams yra labai 
reikalingas – ne tik vaikams, bet 
ir jų tėveliams. Visoje bendroje 
kurorto pramogų, paslaugų ir 
sveikatinimo infrastruktūroje labai 
reikalinga vaikų užimtumo erdvė. 
Džiugu, kad Druskininkuose atsi-
rado objektas, kuris pritrauks šei-
mas, auginančias vaikus.“ 

Druskininkų savivaldybės do-
vana įkurtuvėms – patogūs, 
minkšti, vaikiškame interjere de-
rantys ir funkcionalūs sėdmaišiai. 

Pramogų parke „O kas čia?“ 
parko karalienė Žirafa ore laukia 
visų, kviesdama nuotykių kupinai 
kelionei po nuostabų vaikų atra-
dimų pasaulį. „O kas čia?“ – tai ir 
oro balionų terminalas, ir „Rojaus 
paplūdimys“, ir „Gelbėtojų sto-
tis“, ir „Beždžionių sala ir baltasis 
kanjonas“, ir „Piratų sala“, ir slėp-
tuvės su netikėtomis laipynėmis 
tikriems nuotykių ieškotojams, ir 
„Bazė 112“, ir „4 ratų dirbtuvės“ 

drąsuoliams, ir „Žaislų ligoninė“, 
ir „Fėjų dvaras“, ir „Grožio namai“ 
mažosioms svajotojoms. O šalia 
– paslaptingoji „Sapnų palėpė“. 
Ak, tiesa, – gi dar ir „Kinas tarp 
ratų“, „Greičio trasos“ tikriems 
lenktynininkams! O ten, tolėliau 
– vėl „Ramybės oazė“ ir... „Pyplių 
skveras“ – patiems mažiausiems 
pramogautojams.

Pramogų komplekse yra ir „Ro-
žinė kepyklėlė“, skirta įvairiems 
skoniams patenkinti ir vaikiškai 
fantazijai atsiskleisti. Magišku 
meniu vilioja ir „Kids cafe“ su joje 
įsikūrusia „Trolių palėpe“, kurioje 
apsigyveno tik didžiausiems sva-
jotojams matomi mažieji pada-
rėliai: troliai, žavingos išvaizdos 
ir linksmo būdo naujieji draugai, 
žadantys nuotykius, kokių jau se-
niai neregėjote! Gera drauge su 
jais skristi oro balionu ir skanauti 
šokoladinius šaukštelius. Troliai 
šoka, sportuoja, dainuoja, linksmi-
nasi, o svarbiausia – auga stiprūs 
ir sveiki!

Rengiant šio objekto verslo 
planą, remtasi viešosios įstai-
gos „Vaikystės miestas“ patirtimi, 
įrengiant panašaus pobūdžio 
parkus Kaune ir Šiauliuose. Šios 
įstaigos savininkė – televizijos 
režisierė Rasa Micachienė, dau-
geliui žinoma ir kaip „Eurovizijos“ 
dalyvės Ievos Zasimauskaitės 
pasirodymo režisierė, yra ir Drus-
kininkų šeimos pramogų parko 

„O kas čia?“ idėjos autorė. Kaip 
savaitraščiui „Mano Druskininkai“ 
sakė R. Micachienė, kas gali būti 
geriau už skardų vaiko juoką ir 
besiveržiančias geras emocijas? 
Pristatydama parko koncepciją, 
R. Micachienė sakė: „Parkas – tai 
ne ta žaidimų aikštelė, kur vai-
kas ateitų tiesiog palakstyti. Man 
vaikas, visų pirma, yra kūrėjas, 
todėl ir pramogų parko erdvės 
yra sukurtos, suprojektuotos taip, 
kad skatintų vaiko kūrybiškumą, 
fantaziją, kad padėtų skleistis jo 
vaikystės pasauliui ir vizijoms. 
O svarbiausia – kad šis parkas 
būtų tarsi vaikystės namai, ku-
riuose laiką smagiai galėtų leisti 
visa šeima drauge. Dažniausiai 
„Vaikystės miesto“ erdvėse visko 
būna daug paslėpta, tad vaikai 
vaikšto ir klausinėja – o kas čia? 
Tyrinėkime drauge su jais!“

Tikimasi, kad šeimos pramogų 

parke „O kas čia?“ lankytojus 
džiugins ne tik aukštos kokybės 
aptarnavimas, jaukus ir patrauklus 
interjeras, bet ir įvairios akcijos bei 
privilegijos lojaliems klientams. „O 
kas čia?“ šeimos pramogų parke 
nuolatos gyvuos teminės šven-
tės ir pasiūlymai, atsižvelgiant į 
menkiausias organizacines smul-
kmenas. Tad tikėtina, kad bus iš-
pildytos pačios gražiausios ir neti-
kėčiausios vaikučių svajonės. 

Čia yra galimybė karaliauti ypa-
tingai vaikų gimtadienių nuotai-
kai, o netikėtos fotosesijos ir ne-
pamirštami scenarijai gali gimti 
ir 1-ojo gimtadienio ar krikštynų 
proga. Čia laukia ne tik šventės 
ir pramogos, bet ir skanios, išmo-
ningai pateikiamos vaišės –  joms 
taip pat bus  skiriamas labai dide-
lis dėmesys.

Užsakymo Nr. MDR-179-003

Į šeimos pramogų parko „O kas čia?“ atidarymą atvyko Druskininkų savivaldybės vadovai, koncerno „Achemos grupė“  atstovai, kiti 
svečiai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Šeimos pramogų parke „O kas čia?“ šeimininkauja ir karaliauja vaikai!/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Atidarymo juostelę perkirpę mažieji druskininkiečiai buvo pirmieji, pasklidę po pramogų 
parko erdves/Edvardo Balčiaus nuotrauka

Šventinį tortą mielai padalijo ir „Grand SPA Lietuva“ generalinis direktorius V. Ščiupa-
kov/Laimos Rekevičienės nuotrauka

„Bitutės“ auklėtiniai į pramogų parko atidarymo šventę atkeliavo, kad sužinotų visus at-
sakymus į klausimą: „O kas čia?“/Edvardo Balčiaus nuotrauka
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Miesto muziejuje – paroda „Lietuvis Bronislovas Pilsudskis (1866-1918) – 
garbinamas Japonijoje, pamirštas Lietuvoje“

Roma Dumčiuvienė,
Druskininkų miesto muziejaus 

vyriausioji fondų saugotoja

Ar kada nors matėte lokio 
šventę? Ar žinote apie kalbą, 
skirtą atsisveikinimui su lokiu? 
O gal domitės Japonijos kultū-
ra? O gal būtų įdomu pasiklau-
syti tolimojo Sachalino žmonių 
dainų, kurios Japonijoje prieš 
penkiolika metų buvo muzikos 
topų viršūnėje? Ateikite į Drus-
kininkų miesto muziejų ir ap-
silankykite parodoje „Lietuvis 
Bronislovas Pilsudskis (1866-
1918) – garbinamas Japonijo-
je, pamirštas Lietuvoje“, skirtą 
mokslininko mirties 100 metų 
sukakčiai. Tuo pačiu pristatysi-
me dar vieną Lietuvos šimtme-
čio asmenybę.

Dažnam lietuviui pavardė Pil-
sudskis sukelia neigiamus jaus-
mus. „Žinau jį, – pasakys tūlas 
lietuvis, – Vilniaus krašto okupan-
tas, kurio širdies kapą Rasų kapi-
nėse taip gausiai lanko lenkų tu-
ristai.“ Japonijoje – priešingai. 
Išgirdę šią pavardę, sakys: „O, 
Pilsudskis – tai mokslininkas iš 
Europos, tyrinėjęs japonų tautos 
šaknis, palikęs pirmą neįkainoja-
mą darbą apie tolimojo Sachali-
no tauteles – japonų protėvius.“ 
Iš kur atsiranda toks nuomonės 
skirtumas? Kur čia „šuo pakas-
tas?“ Esmė ta, kad kalbama visai 
apie skirtingus Pilsudskius, nors 
ir tikrus kraujo brolius, Lietuvos 
senos bajorų Giniotų giminės at-
stovus: Juzefą ir Bronislovą. 

Šį kartą kalbėsime apie Bro-
nislovą – vyriausiąjį brolį iš 12-
os vaikų Pilsudskių šeimoje, ku-
rio mokslinis palikimas dar ir 
šiandien yra tyrinėjamas, rašo-
mi straipsniai, leidžiamos daugia-
tomės knygos, rengiamos jo var-
do konferencijos, įsteigti mokslo 
centrai Lenkijoje, Rusijoje, Japo-
nijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje, Anglijoje, Suomijoje, Ny-
derlanduose, Šveicarijoje, atmi-
nimas įamžintas Japonijos, Rusi-
jos, Austrijos muziejuose. 

Dėl laimingo atsitiktinumo ir 
Druskininkų miesto muziejus turi 
unikalią Bronislovo Pilsudskio 
1898-1905 metų nykstančių Toli-
mųjų Rytų tautelių fotografijų ko-
lekciją, kurios apžiūrėti, ją tyrinėti 
buvo atvykę mokslininkai iš Japo-
nijos, Lenkijos, Šveicarijos. Rug-
sėjo pabaigoje pakeliui į Kroku-
voje surengtą IV-ąją tarptautinę 
konferenciją, skirtą B. Pilsudskiui 
ir jo moksliniam palikimui, Mu-
ziejuje apsilankė Rusijos mokslų 
akademijos etnologijos ir antro-
pologijos instituto istorinių mokslų 

kandidatė Liudmila Missonova iš 
Maskvos. Jos pastabos ir komen-
tarai atskleidė iki šiol kitų moks-
lininkų fotografijose nepastebėtų 
svarbių detalių: patikslino kai ku-
rių tautelių pavadinimus, vietovar-
džius, atkreipė dėmesį į kultūri-
nius skirtumus, padovanojo savo 
mokslo darbų knygas. 

B. Pilsudskio fotografijų (1898-
1905) rinkinį sudaro 50 Sachalino 
tautelių vaizdų. Juose užfiksuotos 
šventės, papročiai ir buitis. Pats 
autorius – įdomi asmenybė, savo 
gyvenimo veikla susijęs su lietu-
vių, rusų, lenkų, japonų, prancū-
zų bei jau XIX a. pabaigos ir XX 
a. pradžios sandūroje beveik iš-
nykusių Tolimųjų Rytų tautelių 
kultūromis. Pastarųjų kultūrų iš-
samus tyrimas labiausiai ir išgar-
sino B. Pilsudskį, kaip mokslinin-
ką etnologą. 

B. Pilsudskis gimė 1866 m. spa-
lio 21 d. Zalavų dvare, Švenčionių 
apskrityje. Mokėsi Vilniaus gim-
nazijoje, 1887 m. įstojo į Peter-
burgo universitetą. Su J. Lukoše-
vičiumi, savo broliu Juzefu ir kitais 
apkaltintas dalyvavęs pasikėsini-
me prieš carą Aleksandrą III. „Be 
gilesnių tyrinėjimų mums būtų ne-
lengva pasakyti, kiek giliai buvo 
įklimpę broliai Bronislovas ir Ju-
zefas Pilsudskiai, tačiau carinio 
teismo nuosprendis žinomas: Pe-
terburgo universiteto studentas B. 
Pilsudskis 1887 m. buvo nuteistas 
15 metų tremties į Sachaliną, o 
Juzefas – 5 metams į Sibirą. Bro-
nislovui galėjo baigtis ir blogiau, 
nes už dalyvavimą, rengiant pa-
sikėsinimą prieš carą Aleksandrą 
III, Rusijos teismas iš 15 suimtų-
jų visus nubaudė mirties bausme, 
vėliau dešimties bausmė buvo 
sušvelninta. Mirties bausmė buvo 
įvykdyta penkiems asmenims, 
tarp jų – Aleksandrui Uljanovui 
(Vladimiro Uljanovo, būsimojo 
Lenino, vyriausiam broliui). Trem-
tyje B. Pilsudskis su-sidomėjo 
vietiniais ainais. Kūrė jiems mo-
kyklas, tyrė jų gyvenimą. 1899 m. 
jam buvo leista apsigyventi Vladi-
vostoke, ten vadovavo muziejui. 
Per Japoniją ir JAV pabėgęs, nuo 
1906 m. gyveno austrų valdomoje 
Galicijoje. I pasaulinio karo metu 
atsidūrė Šveicarijoje, kur dirbo 
Rappersville lenkų muziejuje. Kai 
Šveicarijos lietuviai 1915 metų 
pabaigoje sudarė komitetą nu-
kentėjusiems Lietuvos žmonėms 
nuo karo šelpti, iš pradžių jie buvo 
įtraukę ir Lietuvos dvarininkus. To 
komiteto pirmininku visų išrinktas 
ramaus būdo B. Pilsudskis, ku-
ris tikėjo nepriklausomos Lietu-
vos ateitimi, nuoširdus lietuviams, 
bandęs ir pirmininkauti lietuviš-

kai. Tačiau netrukus šis komitetas 
iširo, nors Bronislovas ir stengė-
si abi puses taikyti. B. Pilsudskis 
buvo lenkų apšauktas „pamišusiu 
litvomanu“. Pakviestas dirbti Sor-
bonos universitete, B. Pilsudskis 
skaitė Rytų Azijos tautų etnografi-
ją, bet pablogėjus sveikatai, nusi-
skandino Senoje. Palaidotas Les 
Champeaux kapinėse Montmo-
rence prie Paryžiaus, o senosio-
se Zakopanės kapinėse yra sim-
bolinis jo kapas. 

Druskininkų miesto muziejaus 
fotografijų rinkinį tyrinėjo ir nuo-
traukų metrikas sudarė prof. hab. 
dr. Alfredas F. Majevičius (Alf-
red F. Majewicz, Lenkija), tiks-
lino Osakos universiteto profe-
sorius Koichi Inoue ir Saitamos 
universiteto profesorius, dr. Ka-
zuhiko Sawada (Japonija). Muzie-
jaus rinkinyje mokslininkai rado 8 
unikalius vaizdus. Daugiausia –
ainu tautelės fotografijų. Lietuvių 
enciklopedijoje, išleistoje 1953 
m. Bostone, rašoma: „Ainu. Pir-
mojoje periodo pusėje (apytiks-
liai iki 13000 m. pr. Kr.) Japonija 
buvo žemyno dalis ir gyventojai 
laisvai migravo po šias teritorijas, 
medžiodami elnius. Apie 13000 
m.pr. Kr. pakilo vandenyno lygis, 
dalis teritorijos atsidūrė po van-
deniu ir atsirado Japonijos salos. 
Apie 10000 m. pr. Kr. į salas pra-
dėjo keltis būsimųjų japonų pro-
tėvių gentys. Kėlėsi 4 keliais: Per 
Kurilų salas iš Sibiro atsikėlė ainu 
gentys ir apsigyveno Hokkaido 
saloje bei Honšiu salos šiaurinė-
je dalyje. Antropologiniu atžvil-
giu, tai beveik visai kaukazietiška 
rasė. Pagrindiniai bruožai – že-
mas ūgis, kvadratinė veido for-
ma, žymus kūno plaukuotumas. 
Ši gentis kildina save iš lokio gi-
minės ir tiki į lokio totemą. Jų ap-
rangos, namų apyvokos daiktų 
puošyba bei spalvinė gama la-
bai artima Sibiro čiukčių gentims. 
Ainu bendruomenės santvarkoje 
daug matriarchato bruožų. Ainu 
religija animistinė su aiškaus mo-
noteizmo tendencijomis.“ Nors ja-
ponų vyriausybės ir globojama, 
bet Ainu tautelė nyksta.

Druskininkų miesto muziejus 
yra parengęs šių fotografijų kilno-
jamąją parodą ir ją eksponavęs 
Lietuvos Nacionalinėje UNES-
CO parodų salėje, Lenkijoje bei 
kitose Lietuvos kultūros įstaigo-
se. 2004 m., aprašydamas Mu-
ziejaus parodą „Ainu tautelė. Sa-
chalinas“, Gediminas Zemlickas 
rašė: „Įdomu, ar tie šventiškai pa-
sirėdę ir fotografuotis pas kitatau-
tį atėję ainai nujautė, ar žmogus 
iš Lietuvos jiems paaiškino, kad, 
ir šimtui metų praėjus, bus kas į 

juos žiūrės ir stebėsis, kad kaž-
kur ten, kur prasideda Azijos že-
mynas, yra ainų žemė ir ten gyve-
nę štai šie žmonės? Atsakymo į šį 
klausimą niekada nesulauksime, 
tad kiekvienas iš mūsų turi teisę 
ir visišką laisvę pats sau atsakyti.“

Lietuviams Bronislovas Pilsuds-
kis turėtų būti įdomus, kaip moks-
lininkas, kuris pirmasis 1916 m., 
dar anksčiau už dailininką A. Var-
ną, aprašė ir išleido studiją pran-
cūzų kalba apie lietuviškus kry-
žius „Les croix lithuaniennes“. 
Įdomu tai, kad B. Pilsudskis ir A. 
Varnas buvo pažįstami. Dailinin-
kas yra nutapęs jo portretą, ku-
riame, tarp kitko, mokslininkas 
pavaizduotas dėvintis tradicinį 
ainų kostiumą. Gėrėdamasis kry-
žių grožiu, dalindamasis savo pa-
ties prisiminimais apie iš bobutės 
ir tetos girdėtą kryžių gelbėjimą 
nuo sunaikinimo, visą savo kūrinį 
užbaigia, išliedamas susikaupu-
sį ilgesį tėvynei: „Nelaiminga liau-
dis nesibaigiančiu persekiojimu 
engta ir kankinta, su silpstančia 
drąsa lenkėsi senųjų kryžių pa-
pėdėje ir meldė malonės, teisin-
gumo ir laisvės. <…> Nepaisant 
to, kad didesnė šalies dalis buvo 

visiškai sunaikinta, lietuvių tauta 
tiki, jog Didysis karas [I Pasauli-
nis] gražins jiems laisvą tėvynę“. 
Ta laisvė į Lietuvą atėjo 1918 m., 
tačiau netrukus, gegužės 17 d., 
užgeso iškilaus mokslininko gy-
vybė. Sachaline (Rusija) ir Hokai-
de (Japonija) jo atminimui pasta-
tyti paminklai, o Lenkijos mokslų 
akademijos bibliotekoje Krokuvo-
je kabo jam skirta atminties lenta. 

Užgožtas savo brolio vardo še-
šėlio, žymus mokslininkas nepel-
nytai  pamirštas čia, savo gim-
tojoje šalyje, nors buvo karštas 
lietuvių gynėjas, įžvelgęs netgi 
lietuviškų žodžių  semantinį pa-
našumą su ainų tautelės žodžiais 
(palyginkime: lietuviškas „ainis“ 
– reiškia palikuonį, ainų kalboje 
„Ainu, Aino“ – „žmogus“). Norėtų-
si, kad mes, lietuviai, daugiau do-
mėtumėmės savo kultūra, moks-
liniais laimėjimais, neatiduotume 
taip lengvai kaimynams mūsų 
įžymybių, kaip jau yra atsitikę su 
Jonu Čečiotu, Adomu Mickevi-
čiumi, Česlovu Milošu, Oskaru 
Milašiumi. Tad lapkričio mėnesį 
pakviesime aplankyti šio didžio 
žmogaus, Lietuvos žemės vaiko, 
fotografijų parodą.

Nanajai (goldai) iš Troickoje kaimo prie Amūro/Druskininkų miesto muziejaus archy-
vo nuotrauka

Ainu. Šunų kinkinys žiemą keliauja pajūriu/Druskininkų miesto muziejaus archyvo nuotrauka

Sachalino ainu. Kairėje – vyras iš šiau-
rės, dešinėje – vyras iš pietų/Druskininkų 
miesto muziejaus archyvo nuotrauka

Sachalinas. Giliakas su žmona/Drus-
kininkų miesto muziejaus archyvo nuo-
trauka
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Užuojautos

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
Lapkričio 2 d. Literatūrinė popietė vaikams „Kai eilės skamba mūsų lūpose“ (Druskininkų savivaldybės 

viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

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)

Lapkričio 12 d. 16 val. Šiaulių vyskupo E. Bartulio kalendoriaus pristatymas (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Lapkričio 17 d. 18.00 val. grupės „Balius“ koncertas. Renginys mokamas, daugiau informacijos: 8 620 
25161 (Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3, Leipalingis)

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)

Tautodailininkės Dianos Lukošiūnaitės karpinių paroda, skirta Lietuvos šimtmečiui (Viečiūnų bendruomenės 
centras, Jaunystės g. 17, Viečiūnai)

Susimąstai prie Amžinybės slenksčio, 
ji mums išlieka paslaptim gilia. 
Atėjome, pabuvome, išėjome. 

Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.

Dėl mylimo vyro mirties, nuoširdžiai užjaučiame 
Janiną Kriščiūnienę ir jos artimuosius. 

Druskininkų „Bočiai“

Buvo dienos, kupinos pilnatvės, 
buvo darbas, džiaugsmas ir sėkmė greta. 

Buvo įkvėpimo ir kūrybos metas. 
Savęs aukojimas – kaip pareiga šventa.

Mirus Vladui Jonikui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Genovaitę ir dukras.

Ateities  g. 14 namo 
2-osios laiptinės gyventojai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)

8 (313) 51138, 8 698 72200

Žmogaus kelionė žemėje – tai tik trapi gyvenimo gija, kuri, neperspėjus, nutrūksta.... 

Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, draugams, bendradarbiams, kolegoms, tautodailinin-
kams, pažįstamiems, visiems, buvusiems su mumis sunkią mums valandą, palydint mūsų 
brangiausią žmogų Mamytę Marijoną Lukošiūnienę į Amžinybę. 

Dukros Laimutė ir Diana

Nauja ARATC paslauga biudžetinėms 
įstaigoms – maisto atliekų surinkimas 

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centras (ARATC) ryžo-
si dar vienam eksperimentui 
– pirmasis Lietuvoje pradėjo 
surinkinėti maisto atliekas iš 
biudžetinių regiono savivaldy-
bių įmonių: ugdymo ir švieti-
mo, sveikatos priežiūros ir kitų 
įstaigų, kuriose teikiamos mai-
tinimo paslaugos. 

Ši paslauga biudžetinėms įmo-
nėms papildomai nieko nekai-
nuos – ji bus teikiama pagal ben-
drus rinkliavos principus. 

Naujovė dar tik pradedama įgy-
vendinti, bet daugelis įstaigų jau 
pasirašė sutartis su ARATC, kurio 
darbuotojai ne tik nemokamai su-
rinks ir išveš maisto atliekas, bet 
ir sutvarkys visus tam būtinus do-
kumentus. 

„Tai – ne tik pagalba bei palen-
gvinimas biudžetinėms įmonėms, 
bet pirmiausia – galimybė mažin-
ti mišrių atliekų kiekį bei siekis iš-
siaiškinti realią situaciją maisto 
atliekų tvarkymo srityje, kurioje, 
deja, yra daug nesąžiningos vei-
klos ir manipuliacijų“, – sakė ARA-
TC direktorius Algirdas Reipas. 

Pagal galiojančius reikalavi-
mus, visos maitinimo paslaugas 
teikiančios įmonės privalo mais-
to atliekas tvarkyti atskirai nuo 
kitų komunalinių atliekų, perduo-
damos jas licencijuotiems maisto 
atliekų tvarkytojams. Tačiau prak-
tika rodo, kad maisto atliekų tvar-
kymo sutartys dažnai sudaromos 
tik dėl formalumo, o labai dide-
li maisto atliekų kiekiai yra išme-
tami kartu su mišriomis komunali-
nėmis atliekomis ir vėliau šalinami 
sąvartyne. 

Tad eksperimentą įgyvendi-
nantis ARATC tikisi, kad siūloma 
naujovė padės užkirsti kelią toles-
niam nesąžiningam veikimui bei 
leis sumažinti į sąvartyną paten-
kančių atliekų kiekį ir atskirai su-
rinktas maisto atliekas, kurios yra 
perdirbamos, panaudoti energijos 

gamybai.
Maisto atliekos iš biudžetinių įs-

taigų bus surenkamos specialiai 
tam pritaikytu automobiliu ir ga-
benamos į Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo technologijų centre 
veikiančius biologinio apdorojimo 
įrenginius. 

Naujovę įgyvendinantis ARATC 
maisto atliekas iš sutartis pasira-
šiusių biudžetinių įstaigų surinki-
nės vieną kartą per savaitę, tad 
įmonėms sumažės rūpesčių dėl 
susidariusių maisto atliekų laiky-
mo. Maisto atliekų tvarkymo įmo-
nės šios rūšies atliekas surenka 
vieną kartą mėnesį, tad joms lai-
kyti reikia tinkamų sąlygų, o ne vi-
sos įstaigos jas turi, be to tai rei-
kalauja ir papildomų kaštų.  

Pradedama įgyvendinti naujovė 
leis sumažinti ir finansinę naštą 
biudžetinėms įstaigoms, kurioms, 
įvedus dvinarę rinkliavą, išlaidos 
už atliekų tvarkymą labai išaugo. 

Eksperimentą, nemokamai su-
renkant maisto atliekas iš biudže-
tinių įstaigų, planuojama vykdyti 
vienerius metus. 

„Tai leis mums sužinoti realią si-
tuaciją maisto atliekų srityje, pa-
matyti, kokie jų kiekiai susidaro, 

kaip sumažės mišrių, sąvartyne 
šalinamų  atliekų kiekis“, - kalbėjo 
ARATC vadovas A. Reipas. Re-
miantis gautais duomenimis, bus 
priimami sprendimai dėl tolesnio 
paslaugos teikimo. 

Jau šį rudenį Alytaus regio-
ne pradedamas ir atskiras mais-
to atliekų surinkimas iš gyvento-
jų. Regiono miestų ir miestelių 
individualių namų gyventojams 
jau yra išdalinti konteinerių mais-
to atliekoms surinkti komplek-
tai, kuriuos sudaro 120 litrų tal-
pos konteineris su oro cirkuliacija 
ir filtravimu, orui pralaidus kibirė-
lis maisto atliekoms rinkti ir san-
dari talpa panaudotam aliejui bei 
riebalams. 

Naujuosius konteinerių kom-
plektus, kaip ir visus konteinerius 
iki šiol, gyventojai gavo nemoka-
mai. Maisto atliekų konteineriai 
yra pažymėti specialiais elektro-
niniais žymekliais ir kiekvienas jų 
pakėlimas bus fiksuojamas. Atski-
ras maisto atliekų surinkimas nu-
statytam rinkliavos dydžiui įtakos 
neturės. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija

Naujovę įgyvendinantis ARATC maisto atliekas iš sutartis pasirašiusių biudžetinių įs-
taigų surinkinės vieną kartą per savaitę, tad įmonėms sumažės rūpesčių dėl susidariusių 
maisto atliekų laikymo/ARATC archyvo nuotrauka

Čia būta mano lūpų ir akių, 
čia mano rankų klaidžiota. 

Po žodžiais ir po tyla gyventa. 
Atminties gyva žieve priaugus aš prie Jūsų. 

Tą vakarą, kada manęs nebus, 
brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu 

(J. Marcinkevičius)

Nuoširdžiai užjaučiame Rimą Jotautienę, 
mirus mylimam Tėveliui.

Karių reabilitacijos centro kolektyvas

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą 
Tėvelį. Dalijamės skausmu ir tariame nuoširdžius užuojautos 

žodžius Valentinui Landai.

DNSB „Ateitis“ gyventojai

Mirus Vitui Valentukevičiui, 
nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.

Bendrijos „Viltis“ gyventojai
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2018.11.03 d.
Šeštadienis

2018.11.02 d.
Penktadienis

2018.11.04 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis.

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
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. 

Laivų mūšis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 2 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gyvenimas (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Gero vakaro šou“. 
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 „Princesė ir varlius“.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS 

„Geležinis žmogus 2“.
23:55 „Pavojingas susitarimas“.
01:35 „Auklė nakčiai“ (k.).
03:00 „Geležinis žmogus 2“ (k.).
05:10 „Gražuolė ir pabaisa“.

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 Gyvūnų policija. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Kaukazo belaisvė, arba nauji 

Šuriko nuotykiai.
22:45 Ledo kariai.
00:40 Laukinės aistros.
02:40 San Andreas (k).

05.55 Programa.
05.59 TV parduotuvė. 
06.15 Lietuva tiesiogiai.
06.50 Gyvenimo sparnai. 

07.50 Nuoga tiesa. 
09.20 Čempionai.
09.55 „Pasaulis iš viršaus“. 
11.25 „Žolė po sniegu“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris. 
18.55 PREMJERA. „Konsultantas“.
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. Opera-

cija „Trojos arklys““.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Pasirenkant likimą“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Opera-

cija „Trojos arklys““.

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 „Reali mistika“. 
13:50 „Žiniuonis“.
14:50 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 NKL čempionatas. Palan-

gos Kuršiai - Gargždų SC. Tiesioginė 
transliacija

20:00 @rimvydasvalatka. 
20:30 Info diena. 
21:00 Kerštas.
23:15 Adamsų šeimynėlė (k).
01:10 Baubas (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).

07:00 Gimtoji žemė.
07:30 Premjera. Vendi.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Tam-

sioji augalų pusė. Žudikai ir luošintojai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Laukinės gamtos sekliai. Suma-
numas.

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 progra-

ma „Du balsai – viena širdis“.
23:10 Premjera. Mėnesiena ir Va-

lentinas.
00:55 Laivų mūšis (k.).
03:05 Pasaulio dokumentika. Lauki-

nės gamtos sekliai. Sumanumas (k.).
04:00 Teisė žinoti (k.).
04:25 Džesika Flečer 5 (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys (k.).

07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Vel-

nias su trimis aukso plaukais.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Laukiniai Vakarai. Beribiai krantai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Gi-

braltaras – laukinių gyvūnų namai.
13:55 Puaro.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Aš priglaudžiau 

prie žemės širdį. 
22:20 Premjera. Karštos gaudynės.
23:50 Šokantys arabai.
01:30 Pasaulio dokumentika. Lauki-

niai Vakarai. Beribiai krantai (k.).
02:20 Pasaulio dokumentika. Gi-

braltaras – laukinių gyvūnų namai (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.

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. Užmuš-

ti blogį“.
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. Aliaska“. 

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“ („Aladdin“). JAV, 

animacinis. 108 s.
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 „Tavo supergalia“.
11:00 „Misija: dirbame sau“.
11:30 „Inoekspertai“. 
12:00 „Kelionių panorama“. 
12:30 „Renovacijos nauda“. 
13:00 „Kitame kūne“.
14:50 „Lizės Magvair filmas“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Seni vilkai“.
21:15 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Kirtis dešine“.
23:50 „Siuntėjas“.
01:35 „Prezidento medžioklė“ (k.).
03:05 „P2“ (k.).
04:50 „Gražuolė ir pabaisa“.
05:35 „Naujokė“.

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“ („Aladdin“). JAV, 

animacinis. 109 s.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pa-

galbą“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“. 
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Aplink Lietuvą. Miestai“. 
12:30 „Arlo - kalbantis paršelis“.
14:00 „Drakonų kova. Evoliucija“.
15:45 „Magiškoji nosis“.
18:00 „Raudonas kilimas“. 
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 PREMJERA „Septynios se-

serys“.
00:35 „Kirtis dešine“ (k.).
02:45 „Siuntėjas“ (k.).
04:25 „Pavojingas susitarimas“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Inoekspertai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (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 „Visi mes žmonės“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VEIKSMO PIRMADIENIS 

„Kobra 11“.
23:00 VEIKSMO PIRMADIENIS 

„Blogas policininkas“.
00:00 „Apsukrios kambarinės“.
01:00 „Melas ir paslaptys“.
01:50 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:40 „Ekstrasensai tiria“.
04:05 „Apsukrios kambarinės“.
04:55 „Melas ir paslaptys“ (k.).

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Madagaskaro pin-

gvinai“ (k). 
06:45 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“. 
07:10 „“Nickelodeon“ valanda. Kung 

Fu Panda“. 
07:35 „Sveiki atvykę į „Veiną““. 
08:05 „Riterių princesė Nela“. 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:30 Nebijok pažinti. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 

Džeris. Greiti ir plaukuoti.

06:00 Dienos programa. 
06:05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 KK2 penktadienis (k). 
11:15 „Meilės sparnai“.
12:20 „Gyvenimo daina“.
13:20 „PREMJERA Aukštakulnių 

kerštas“.
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 Dydžio (r)evoliucija. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Žmogus 

be praeities.
00:20 „Akloji zona“.
01:20 Žaibiškas kerštas (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“.
15.20 TV parduotuvė.
15.50 Europos vartotojų centras pa-

taria. 
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. Už-

mušti blogį“.
01.15 „Moterų daktaras“.
03.05 „Baltoji vergė“.
04.30 „Neprijaukinti. Naujoji Zelan-

dija“. 
04.50 „Iššūkis“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.40 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.

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. Sugrį-

žimas“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Legenda apie pilotą“.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Konsultantas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.00 Reporteris. 
23.00 Adomo obuolys. 
00.00 „Konsultantas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Sugrį-

žimas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Sugrį-

žimas“.
05.35 Vantos lapas. 

06:15 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (k).

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čempi-
onatas. 2018 m. 

10:00 „Vaikai šėlsta“. 
10:30 Pašvaistė. Liepsnojanti pa-

dangė. 
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:00 „Nusikaltimų miestas“. 
16:30 Laisvės karžygiai. 
17:00 Betsafe–LKL. Rytas - Neptū-

nas. Tiesioginė transliacija
19:30 NAUJAS SEZONAS Muziki-

nė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Vienuolis 

nusileidžia nuo kalno.
00:25 AŠTRUS KINAS Nėra kur 

slėptis.
02:20 Kerštas (k).

06:20 Pasaulio rąsto kėli-
mo čempionatas (k). 2018 m. 

07:20 Pašvaistė. Liepsno-
janti padangė (k). 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Vaikai šėlsta“. 
10:30 Dramblių karalius.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:30 „Nusikaltimų miestas“. 
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai - Žalgi-

ris. Tiesioginė transliacija
19:30 Likimo ironija, arba po pirties.
23:25 Vienuolis nusileidžia nuo kal-

no (k).
01:45 Nėra kur slėptis (k).

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“ (k). 
07:00 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“. 
07:25 „“Nickelodeon“ valanda. Kung 

Fu Panda“. 
07:50 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko 

Semio nuotykiai 2.
09:35 Medžioklės sezonas atidarytas.
11:15 Mažosios lenktynės.
13:00 Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. Nokautai. 
22:05 Žaibiškas kerštas.
00:05 Akis.
01:55 Naujokas (k).

05.35 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
05.58 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.25 „Nuostabūs pojūčiai“. 
06.50 „10 min iki tobulybės su Juri-

jumi“.

2018.11.05 d.
  Pirmadienis

11:30 Troškimų akmuo.
13:15 Ponas auklė.
15:00 Gyvenimo užrašai.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Monstrų viešbutis 2.
21:15 PREMJERA Naujokas.
23:45 Kelyje po Europą.
01:35 Kaukazo belaisvė, arba nauji 

Šuriko nuotykiai (k). 

03:15 Klausimėlis.lt (k.).
03:30 Istorijos detektyvai (k.).
04:15 Puaro (k.).

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 polici-

ja 2 (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.).
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2018.11.07 d.
Trečiadienis

2018.11.08 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (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 polici-

ja 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.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Prieš audrą 1.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 2 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Tavo supergalia“. 
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 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Rytoj viskas prasideda iš 
naujo“.

22:25 „Filmo pertraukoje - Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS „Rytoj viskas prasi-

deda iš naujo“.
00:30 „Apsukrios kambarinės“.
01:25 „Melas ir paslaptys“.
02:15 „Gražuolė ir pabaisa“.
03:05 „Ekstrasensai tiria“.
04:35 „Apsukrios kambarinės“ (k.).

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Gero vakaro šou“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS „Il-

giausia kelionė“.
00:35 „Kaulai“.
01:30 „Melas ir paslaptys“.
02:20 „Gražuolė ir pabaisa“.
03:10 „Ekstrasensai tiria“.
04:30 „Kaulai“ (k.).

06:00 Dienos programa. 
06:05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „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“.
12:20 „Gyvenimo daina“.
13:20 „PREMJERA Aukštakulnių 

kerštas“.
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 Dydžio (r)evoliucija. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Pabėgi-

mas.
00:15 „Akloji zona“.
01:20 Degantis žmogus (k). 

06:00 Dienos programa. 
06:05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „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“.
12:20 „Gyvenimo daina“.
13:20 „PREMJERA Aukštakulnių 

kerštas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Didžio-

ji kova.
00:50 „Akloji zona“.
01:50 Pabėgimas (k).
03:25 Alchemija. 
03:55 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

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. Sugrį-

žimas“.
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 „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. Sugrį-

žimas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Sugrį-

žimas“.
05.35 Čempionai.

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai. 
07.00 Vantos lapas. 

07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu.

08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Patriotai“. 
10.00 „Mentų karai: Kijevas. Lais-

va valia“.
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 „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 „Konsultantas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Sugrį-

žimas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Sugrį-

žimas“.
05.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Kaimo akademija.

07.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Ant bangos“. 
10.00 „Mentų karai: Kijevas. Lais-

va valia“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55  „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 „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 „Konsultantas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Sugrį-

žimas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Vėjas į veidą“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Sugrį-

žimas“.
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. Nau-

jas pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Slaptas planas.
22:55 Žmogus iš plieno (k).
01:35 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“ (k). 

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. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.

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. Nau-

jas pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Penktas Dievo įsakymas - ne-

žudyk.
22:50 Atpildas (k).
00:40 „Kortų namelis“.
01:45 „Nusikaltimų miestas“ (k).

2018.11.06 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis.

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
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 polici-

ja 2 (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 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Visi mes žmonės“ (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 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Paskutiniai riteriai“.
00:20 „Apsukrios kambarinės“.
01:20 „Melas ir paslaptys“.
02:10 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:55 „Ekstrasensai tiria“.
04:20 „Apsukrios kambarinės“ (k.).
05:10 „Melas ir paslaptys“ (k.).

06:00 Dienos programa. 
06:05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „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“.
12:20 „Gyvenimo daina“.
13:20 „PREMJERA Aukštakulnių 

kerštas“.
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 Dydžio (r)evoliucija. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:45 „Reali mistika“. 
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Žmogus iš plieno.
23:50 Likimo ironija, arba po pirties (k).

22:30 VAKARO SEANSAS Degan-
tis žmogus.

01:35 „Akloji zona“.
02:35 Žmogus be praeities (k). 

19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius“.

20:30 „Varom!“.
21:00 Atpildas.
22:50 Slaptas planas (k).
00:45 „Kortų namelis“.
01:50 „Velniški Stivo Ostino išbandy-

mai“ (k). 

Stogo keitimo 
darbai.

Vidaus statybos ir 
apdailos darbai.

Kaminų mūrijimas.
Atvykstu į vietą kon-
sultuoti nemokamai.

Tel. 8 698 86902
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Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos 
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

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

Atliekame statybos ir apdailos darbus. 
Tel. 8 601 52590

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

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

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

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

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.

Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis pa-

dangomis Druskininkų sav., Leipalingio k., Leipalingio pl. 
50 (prie „Baltic Petroleum“ degalinės).

Tel. +370 698 12218

2018 m. lapkričio 12 d. 10 val. bus ženklinamos žemės sklypo kad. Nr. 
1501/10:239 Pamiškio g. 16., Druskininkuose, ribos. Kviečiame dalyvauti be-
siribojančių sklypų kad. Nr. 1501/10:260; 210 savininkus. 

Darbus vykdo UAB „Druskininkų geoplanas“,  tel.  8 699 12416.  El. paš-
tas dgeoplanas@inbox.lt  

Konkurencingomis kainomis atliekame statybos 
bei apdailos darbus. Tel. 8 618 88061 MB „Mileipas“:

Parduoda įvairią statybi-
nę medieną.
Stato rąstinius namus.
Pjauna medieną mobiliu 

gateriu.
Veža krovinius sunkveži-

miu (iki 5 t) su kranu.
 

Tel. 8 659 32055
Parapsichologo konsultacijos, būrimai. 

Tel. 8 608 33221

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

7 a sodo sklypas „Raigardo“ 
sodų b-joje su mūriniu 56,66 kv. 
m vasarnamiu. Kaina – 24000 
Eur. Tel. 8 685 53645

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

2 besiribojantys žemės ūkio pa-
skirties sklypai (2,35 ir 1,95 ha), 
yra miško, 100 m nuo Termento 
ežero,  Paliūnų kaime. Graži 
vieta, privažiavimas žvyrkeliu. 
Viename iš sklypų yra sodybvietė 
(likę tik sodybos pamatai).  
Tel. 8 615 88996

12 a namų valdos sklypas Nera-
vų g. 35I (miesto komunikacijos, 
elektra, prie pat miesto ribos). 
Kaina – 22000 Eur.  
Tel. 8 672 27300

30 a sklypas su sodyba Mizarų 
kaime su Nemuno pakrante, šalia 
Snow Arenos, yra du pastatai, 
tinka gyventi žiemą. Kaina – 
115000 Eur. Tel. 8 672 27300

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

Žieminės restauruotos padangos 
„King Meiler Wintertact“ (4 vnt.), 
restauruotos, 195/65 R15 už 80 
Eur; naujos žieminės padangos 
„Michelin kormoran snow“ (4 vnt., 
2018 m. ES) 205/55 R16 už 160 
Eur. Tel. 8 676 16144 

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 vago-
tuvas traktoriui T25.  
Tel. 8 603 64378

„VW Passat“ 1995 m., 1,9 L ben-
zinas, automatinė pavarų dėžė, 
85 kW, TA iki 2020 m. Kaina – 
500 Eur. Tel. 8 614 72536

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

Metaliniai diskai R16: VW, „Toyo-
ta“, „Ford“, „Honda“.  
Tel. 8 687 46547

Miškas, mediena, malkos

Parduodame pušines malkas. 
Atvežame. Tel. 8 675 85497

   Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Mėsinė kiaulė. Galiu papjauti. 
Tel. 8 601 22865

Ekologiškos bulvės. Kaina – 50 
kg./10 Eur. Tel. 8 623 35267

Avys, aviena po 4,50 Eur/1 kg. 
(perkant visą). Tel. 8 622 83325

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

Mėsinės vokiečių juodgalvės 
avys. Skerdienos kaina – 1 kg./4 
Eur. Tel. 8 699 43921

Karvė. Tel. 8 688 91417

Lietuvos juodgalvis avinas (2 m.). 
Tel. 8 656 38881

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

Parduodami įvairūs daiktai

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

Trifazės medžio apdirbimo sta-
klės „Eglutė“.  
Tel.: 8 656 38881, 8 686 68736

Elektriniai dviračiai: „Gazelle“, 8 
„Nexus“ pavaros su dokumentais 
už 460 Eur; „Montego“, geros bū-
klės, baltos spalvos už 480 Eur; 
moteriškas „Giant“ su krepšiu už 
170 Eur. Tel. 8 623 53377

Naudoti, geros kokybės kokliai: 
20x20 cm lygūs po 1 Eur, kampi-
niai po 1,5 Eur; pigiai dviratis.  
Tel. 8 604 57914

Graži, didelė, apšiltinta šuns 
būda. Kaina – 40 Eur.  
Tel. 8 640 55799

Kolonijinės tujos; kukmedžiai; 
kaštonai; šliaužiančios tujos; svy-
rantys gluosniai.  
Tel. 8 604 53335

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

Išskleidžiami: minkštas kampas 
su foteliu ir sofa-lova nuo 180 
Eur. Tel. 8 686 43600

Išmanieji laikrodžiai po 20 Eur;  
nešiojami kompiuteriai: „Medion 
intel 450 atom“, 2 GB RAM, 200 
GB HDD už 50 Eur ir „Asus f5 
dual Core“, 4 GB RAM, 160 GB 
HDD už 85 EuR.  
Tel. 8 623 53377

Kineskopinis televizorius „Sam-
sung“ (51 cm įstrižainė); TV prie-
dėliai nuo 12 Eur; SCART laidai. 
Tel. 8 686 43600

Šildymo katilas, boileris, dvira-
čiai, dvigubi mediniai langai ir 
durys po 5 Eur; televizoriai po 10 
Eur. Tel. 8 616 48116

Rusiška vaflinė, fritiūrinė, kavos 
aparatas po 10 Eur; garų rinktu-
vas, elektrinis galąstuvas po 25 
Eur. Tel. 8 675 57873

Perka

Grūdų valomąją mašiną „Pet-
kus“. Tel. 8 622 83325

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): 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“, „Pames-
ta“, „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

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario, gerai įrengtas butas 
Ateities g., 3 aukšte iš 5 su balko-
nu. Tel. 8 676 05353

1 kambarys bendrabutyje Viečiū-
nuose. Kaina – 5500 Eur.  
Tel. 8 622 38944

1 kambario butas Liškiavos g., 
renovuotame name, 2 aukšte, bu-
tas po remonto, su baldais.  
Tel. 8 698 19464

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

2 kambarių 50,70 kv. m butas 1 
aukšte su baldais Vytauto g. 18. 
Namas ruošiamas renovacijai. 
Kaina – 51000 Eur. Tel.: 8 622 
20246, +370 686 17639

4 kambarių 70 kv. m butas M. 
K. Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be 
remonto. Kaina – 54000 Eur. Ga-
lima derėtis. Tel. 8 616 36909

4 kambarių 78 kv. m butas Vie-
čiūnuose, 1 aukšte iš 4, bus re-
novuojamas. Kaina – 30000 Eur. 
Tel. 8 679 76311

Skubiai 130 kv. m namas Drus-
kininkuose, Sveikatos g., reno-
vuotas, puikiai įrengtas. Kaina 
– 150000 Eur. Tel. 8 680 95903

12,84 ha sodyba (iš jų  6,6 ha – 
dirbama žemė) Lazdijų raj. Čivo-
nių km. Tel. 8 687 17270

60 a žemės ūkio paskirties skly-
pas Veršių k., prie kelio Leipalin-
gis-Druskininkai. Kaina – 13000. 
Tel. 8 684 73230

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

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

Keičia

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

Ieško darbo

38 m. vyras, be žalingų įpročių, 
ieško papildomo darbo.  
Tel. 8 627 20787

Moteris ieško darbo. Gali tvarkyti 
namus, atlikti ūkio darbus.  
Tel. 8 600 51577

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

Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių 
bute miesto centre iki 05.20.  
Tel. 8 616 48116

Išnuomojamas butas Antakalnio 
g. ilgam laikui. Kaina – 200 Eur + 
komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 611 34643

Išnuomoju 3 kambarių butą M. K. 
Čiurlionio g. Tel. 8 615 58278

Išnuomojamos 82 kv. m patalpos 
Liepų g. 2 a, 1 aukšte, geras ma-
tomumas, įrengtos, vitrininiai lan-
gai, tinka paslaugų sferai, admi-
nistracijai. Kaina – 1 mėn./700 
Eur. Tel. 8 672 27300

Kiti

Leisiu nemokamai naudotis 
sklypu ir vasarnamiu sodų b-joje 
„Papartis“, Viečiūnuose.  
Tel. 8 612 12197

Siūlome darbą tarptau-
tinių krovinių pervežimo  
vairuotojams-ekspedito-
riams. Tel. 8 687 93693

Statybos įmonė ieško kvalifikuotų darbuotojų. 
Darbas Druskininkuose arba galimas darbas 

komandiruotėse. Tel. +370 687 35435

UAB „Druskų miestas“ reikalingi viešbučio 
administratorius (-ė ); kambarinės; virėjas (-a).

Tel. 8 615 34147 arba 8 615 64050
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Po žinios apie Avirio staigmeną atsiliepusiai porai – nardymo pamoka Vandens parke

Ramunė Žilienė

Nepraėjus nė dienai po to, kai 
savaitraščio „Mano Druskinin-
kai“ numeryje buvo publikuotas 
rašinys „Iš Avirio gelmių – rubini-
nės vestuvių sukakties sulaukęs 
radinys“, atsiliepė šios istorijos 
herojai, sutuoktiniai alytiškiai 
Birutė ir Kęstutis Lukauskai. Tai 
labai pradžiugino daugelį „Mano 
Druskininkai“ skaitytojų, kurie ti-
kėjosi, laukė istorijos tęsinio: ar 
atsilieps jaunavedžiai, kadaise 
ežere, kaip šeimyninės darnos 
simbolį, išplukdę butelį su raš-
teliu apie vestuvių datą? Ar jie 
laimingi ir kaip gyvena šiandien?

Rašėme, kad profesiona-
lus nardytojas, įmonės „Scuba 
Druskininkai“ vadovas, vedantis 
nardymo užsiėmimus Vandens 
parke, Dainius Gaižauskas pra-
ėjusią savaitę Avirio gelmėse 
aptiko ir ištraukė skaidraus sti-
klo puslitrinį butelį: prisisunkusį 
ežero vandens, užkimštą šaka, 
ir dar gerai saugantį jame plūdu-
riuojantį raštelį su aiškiai įskai-
tomu įrašu: „1978 m. 05 mėn. 27 
d. įvyko vestuvės. Jose ženinosi 
Kęstutis ir Birutė. Jos įvyko prie 
Avirio ežero.“

Šį butelį praėjusį penktadienį 
D. Gaižauskas ir įteikė B. ir K. 
Lukauskams. O kartu istorijos 
herojams, šiemet atšventusiems 
rubinines vestuves, padovanoti 
ir kuponai – nemokamai apsilan-
kyti Vandens parke bei dalyvauti 
pažintinio nardymo pamokoje su 
profesionaliu instruktoriumi.

Šiuo kvietimu šeima pasinaudojo 
jau kitą dieną. Tiesa, nardymo pa-
mokoje dalyvavo tik Kęstutis. Įdo-
mus sutapimas, kad nardymas yra 
vienas iš K. Lukausko pomėgių: 
„Visą gyvenimą domiuosi nardymu, 
žiūriu laidas apie nardymą ir visą 
tą povandeninį pasaulį; patikdavo 
panardyti – tik, žinoma, aš nardy-
davau be įrangos. Po nardymo 
pamokos Vandens parke man liko 
neišdildomas įspūdis. Labai patiko 
– nors ir nedidelis gylys, nėra kur 
„įsibėgėti“, bet vis tiek buvo labai 
įdomu. Ačiū labai instruktoriui Dai-
niui ir Vandens parkui.“

Sutuoktiniai papasakojo, kaip 
sužinojo apie tai, kad rastas su-
venyrinis butelis. Perskaičiusi 
publikaciją savaitraštyje „Mano 

Druskininkai“, jiems paskambino 
Birutės brolienė. „Tada dar su-
sisiekėme ir su dukra, kuri šiuo 
metu Airijoje, ji internete surado 
tą straipsnį ir mums persiuntė. Tai 
tą vakarą jau ne vakarienė rūpėjo 
– užplūdo prisiminimai. Atrodė, 
neįtikėtina, kad popieriaus skiau-
telė taip ilgai ir gerai išsilaikė, kad 
matosi visas užrašas“, – dalinosi 
įspūdžiais Birutė.

Sutuoktiniai sakė, kad savo ves-
tuves 1978-aisiais jie šventė pa-
gal tų laikų tradiciją – tris dienas, 
penktadienį, šeštadienį ir sekma-
dienį: „Mūsų pulkas buvo didelis. 
Pamenam, kad butelį kažkuris 
gal iš pabrolių įmetė į ežerą... Tai, 
ko gero, buvo antrąją vestuvių 
dieną“, – pasakojo Kęstutis.

Sutuoktiniai dar nenusprendė, 
kaip pasielgs su iš Avirio ištraukta 
šeimos relikvija.

2018-ieji metai 1978-aisiais 
susituokusiems ir dvi dukras 

– Donatą ir Loretą užauginusiems 
K. ir B. Lukauskams – ypatingi: 
Birutė atšventė savo 60-ąjį jubi-
liejų, o pora – 40-ies metų santuo-
kos sukakties proga Druskininkų 
bažnyčioje atnaujino santuokos 
įžadus. Švęsti sukaktį pasirinko 
kelionėje – garlaiviu plaukdami į 
Liškiavą. Artimiausiu metu Birutė 
ir Kęstutis ketina persikelti gyventi 
į Druskininkus – tai Birutės gimta-
sis miestas. 

Pasiteiravus, koks per visą jų 
ilgo ir darnaus gyvenimo laiko-
tarpį įvykis jiems įsiminė kaip pats 
džiaugsmingiausias, sutuoktiniai 
sakė, kad tarp tokių įvykių buvo jų 
vaikaitės, Gabrielės, gimimas.

Pasiteiravus, kur gi tokio gražaus 
ir ilgo šeimos gyvenimo paslaptis, 
Kęstutis su Birutė pasakė, ką reikia 
daryti: „Reikia girdėti vienam kitą ir 
rūpintis vienas kitu. Kaip sakoma, 
„žiūrėti“ vienam kito ir namų.“

Regis, tai taip paprasta?..

K. ir B. Lukauskams nardytojas D. Gaižauskas įteikė iš Avirio ištrauktą butelį su rašteliu apie jų vestuves ir kvietimus apsilankyti Van-
dens parke organizuojamoje pažintinio nardymo pamokoje/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Kęstutis ir Birutė šiemet atšventė rubinines vestuves/Asmeninio archyvo nuotrauka

1978-ieji: jauni ir mylintys, kaip ir dabar, 2018-aisiais/Asmeninio nuotrauka

K. Lukauskas Vandens parke išbandė nardymą su įranga/Dainiaus Gaižausko nuotrauka


