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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Iš saulėtos Graikijos – gyventi ir dirbti į
Druskininkus
Viečiūnų pokyčiai:
gražėja miestelio
veidas, numatyta
sutvarkyti
dar daugiau
bendruomenei
svarbių erdvių

3 psl.

Senamiesčio
kvartale jau
paleistas gamtinių
dujų dujotiekis

4 psl.

A. Damkutė: „Kad ir kaip gražėjo visi miestai, man Druskininkai visada atrodė esantys daug žingsnių priekyje: vis kažkas naujo, vis kiti objektai, kurie daro įspūdį – nors esu tikrai nemažai pasaulio mačiusi.“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Daugelį pasaulio šalių aplankiusi ir dešimtmetį sėkmingai
gyvenusi šiaurinėje Graikijoje,
Salonikų mieste iš Alytaus kilusi Aina Damkutė su šeima apsisprendė, kad vaikus auginti
geriausia būtų Druskininkuose.
Taigi vasarą šeima ėmė dairytis
būsto šiame kurorte. O čia dar
pasitaikė ir galimybė sėkmingai sudalyvauti Druskininkų
savivaldybės skelbtame specialisto turizmui ir komunikacijai
konkurse. Jį laimėjusi, Aina iš
karto nėrė į darbų sūkurį, nes
Druskininkuose tuo metu net
keletą dienų vyko Pasaulinei
Turizmo dienai skirti renginiai.
Jauna moteris sako, kad Druskininkus buvo įsimylėjusi nuo
pat vaikystės, dažnai čia lankydavosi, tad jai čia viskas artima
ir pažįstama.
– Dauguma lietuvių įsivaizduoja – jeigu jau išvažiavai gyventi ten, kur šilta, tai jau sunku
bus prikalbinti grįžti atgal. Kas
Jus paskatino grįžti į Lietuvą?
Ir kodėl ne į sostinę, kurioje,
regis, galima sėkmingai siekti
karjeros, o į Druskininkus?
– Kol gyvenau Lietuvoje, kaip
ir daugybė lietuvių, skundžiausi
lietuvišku klimatu, nors Lietuvos
gamta visais metų laikais man
patiko. Tik žiemos pabaigoje trūkdavo kantrybė, kai atsibosdavo

dargana. Tikrai daugelis mano
draugų yra girdėję, kad norėčiau
gyventi šiltoje šalyje.
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete įgijusi informacijos
ir komunikacijos magistro laipsnį,
tikrai neketinau išvažiuoti gyventi į
kažkokią šiltą šalį vien dėl to, kad
ten saulė šviečia. Norėjau siekti
karjeros. Tuo metu dirbau Vilniuje,
Žmogaus teisių stebėjimo institute. Visai neblogai sekėsi, darbų
buvo daug. Nedidelėje įstaigoje
buvau projektų koordinatorė. Žinoma, norėjau didesnių galimybių
ir nusprendžiau išvažiuoti į užsienį. Norėjau įgyti žinių, tarptautinės patirties ir grįžti į Vilnių.
Norėjosi ir anglų kalbą patobulinti, taigi pusmečiui nusprendžiau
išvykti į Australiją. Taip patekau į
Sidnėjų. Šiame mieste sunku sutikti tų tikrųjų anglų kilmės australų
– ten daug išeivių iš Indonezijos,
Kinijos, Japonijos, Tailando. Man
norėjosi susipažinti ir su tais tikraisiais australais. Pasisekė
– gyvenau australų šeimoje, su
kuria labai susidraugavome. Jie
jau buvo atvykę į Europą, tikiuosi
prisikviesti ir į Druskininkus.
– Australija daugeliui – svajonių kelionių žemynas...
– Australijoje pamačiau visas
jų įžymias vietas, pakeliavau po
žymiausius turistinius objektus.
Grįždama atgal į Lietuvą, spėjau
pabuvoti ir Tailande: Bankoke
ir populiariojoje Pukė saloje.

Įspūdžių buvo daug, ir akiratis
prasiplėtė. Grįžusi namo, kibau į
darbus ir toliau planavau padirbėti
vienoje iš Europos sąjungos institucijų. Užpildžiau paraiškas. Per
mėnesį sulaukiau pasiūlymų dirbti
Vienoje (Austrija) ir Salonikuose
(Graikija). Pasirinkau Graikiją ir
išvažiavau.

patinkančio darbo pasiūlymo. Ištekėjau, auginame dvi dukrytes –
Elenytę ir Danają, vienai šešeri,
kitai ketveri. Buvo etapas, kai vaikučius auginau, po to įsiliejau į jų
šeimos veiklas – jie turi elektros
prekių parduotuvę, prekiauja elektros prietaisais ir verčiasi nekilnojamuoju turtu.

– Turbūt tas pasirinkimas nebuvo atsitiktinis. Juk būtent
Graikijoje sutikote savo būsimą
vyrą?
– Tiesą sakant, visą buvimo
Graikijoje laikotarpį neturėjau
planų ten pasilikti. Gyvenau tarptautinėje bendruomenėje – beveik visi toje institucijoje, kurioje
dirbau, buvo užsieniečiai, graikų
buvo labai mažai. Visi kalbėjome
anglų kalba, eidavome tik į turistines vietas valgyti, ir nieko apie
Graikiją taip ir nesužinojome.
Tik paskutinį mėnesį susipažinau su savo vyru Stratos Vogiatzoglou, kurio draugas dirbo toje
pačioje institucijoje. Pradėjome
bendrauti. Bet grįžau į Lietuvą,
nes planavau čia gyventi, dirbti.
Tik su naujuoju draugu vis bendravome internetu, ir jisai labai
greitai atvažiavo į Lietuvą manęs
aplankyti. Po to aš pradėjau važinėti pas jį į Graikiją... Kol galiausiai supratome, kad negalime vienas be kito. Priėmėme sprendimą,
kad aš vyksiu į Graikiją, nes jis tuo
metu buvo visa galva paniręs į
savo darbus, o aš dar neturėjau

– Regis, viskas Graikijoje
klostėsi tikrai sėkmingai. Kodėl priėmėte sprendimą grįžti į
Lietuvą?
– Graikijoje pastaraisiais metais
labai daug kam sunku. Ekonominė krizė juos labai paveikė, nes
iki tol graikai gyveno visai neblogai. Krizė buvo netikėta, ir pasikeitė gyvenimas.
Tiesa, mano vyro šeimai tai pasijuto mažiausiai – verslas senas,
perimtas iš tėvo, daug nuolatinių
klientų. Aišku, pasijuto, kad situacija suprastėjo, bet ji tikrai nėra
bloga. Chalkidikės pusiasalyje
vasarnamį turime, galime važiuoti
atostogauti. Ir su namais viskas
gerai, tačiau problemos visai
kitos.
Manęs vis klausia – kur geriau,
Lietuvoje ar Graikijoje. Į tą klausimą negaliu atsakyti. Vieni dalykai geresni Lietuvoje, kiti – Graikijoje. Kai kurių dalykų net negalima
palyginti. Tarkime, Graikijoje geras
klimatas, visada šviežias maistas,

6 psl.

Tarp praėjusią
savaitę
apdovanotų
Garbės donorų – ir
druskininkietis

5 psl.

„Grand SPA Lietuva“
konferencijų centre
eksponuojams
įspūdingo dydžio
paveikslas
„Lietuvos Aušra“

16 psl.
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Konkurso „Valstybę kuriame mes“ finale –
Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijos

Patvirtinti savivaldybės žemės
ūkio rėmimo programos
projektai ir jų įgyvendinimui
skirtos lėšos

Druskininkų savivaldybės žemės ūkio rėmimo programos projektų vertinimo ir atrankos
komisija, išnagrinėjusi pateiktas paraiškas, priėmė sprendimą suteikti finansinę paramą
net 32 projektams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Konkurso „Valstybę kuriame mes“ finaliniame renginyje dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius, Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų atstovai/Dariaus Janučio nuotrauka

Antradienį Vyriausybės rūmų
Didžiojoje salėje organizuotame
seniūnijų konkurso „Valstybę kuriame mes“ finaliniame renginyje dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius, Viečiūnų ir
Leipalingio seniūnijų atstovai.
Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui skirtą konkursą inicijavo Kultūros ministerija, siekdama skatinti bendruomenišku-

mą, stiprinti vietos savivaldą.
Konkurso tikslas – sutelkti Lietuvos seniūnijas kultūrinėms,
pilietinėms iniciatyvoms, stiprinančioms valstybingumą. Net
32 seniūnijos iš visos Lietuvos,
tarp jų ir Druskininkų savivaldybės Leipalingio bei Viečiūnų
seniūnijos, varžysis dėl geriausiųjų vardo Nacionalinio seniūnijų konkurso „Valstybę kuriame
mes“ finale.

Konkurso dalyviai teikė paraiškas keturiose nominacijose
– „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui”, „Už tautinės savimonės puoselėjimą”,
„Už kūrybiškumo ugdymą”, „Už
saugią Lietuvą”.
Renginio dalyvius pasveikino
Ministras Pirmininkas Saulius
Skvernelis, pasidžiaugęs, kad
seniūnijų bendruomenės gerbia
ir puoselėja savo istoriją.

Kviečiame kurti tradicinį „Kalėdinių eglučių parką“

Praėjusią savaitę posėdžiavusi
Druskininkų savivaldybės žemės
ūkio rėmimo programos projektų vertinimo ir atrankos komisija,
išnagrinėjusi pateiktas paraiškas,
priėmė sprendimą suteikti finansinę paramą net 32 projektams.
Dažniausi projektų tikslai – investicijos į ūkių modernizavimą ir automatizavimą,
gyvulininkystės
vystymas, prevencinės priemonės, apsisaugant nuo laukinių gyvūnų daromos žalos, priemonės,
padedančios užtikrinti biologinės
saugos reikalavimus ūkiuose. Šią
savaitę minėtas projektų sąrašas
ir projektams skirtos lėšos patvirtintos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Kaip teigė Komisijos pirmininkė Violeta Grigorienė, Druskininkų krašto žemės nėra tokios
derlingos kaip kituose regionuose, tad mūsų krašto ūkininkams
tenka daugiau iššūkių, norint išauginti produkciją ar vystyti kitą
veiklą – būtent dėl šios priežasties Savivaldybė nori padėti, teikdama jiems finansinę paramą.

„2016-aisiais Savivaldybė pirmą
kartą patvirtino ir į biudžetą įtraukė Žemės ūkio rėmimo programą, kuria siekiama teikti paramą
Druskininkų ūkininkams. Programa pasiteisino, džiaugiamės, galėdami finansiškai prisidėti prie
mūsų krašto ūkininkų vykdomos
veiklos. Kiekvieną kartą, susitikę
su krašto ūkininkais, matome jų
darbštumą, optimizmą, užsispyrimą, siekiant rezultatų – toks nusiteikimas yra pavyzdys mums visiems“, – sakė V. Grigorienė.
Kitais metais Druskininkų savivaldybės tinklalapyje bus paskelbtas Žemės ūkio rėmimo programos projektų finansavimo tvarkos
aprašas, paraiškos forma ir išsami
informaciją apie programą.
Išsamesnės informacijos galite teirautis Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojo Alvydo Vengrausko tel.: (8 313) 52 117, konsultacijos žemės ūkio klausimais
teikiamos antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 12 val. (Vasario
16–osios g. 7).

Savivaldybės lėšomis sunkiau
gyvenančių žmonių namuose
įrengti dūmų detektoriai

Jau septintus metus, artėjant
gražiausioms metų šventėms,
Druskininkų savivaldybė kviečia
visas Druskininkų įstaigas, įmones, organizacijas ir bendruomenes prisidėti puošiant Muzikinio
fontano aplinką bei sukuriant išskirtinę Kalėdų pasaką sau, savo
šeimai ir savo svečiams.
Druskininkų savivaldybės no-

minacijų vakaro metu originaliausios eglutės kūrėjams bus įteikti simboliniai apdovanojimai. Kaip
ir kasmet, originaliausią metų
eglutę išrinks druskininkiečiai bei
miesto svečiai.
Registruotis iki lapkričio 20 d.
kviečiame el. paštu: egluciuparkas@druskininkai.lt arba telefonu
(8 313) 55355. Registracijos metu

nurodykite eglutės aukštį, plotį, iš
ko jis bus pagaminta, bei kitą, su
specialiaisiais ypatumais susijusią, informaciją. Eglučių statymo
dienos – lapkričio 26-28 d., oficialus parko atidarymas – lapkričio
30 d.
Sukurkime kalėdinį stebuklą
sau, savo artimiesiems ir svečiams!

Šaltojo sezono pradžioje Druskininkų savivaldybės lėšomis sunkiau gyvenančių žmonių namuose mieste ir seniūnijose įrengta
40 autonominių dūmų detektorių,
padėsiančių užtikrinti gyventojų
saugumą gaisro atveju.
Druskininkų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pareigūnai kartu su Druskininkų savivaldybės specialistu, atsakingu
už civilinę saugą, ir Socialinės
paramos skyriaus darbuotojais
atrinko asmenis, kurių namuose
buvo sumontuoti dūmų detektoriai, patarė, kaip apsaugoti save ir
artimuosius nuo gaisro, kaip elgtis gaisro atveju, atkreipė dėmesį
į didžiausius rizikos veiksnius gyvenamame būste.
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojo Lino Urmanavičiaus
teigimu, prevencinės priemonės
yra būtinos, norint užkirsti kelią
skaudžioms nelaimėms: „Šaltuoju
metų sezonu gaisrų pavojus didėja, todėl dūmų detektoriai padės
užtikrinti ir žmonių, kurių namuose jie sumontuoti, ir tų žmonių kaimynų saugumą. Kviečiu gyventojus būti atsakingus, pasirūpinti
savo būsto ir artimųjų saugumu,

Druskininkų savivaldybės lėšomis sunkiau gyvenančių žmonių namuose mieste ir seniūnijose įrengta 40 autonominių
dūmų detektorių, padėsiančių užtikrinti
gyventojų saugumą gaisro atveju/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

laikytis visų priešgaisrinės saugos reikalavimų ir įrengti dūmų
detektorių.“
Įsigaliojus naujiems teisės aktams, nuo gegužės 1 dienos visuose butuose, individualiuose
namuose ar sodo nameliuose
privalo būti įrengti autonominiai
dūmų detektoriai. Dūmų detektoriaus veikimo principas – reaguoti į dūmus ir degimo proceso metu susidariusias dujas bei
ankstyvojoje gaisro fazėje duoti žmonėms aiškų signalą apie
gaisro pavojų. Triukšmas pažadina net miegančiuosius ir leidžia
žmonėms išsigelbėti patiems bei
išsaugoti savo turtą.
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Viečiūnų pokyčiai: gražėja miestelio veidas, numatyta sutvarkyti dar daugiau
bendruomenei svarbių erdvių
Viečiūnų gyvenvietė Druskininkų savivaldybės dalimi tapo prieš 18-a metų,
2000-aisiais. Per šį laiką gyvenvietės veidas pasikeitė
neatpažįstamai, o Druskininkų savivaldybė yra suplanavusi sutvarkyti dar daugiau
bendruomenei svarbių erdvių.
Įgyvendinant projektą „Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas
bendruomenės poreikiams“, jau
rekonstruota 704 m. ilgio Verpėjų gatvės atkarpa, prasidedanti
ties sankirta su Žiogelių gatve ir
vedanti iki sankirtos su Senųjų
Viečiūnų ir Paparčių gatvėmis.
Šalia rekonstruotos Verpėjų
gatvės atkarpos įrengtas naujas pėsčiųjų-dviračių takas, kuris sujungtas su natūralios dangos miško taku, vedančiu per
Senuosius Viečiūnus – unikalų
senąjį kaimą, turintį gilią istoriją bei turtingą lankytinų objektų. Atkarpos gale suplanuota
įrengti naują autobusų laukimo paviljoną, automobilių stovėjimo aikštelę bei pastatyti informacinį stendą, kuriame bus
pavaizduota pėsčiųjų-dviračių
takų bei šiaurietiško ėjimo trasa, einanti per Senuosius Viečiūnus.
Iki 2019 m. rugsėjo mėn. planuojama rekonstruoti Viečiūnų
progimnazijos stadioną ir įrengti universalų sporto aikštyną,
kuriame sportuoti galės ne tik
progimnazijos mokiniai, bet ir
miestelio bendruomenė. Stadione bus paklota dirbtinė futbolo
veja, įrengti nauji bėgimo takai,
atnaujintos krepšinio ir tinklinio
aikštelės, įrengta nauja šuoliaduobė bei multifunkcinis lauko
treniruoklis.
Įgyvendinat projektą, planuojama ir daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų bei viešojo naudojimo erdvių apšvietimo
infrastuktūros plėtra. Modernūs ir šiuolaikiški šviestuvai
bus įrengti neapšviestų daugiabučių namų kiemuose bei prie
pėsčiųjų perėjų.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras:
„Per 18-metų kartu su aktyvia
Viečiūnų bendruomene įgyvendinome reikšmingus projektus,
nuveikėme daug svarbių darbų.
Projekte „Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės
poreikiams“ numatyti darbai taip
pat yra labai reikalingi ir naudingi
bendruomenei.
Noriu pasidžiaugti, kad pagaliau
bus pradėtas tvarkyti Kelių direkcijai priklausantis kelias Druskininkai-Neravai-Viečiūnai. Kelias yra
itin prastos būklės, eismas juo kasmet intensyvėja. Nuolat sulaukiame gyventojų klausimų, kada jis bus pradėtas taisyti, tačiau kelias
nepriklauso Savivaldybei, todėl tiesiogiai investuoti į jį negalime.
Mano žiniomis, šiuo metu jau yra gautas finansavimas kelio rekonstrukcijai, įvykęs rangos darbų konkursas, Kelių direkcijoje vyksta paskutiniai projekto sprendinių derinimai.
Kelkraščių ir šalikelės rekonstrukcija turėtų būti pradėta dar šiais
metais, o važiuojamosios kelio dalies rekonstravimo darbai bus pradėti ankstyvą pavasarį.“

Kelių direkcijai priklausančio kelio Druskininkai-Neravai-Viečiūnai kelkraščių ir šalikelių
rekonstrukcija prasidės dar šiais metais, o važiuojamosios kelio dalies – ankstyvą pavasarį/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Alvydas Varanis, Viečiūnų
seniūnijos seniūnas: „Viečiūnai tampa vis patrauklesne vietove gyventi, kurti šeimą. Labai
džiaugiamės, kad čia noriai kuriasi jaunos šeimos. Todėl labai
svarbus yra gyvenimo kokybės
gerinimas, susisiekimo, užimtumo didinimas. Rekonstravus
Verpėjų gatvės atkarpą ir įrengus pėsčiųjų taką, užtikrintas
saugus pėsčiųjų, dviratininkų judėjimas iki miestelio centro, progimnazijos, darželio. Kad miestelyje gyventojai jaustųsi saugūs, bus įrengtas kryptinis pėsčiųjų
perėjų apšvietimas, panaikintos neapšviestos vietos daugiabučių
namų kiemuose.
Rekonstravus progimnazijos sporto aikštyną, neabejotinai taps
aktyvesnis bendruomenės narių laisvalaikio užimtumas.“
Atnaujintas Viečiūnų progimnazijos stadionas bus skirtas ir mokinių sportui, ir bendruomenės laisvalaikiui/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Prie pėsčiųjų perėjų ir daugiabučių namų kiemuose planuojama įrengti modernius, didesnę važiuojamosios dalies bei šaligatvių dalį apimančius šviestuvus, kurie užtikrintų didesnį matomumą ir eismo saugumą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Rekonstruota Verpėjų gatvės atkarpa ir įrengtas naujas pėsčiųjų – dviračių takas džiugina miestelio bendruomenę/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Informacija dėl pagalbos išvežti atliekas į stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikšteles
Šiais metais Druskininkų savivaldybė dėl aplinkosaugininkų ir miškininkų keliamų
reikalavimų buvo priversta
uždaryti ir likviduoti devynias stambiųjų ir kitų atliekų
surinkimo aikštelės Viečiūnų
ir Leipalingio seniūnijose.
Dabar tokias atliekas galite
pašalinti stambiųjų bei kitų
atliekų surinkimo aikštelėse Druskininkuose (Gardino
g. 100-102) arba Leipalingyje. Labai prašome gyventojų būti atsakingus ir atliekas
vežti būtent ten.

„ Labai tikiuosi, kad per
du metus bendruomenės
patogumui įrengsime dar
vieną aikštelę Viečiūnuose. Savivaldybei aikštelės įrengimas papildomai
nieko nekainuos, nes
darbai bus atlikti įgyvendinant regioninį projektą“, – sakė Druskininkų
savivaldybės
administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė.

Druskininkų savivaldybė ir
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ yra pasirengę nemokamai padėti žmonėms,

neturintiems galimybių atvežti atliekų į jų surinkimo
aikšteles šiais būdais:
Pensinio amžiaus ar neįgalūs

munalinis ūkis“. Užsiregistravus ir suderinus laiką, į namus
atvyks specialistai, kurie minėtas atliekas išveš nemokamai.

asmenys, gyvenantys seniūnijose ir neturintys galimybių išvežti stambiąsias atliekas, gali
kreiptis į UAB „Druskininkų ko-

Visi norintys gali nemokamai
pasinaudoti specialiai didelėms
ar kitoms atliekoms gabenti skirta automobilio priekaba. Priekaba yra Druskininkuose, Gardino g. 102 esančioje
stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje. Išsinuomodamas priekabą, gyventojas su
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atstovu turi pasirašyti sutartį, kuria įsipareigoja grąžinti priekabą nustatytu laiku ir
tokios pačios techninės būklės,
kokios ją gavo.
Priekaba gyventojams nemoka-

mai nuomojama dviem valandoms.
Dėl išsamesnės informacijos
kreiptis į atliekų tvarkymo specialistę Jurgitą Vaicekelionytę,
el. paštu: ekologas@dku.lt; tel.
(8 313) 51405
Druskininkų
savivaldybės
administracijos direktorė V. Jurgelevičienė teigė, kad stambiųjų ir kitų atliekų aikštelės prieš
dešimtmetį buvo įrengtos gyventojų patogumui ir labai pasiteisino, padėjo apsaugoti Savivaldybės miškus nuo šiukšlių ir
nelegalių sąvartynų, tačiau dėl
per daug griežtų aplinkosaugininkų ir miškininkų reikalavimų
šiuo metu aikštelės yra uždarytos.
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Senamiesčio kvartale jau paleistas gamtinių dujų dujotiekis
Druskininkų savivaldybės vadovų, specialistų, LR Energetikos ministerijos, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir
„AB Energijos skirstymo operatoriaus“ (toliau - ESO) specialistų intensyvios pastangos,
kad Druskininkams būtų užtikrintas nenutrūkstamas gamtinių dujų tiekimas ir atsirastų alternatyva brangioms, iš
Baltarusijos vamzdžiu gabenamoms dujoms, davė rezultatus – Druskininkuose jau metus veikia laikina suskystintų
gamtinių dujų (SGD) stotelė,
šiuo metu intensyviai vyksta
ESO gamtinių dujų dujotiekio
rekonstrukcija ir plėtra.
Druskininkų savivaldybė šiais metais „Auksinių krivūlių“ apdovanojimuose buvo įvertinta už ilgalaikes pastangas sprendžiant visiems
druskininkiečiams ypač svarbų
energetinės
nepriklausomybės
klausimą siekiant užtikrinti konkurencingą gamtinių dujų kainą ir apdovanota prestižiniu krivūlės apdovanojimu „Už proveržį energetikoje“.
Naujasis ESO dujotiekis Senamiesčio kvartale sudarys galimybes gamtines dujas naudoti
Mizarų, Dabintos, Sodų, Pakalnės, Kalnų, Salos, Birutės, Turistų, Mildos gatvėse gyvenantiems
dujų vartotojams.
Įrengus naująjį ESO dujotiekį Baltašiškės kvartale, juo galės
naudotis Kaimynų, Aušros, Jonapolės, Žolynų, Kaziulių, Ringeliškės, Snaigupės, Avirės gatvių individualių namų gyventojai.
Kviečiame ir Senamiesčio, ir
Baltašiškės individualių namų gyventojus, kurie dar nesudarė sutarčių, sudaryti sutartis su tiekėju

Druskininkų savivaldybės
mokyklų atstovai išvyko
į tarptautinę pedagoginę
stažuotę

Dešimt projekto „Lyderių laikas 3“ Druskininkų savivaldybės kūrybinės komandos narių išvyko į tarptautinę pedagoginę stažuotę „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Lapkričio 5 dieną dešimt projekto „Lyderių laikas 3“ Druskininkų
savivaldybės kūrybinės komandos narių, įvairių mokyklų atstovų, išvyko į tarptautinę (Vokietija-Lenkija) pedagoginę stažuotę
„Įvairūs mokyklų ir savivaldybių
bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrini-

– manogile.lt (letiekimas.lt).
Naujasis dujotiekis palies ir tuos
vartotojus, kurie gyvena daugiabučiuose namuose Liepų, Vasario 16-osios, Žaliosios, Maironio, Antakalnio, Šv. Jokūbo,
M.K.Čiurlionio (4, 4A, 4B, 7, 20)
gatvėse ir suskystintas naftos dujas naudoja maisto ruošimui.
Esamas suskystintų naftos
dujų dujotiekis prie ESO gamtinių dujų sistemos bus prijungtas
nuo gruodžio 1 dienos. Iš anksto atsiprašome, kad perėjimo nuo
suskystintų naftos dujų prie ESO
gamtinių dujų tinklo laikotarpiu
galimi laikini sutrikimai.
Artimiausiu metu UAB „Lietuvos

„Džiaugiuosi, kad darbai vykdomi labai greitai, Senamiesčio
kvartale dujotiekis jau įrengtas
ir praėjusią savaitę užpildytas
dujomis, o Baltašiškės kvartalo
dujotiekio įrengimo darbus planuojama baigti iki metų pabaigos. Šios investicijos ir tai, kad
dujas Druskininkams tiekia tas
pats tiekėjas, kaip ir visai Lietuvai, yra mūsų bendruomenei labai reikšminga energetinė pergalė, nes gamtinių dujų kaina
Druskininkuose pastebimai atpigo“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas.

mo srityje“, kurios metu lankysis
minėtų šalių švietimo įstaigose
bei kitose švietimą administruojančiose organizacijose.
Grįžę iš stažuotės, kūrybinės
komandos nariai paruoš ataskaitas bei pristatymą, kaip ir ką galima pritaikyti mūsų Savivaldybėje,
tobulinant mokyklų veiklą.

energijos tiekimas“ vartotojams,
kurie dujas naudoja maisto ruošimui, išsiųs laiškus su dujų tiekimo sutartimis. Sutartis gyventojai
įmonei turėtų grąžinti nustatytais
terminais. Sutartis grąžinti bus galima keliais būdais: išsiųsti „Lietuvos energijos tiekimui“ paštu arba
įmesti į specialią dėžę Druskininkų
savivaldybėje, Vasario 16-osios g.
7, Druskininkai. Prašymą sudaryti sutartį ir ją pasirašyti galima
ir elektroniniu būdu tinklalapyje:
www.manogile.lt
Iškilus klausimams, galite kreiptis Klientų aptarnavimo tel. 1802,
+370 611 21802, el. paštu: info@
letiekimas.lt

Mirusiųjų atminimo dieną aplankyti
nusipelniusių Druskininkams žmonių kapai

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius, Savivaldybės tarybos nariai A. Bolys, I. Šinkonienė, J. Dailydė, Miesto muziejaus vadovas G.
Dumčius ant Druskininkams nusipelniusių ir kurorto istorijoje svarbų pėdsaką palikusių žmonių kapų padėjo gėlių, uždegė žvakes/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius, Savivaldybės tarybos nariai Algis Bolys, Inga
Šinkonienė, Juozas Dailydė,
Miesto muziejaus vadovas
Gintaras Dumčius aplankė
Druskininkams
nusipelniu-

sių ir kurorto istorijoje svarbų pėdsaką palikusių žmonių
kapus, padėjo gėlių, uždegė
žvakes.
Mirusiųjų atminimo dieną aplankyti M. K. Čiurlionio tėvų, K.
Dineikos, J. Pileckio, J. Čečiotos kapai. Gėlių padėta ir žvakelės uždegtos ir ant Naujosiose

kapinėse palaidotų Druskininkų
garbės piliečių E. Kvaraciejienės, A. Dambrausko, P. Viščinio kapų. Tylos minute pagerbti
žuvusieji už Lietuvos laisvę.
Tradicija prieš Vėlines aplankyti Druskininkams nusipelniusių žmonių kapus gyvuoja jau
daugelį metų.
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Druskininkų savivaldybėje organizuota diskusija „Savižudybių prevencijos
galimybės savivaldybėje“
Spalio 30 dieną Druskininkų savivaldybėje organizuotoje diskusijoje „Savižudybių prevencijos galimybės savivaldybėje“ dalyvavo
daugiau kaip 30 įvairių įstaigų atstovų bei specialistų. Savivaldybės
administracijos darbuotojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo
įstaigų atstovai, socialiniai pedagogai, psichologai, seniūnai, jaunimo
užimtumo darbuotojai diskutavo,
kaip užtikrinti ankstyvą galimų savižudybių atpažinimą ir suteikti efektyvią pagalbą savižudybės krizę išgyvenančiam asmeniui. Diskusiją
vedė Sveikatos apsaugos ministerijos, savižudybių prevencijos biuro
vedėjas Marius Strička bei Druskininkų savivaldybės Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja Evelina
Raulušaitienė.
Svečias iš savižudybių prevencijos biuro papasakojo, kaip atpažinti savižudybės riziką, da-

Diskusijoje „Savižudybių prevencijos galimybės savivaldybėje“ dalyvavo daugiau kaip 30 įvairių įstaigų atstovų bei specialistų/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

linosi patirtimi ir patarimais dėl
savižudybių algoritmo diegimo
galimybių Druskininkų savival-

dybėje. E. Raulušaitienė seminaro dalyviams pristatė aktualią
statistiką – mirtingumo nuo sa-

vižudybių rodiklius Lietuvoje ir Druskininkuose. Taip pat
buvo pristatytas naujas projek-

tas „Savižudybių prevencijos
modelis ir jo taikymas Lietuvos
savivaldybėse“, kurį įgyvendinti planuojama ateinančiais
metais. Projektas bus skirtas
vietos bendruomenių aktyvumo didinimui ir įgalinimui savarankiškai spręsti aktualius savižudybių prevencijos uždavinius.
Diskusijos dalyviai aktyviai dalinosi savo patirtimi, teikiant pagalbą krizę išgyvenantiems asmenims, aptarė galimybes, kaip
užkirsti kelią šiems atvejams.
„Kiekvienas savižudybės atvejis
ar mėginimas nusižudyti mums
yra labai svarbus. Turime sutelkti bendras pastangas psichikos sveikatos stiprinimui, nes tik
bendradarbiavimu grįsti santykiai tarp įstaigų įgalina užtikrinti kokybiškas, prieinamas ir laiku
suteikiamas paslaugas gyventojams“, ‒ sakė Savivaldybės gydytoja E. Raulušaitienė.

Raginame tėvus kreiptis dėl išmokos vaikui gavimo
Primename, kad nuo šių metų
sausio 1 dienos įteisinta universali išmoka vaikui (vaiko pinigai) skiriama ir mokama kiekvienam vaikui nuo gimimo
dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal

bendrojo ugdymo programą,
bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21
metai. Universali 30 eurų išmoka vaikui mokama visiems vaikams, nevertinant šeimos gaunamų pajamų.
Išmoka vaikui skiriama ir moka-

ma nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau
kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo
prašymo ir visų reikalingų dokumentų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos.
Raginame tėvus nepavėluoti ir

kreiptis dėl Jums priklausančios
išmokos vaikui.
Pateikti prašymą išmokai vaikui gauti galima elektroniniu būdu
per socialinės paramos informacinę sistemą: www.spis.lt arba
raštu pagal savo gyvenamąją

vietą Druskininkų savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriuje arba seniūnijose.
Dėl išsamesnės informacijos
galite kreiptis el. paštu: parama@druskininkai.lt arba tel. (8
313) 52543.
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Tarp praėjusią savaitę apdovanotų Garbės donorų – ir druskininkietis
Laima Rekevičienė
Praėjusį pirmadienį į Nacionalinio muziejaus Lietuvos
Didžiosios
Kunigaikštystės
valdovų rūmuose surengtą iškilmingą renginį susirinko
kraujo donorai, LR sveikatos
apsaugos ministerijos, šalies
gydymo įstaigų atstovai, pasveikę pacientai, jų artimieji bei donorystės savanoriai.
Šiemet Garbės donoro vardas
suteiktas net 111 donorų. Tą
vakarą tarp 70-ies į apdovanojimų renginį iš visos Lietuvos
atvykusių Garbės donorų buvo
ir druskininkietis Vidmantas
Verikas, jau 60 kartų neatlygintinai davęs kraujo. Į šventinį
renginį jį lydėjusi Druskininkų
savivaldybės Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus
vedėja-savivaldybės gydytoja Evelina Raulušaitienė pasidžiaugė, kad mūsų savivaldybės bendruomenei tikra garbė
turėti tokį aktyvų ir gerus darbus daryti įkvepiantį narį.
Jau beveik dešimtmetį Druskininkuose gyvenantis ir centre
AQUA, Druskininkų gydyklos sargu dirbantis Vidmantas Verikas
kraujo neatlygintinai davė jau 60
kartų – nuo 4 iki 6 kartų per metus.
Vyriškis pasakojo, kad donoru tapo atsitiktinai – vieną kartą davė kraujo, o vėliau viskas
vyko tarsi savaime. Pasak Vidmanto, ko gero, įtakos turėjo ir
tai, kad jo tėvelis mirė nuo kraujo vėžio – kol sirgo, jam daugybę
kartų teko perpilti kraują. Vyriškis tuomet suprato, koks svarbus
yra donoro indėlis, gelbstint žmonių gyvybes. Ir nuo to laiko pats
tapo donoru. Savo kraują jis dovanoja kitiems, nelaukdamas pa-

Garbės donoru tapusį V. Veriką pasveikino Nacionalinio kraujo centro donorų organizatorė Rimantė Vanagienė (kairėje) ir Druskininkų savivaldybės Asmens ir visuomenės
sveikatos skyriaus vedėja- savivaldybės gydytoja E. Raulušaitienė/Laimos Rekevičienės
nuotrauka

dėkos tų, kuriems grąžina gyvenimą. „Jaučiuosi, darantis gerą
darbą. Ir tiek“, – važiuodamas atsiimti Garbės donoro apdovanojimo nuoširdžiai kuklinosi V. Verikas. – Apdovanojimas, žinoma,
svarbus. Malonu, kad esu pastebėtas, įvertintas. Tačiau iš tikrųjų tokie darbai ne dėl to yra daromi. Man svarbiausia padėti
žmonėms.“
Vidmantas ir kitus skatina duoti kraujo. Nuramina visus, kurie
būgštauja, kad, pavyzdžiui, davę
kraujo, blogai jausis: „Mano savi-

jauta priešingai, nei visi baiminasi, ne pablogėja, o pagerėja. Galiu duoti kraujo ir po pusvalandžio
kaip niekur nieko grįžti prie įprastinių darbų.“ Jeigu tik būna proga, V. Verikas visuomet duoda
kraujo. Jis iniciavo neatlygintinos
kraujo donorystės akciją Druskininkų gydykloje, kurioje dirba, ir
sulaukė labai didelio pačių darbuotojų aktyvumo, užkrėtė kolegas savo geru pavyzdžiu.
Vidmanto pavyzdžiu pasekė ir
jo sūnus, kuris taip pat nuolat neatlygintinai duoda kraujo. Tėtis vi-

liasi, kad sūnus pagerins jo donorystės rekordą.
„Vidmantas Verikas yra išskirtinis žmogus. Ne visi žmonės gali
duoti kraują ir ne visi supranta,
kad reikia tai daryti. Jis yra žmogus, kuris supranta kraujo donorystės svarbą, žmogus, tyliai
darantis gerus darbus“, – apie
Druskininkuose gyvenantį Garbės donorą kalbėjo Nacionalinio
kraujo centro donorų organizatorė Rimantė Vanagienė.
O praėjusį pirmadienį neatlygintiniems kraujo donorams pagerbti organizuotame šventiniame
renginyje laikinai einanti VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus pareigas Ignė Klangauskienė padėkojo visiems donorams ir
jų artimiesiems už indėlį, gelbstint žmonių gyvybes: „Dar nėra išrastas būdas, galintis sudėtingų
operacijų metu pakeisti žmogaus
kraują – yra šimtai atvejų kuomet
sergančiojo gyvybę gali išgelbėti tik kraujo perpylimas. Tad jūsų
neatlygintinai duodamas kraujas
yra labai reikalingas sergantiems
ar traumas patyrusiems žmonėms. Jūs gelbstite gyvybes. Būkite sveiki, laimingi, būkite ir toliau
tuo nuostabiu pavyzdžiu mūsų visuomenei.“
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Alvyda Naujokaitė pasidžiaugė, kad šalyje yra tiek daug
geranoriškų, taurių ir drąsių žmonių, dovanojančių unikalią vertybę
– kraują, be kurio nepavyktų išgelbėti tūkstančių gyvybių: „Jūs kartu su profesionalia ir entuziastinga
Nacionalinio kraujo centro komanda padarėte stebuklą: jau pasiekėte 100 proc. neatlygintiną donorystę. Puikiai išlaikėte pilietiškumo
ir solidarumo egzaminą ir tvirtai tikiu, kad šis pasiekimas bus tvarus.“
Renginio metu nestigo ir jautrių

istorijų. Visus sujaudino scenoje pasirodžiusi Dovilija Jančiauskienė su savo paaugle dukra
Deimante, kuriai, staiga susirgus
per trumpą laiką prireikė net 150ies donorų kraujo. „Nėra tokių
žodžių ir tiek, tiesiog noriu pasakyti „ačiū“ jums visiems, už išgelbėtą mano dukros gyvybę.“ Savo
patirtimi pasidalino Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros
klinikų gydytoja Raminta Vilkevičienė, kuriai ir prireikė donorų pagalbos. Scenoje pasirodė ir
jau 98 kartus neatlygintinai kraujo davęs Garbės donoras Žilvinas Neliubšis, apie donorystės
svarbą, ypač onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, kalbėjo ir Labdaros ir paramos fondo
„Rugutė“ savanoris Linas Vasiliauskas.
Renginio svečiams scenos profesionalai Vytautas Rumšas,
Česlovas Gabalis, Jeronimas Milius, Vytautas Lukočius ir orkestras „Vilniaus sinfonietta“ paruošė smagų muzikinį kokteilį, kuris,
kaip sakė V. Lukočius, „turėtų padėti sparčiau gamintis raudoniesiems kraujo kūneliams“.
Donorui, ne mažiau, kaip 20
kartų neatlygintinai davusiam
kraujo ar 100 kartų plazmos, įteikiamas donorystės Žymūno pažymėjimas. Nemažiau, kaip 30
kartų neatlygintinai davęs kraujo
ar 150 kartų plazmos, donoras
gauna Nusipelniusio donoro pažymėjimą. O aukščiausias apdovanojimas – Garbės donoro
vardas (kartu su tai patvirtinančiu ženklu ir pažymėjimu) suteikiamas donorui, ne mažiau kaip
40 kartų neatlygintinai davusiam
kraujo ar 200 kartų – plazmos ir
ne mažiau kaip 10 metų aktyviai
dalyvaujančiam neatlygintinos
donorystės veikloje.
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Iš saulėtos Graikijos – gyventi ir dirbti į Druskininkus

vaisiai, daržovės. O Lietuvoje
pakeri gamta, kuri yra ranka pasiekiama. Kai gyvename mažoje
šalyje, tai ir gyvenant miesto centre, kad ir Vilniuje, nesunku rasti
mišką, pasivaikščioti, pabėgioti,
pasivažinėti dviračiu. Graikijoje,
kad rastumei gražią gamtą, turi
labai ilgai važiuoti iš miesto. O ir
pats miestas, pavyzdžiui, Salonikai, kur aš gyvenau, – vien pastatai, mažai medžių, nes klimatas
jiems netinkamas.
Kol neturėjau šeimos ir vaikų,
žavėjausi visomis šalimis, ypatingai – Pietų, nes ten labai verda
aktyvus gyvenimas gatvėse, kavinėse, restoranuose, tai pakelia nuotaiką, gyvenimas atrodo
linksmesnis.
Lietuvoje mes uždaresni, sėdime namuose, ir jei esi jaunas
žmogus, norintis veiksmo, tai truputėlį liūdna. Kai atsiranda vaikai,
labai pasikeičia prioritetai – taip
man tai ir atsitiko.
Kai susilaukiau dukryčių, Graikijoje dairiausiai parkų. Kur su vaikais išeiti pasivaikščioti? Kur šaligatvis, kuriuo galima pravažiuoti
su vežimėliu? Čia, Lietuvoje, mes
nesuprantame ir net nevertiname,
kiek erdvės mes turime. O Graikijoje ant šaligatvių mašinos sustatytos: vaiko vežimėlis „važiuoja“
gatve, kartu su mašinomis.
Regis, mažos detalės, bet kai
jų tiek daug susideda – pradeda
atrodyti, kad beveik neįmanoma
ten vaiką auginti. Nėra kur su juo
pasivaikščioti gryname ore.
Vėliau prasidėjo dar ir darželiai, mokyklos. Ketinau vėl pradėti dirbti. Tik iškilo problemų. Iš
darželio vaiką turi pasiimti arba
pirmą valandą, arba ketvirtą –
darbo iki keturių nėra, reikia iki
penkių, iki šešių dirbti. O jeigu
dar atstumas, tai atvažiuosi beveik po valandos. Reikėtų samdyti auklę, o ten ją samdyti nėra
labai įprasta, todėl kad beveik
visose šeimose yra močiutės.
O vyro tėvai turėjo problemų
su sveikata, taigi negalėjome
tikėtis jų pagalbos, auginant
dukrytes.
Ateidavo minčių, kad aš jau įstrigau visam gyvenimui namuose,
kaip ir dauguma graikių. Negaliu sakyti, kad man ta situacija buvo ypatingai nemaloni: atsikeli, eini į turgų,
prisiperki šviežių daržovių, vaisių,
žuvies. Tik pradėjo darytis liūdna,
kai pradėjau įtarti, kad gal negaliu
rasti išeities ir tai bus mano vienintelė veikla visą likusį gyvenimą.
O važiuoti į Lietuvą buvo ir dar
viena svarbi priežastis. Dukrytės
labai artimos su mano tėvais. Tik
kyla problemų dėl skrydžių. Salonikai nėra sostinė, o ir Atėnai su
Vilniumi neturi tokio labai jau gero
susisiekimo. Ir jei nori su dviem
mažais vaikais atvykti į Lietuvą, kelionė trunka kone tiek, kiek iš Australijos, persėdimai ir taip toliau.
Be to, mes leidome vasaras Lietuvoje. Turėjau laiko gerai Lietuvą
apžiūrėti, pakeliavau po įvairias
Lietuvos vietas. Visa Lietuva pasikeitė į gerąją pusę. Matosi, miestai gerai įsavinę ES lėšas, parkai
sutvarkyti, bet labiausiai patiko
Druskininkai.
– Kodėl būtent Druskininkai?
– Dar kokiais 1996-aisiais savaitgaliais su tėvais čionai atvažiuodavome, aplankydavome kavines. Tuomet dar nieko panašaus
į dabartinį miestą nebuvo, bet net
ir tada jis mums labai patiko, po
tuometį sveikatingumo parką

Lietuvą, juo labiau, kad vyresnėlei
reikėjo į paruošiamąją klasę eiti.
Tiesa, jam dar kurį laiką teks pagyventi Salonikuose, kol sutvarkys verslo reikalus, o mes su mergaitėmis jau dabar kuriamės čia.
Jos abi moka ir graikų, ir lietuvių
kalbas, nes dėjau daug pastangų,
kad mokėtų lietuviškai.

Pirmasis saulėlydis Santorini saloje, kuri garsėja gražiausiais pasauly saulėlydžiais/Asmeninio archyvo nuotrauka

Pirmasis dukrų Eleni ir Danajos apsilankymas senuosiuose Graikijos Meteorų vienuolynuose, įsikūrusiuose ant įspūdingo aukščio uolų/Asmeninio archyvo nuotrauka

Su vyresniąja dukra Eleni Chalkidikėje, kurorte, esančiame šalia Salonikų/Asmeninio
archyvo nuotrauka

vaikščiojome, ir viskas mums atrodė labai gražu.
Visą gyvenimą važinėjome į
Druskininkus. Vėliau, kai buvo renovuota gydykla, atidarytas Vandens parkas, naudojomės visomis
paslaugomis. Išbandytos purvo
vonios, mineralinis baseinas, SPA
centrai. Negalėčiau suskaičiuoti,
kiek kartų mano šeima yra buvusi
centre AQUA...
Bet kad ir kaip gražėjo visi
miestai, man Druskininkai visada
atrodė esantys daug žingsnių
priekyje: vis kažkas naujo, vis
kiti objektai, kurie daro įspūdį –
nors esu tikrai nemažai pasaulio
mačiusi.
Kaskart, kai atvažiuoji į Druskininkus, pakeri viskas – švaru,
tvarkinga, pilna gėlių, kasmet
vis daugiau kavinių. Net jeigu
oras blogas, tai ar yra geresnė
vieta Lietuvoje, kurioje tiek daug
galėtumei veikti – ir maudytis, ir
sportuoti, ir ką tik nori veikti būtent čia.
Atsimenu, prieš keletą vasarų
rytą su draugėmis maudėmės
tvenkinyje – bažnyčios varpai
skamba, žiūrime į tą miestą – koks

jis nuostabus. Žmonės sportuoja,
bėgioja, vaikščioja, ir man tada
pirmą kartą pradėjo kirbėti mintis,
kad tai yra miestas kuriame norėčiau turėti namus.
– Ir ta mintis Jūsų, ko gero,
nepaleido?
– Aišku, labai reikėjo vyrą jaukinti prie tos minties – pakeisti šalį
nėra paprasta. Juo labiau, kad ten
jam viskas gerai sekasi. Iš pradžių
jis nebuvo sužavėtas tos minties,
nors jam Druskininkai labai patiko.
Ir jis, ir jo draugai, atvykę iš Graikijos, neatsistebi, kaip čia yra žalia,
ir, svarbiausia, – švaru.
Gyvenant Graikijoje, man kėlė
didelį rūpestį ir tenykštė švietimo sitema. Jei neturi senelio ir
močiutės, mamai tenka rūpinantis vaikais iki pat vėlaus vakaro.
Nežinau kodėl, bet, pasiėmusios
vaikus iš mokyklos, mamos juos
veda dar ir į privačias mokyklas
mokytis anglų kalbos ar matematikos. Taigi mamos iki devynių vakaro ir laksto paskui savo
vaikus...
Taigi, tai matydama, po ilgų diskusijų prikalbinau vyrą važiuoti į

– Kaip sureagavo artimiausi
žmonės, sužinoję, kad Salonikus keičiate į Druskininkus?
– Visi nustebę klausė, kodėl ne
Vilnius. Atsakiau – vaikams gimus, pasikeitė prioritetai. Man
nebereikia to streso, lėkimo, sėdėjimo mašinose po dvi valandas. Tiesiog supratau, koks brangus laikas, kai jį tenka praleisti
kamščiuose.
Antra, man atrodo, kad ir psichologinei, ir fizinei sveikatai Druskininkai yra daug geriau nei Vilnius.
Nes tai yra kurortas.
– Druskininkų savivaldybėje
pradėjote dirbti vyriausiąja specialiste turizmui ir komunikacijai. Kodėl kilo mintis dalyvauti
konkurse šioms pareigoms
užimti?
– Viešėdama vasarą Druskininkuose, ieškojau būsto. Išsinuomojau butą ir kartu ieškojau darbo.
Pamačiau, kad Savivaldybė ieško
žmogaus. Neįsivaizduoju, kaip
viskas susiklostė – buvau būtent
tuo metu, toje vietoje. Atėjau į pokalbį ir buvau pakviesta prisijungti
prie komandos.
– Kokią, Jūsų manymu, žinią
Druskininkai turi skleisti pirmiausiai ir garsiausiai Lietuvai
ir pasauliui?
– Druskininkai turi pasiūlyti labai
daug ką, bet visa tai dar nėra plačiai išviešinama. Mano nuomone,
mes turėtume reklamuotis, kaip
miestas žmogui, kuris nori save
pradžiuginti. Žmonės labai aktyviai gyvena, bėga, skęsta rutinoje, sprendžia problemas. Man
atrodo, kad Druskininkai yra ta
vieta, į kurią galima pabėgti nuo
susikaupusių problemų. Šitas
miestas siūlo viską, kas padėtų tai
padaryti. Pradedant visoms sveikatingo paslaugomis, nuo kurių ir
prasidėjo visa kurorto istorija. Tai
yra kurorto ašis. O vietos valdžia ir
verslininkai pasistengė, kad aplink
tą ašį suktųsi visas ratas: ir pramogos, ir aktyvus laisvalaikis, ir
kultūra. Ir pažintinių objektų yra, ir
kavinių, ir kaimiškose teritorijose
didelė paslaugų pasiūla. Didelį
postūmį padarė didieji objektai
– centras AQUA, „Snow Arena“,
Lynų kelias. Čia galima ir tiesiog
vaikščioti parkuose, žaisti tenisą
ar golfą. Veiklų pilna, pati tuo įsitikinau. Kartą, čia besisvečiuodami
dvi savaites, visko, ką Druskininkai siūlo, net nespėjome išbandyti.
Tai neįtikėtina! Atvažiuoji į miestelį miške ir randi visą infrastruktūrą. Tikiesi rasti kaimą, o randi
miestą – tik be streso, lėkimo,
kamščių, užteršto oro. Tai yra geriausias miestas, kuriame kiekvienas gali sau rasti veiklos – daugybė įvairiausių pasiūlymų.
Ir veiklų pasiūla jauniems žmonėms labai turtinga. Tiesiog trūkta
informacijos. Beje, Druskininkai
gali ir labai turtingiems žmonėms
pasiūlyti net ir labai kokybiškas
paslaugas.
Aš Druskininkuose randu viską,
ko man reikia, auginant vaikus.
Druskininkai yra sena mano
meilė, ir man malonu čia būti. Yra

emocinis ryšys su miestu. Tik kartais sukirba mintis – kaip gali būti,
kad yra toks gražus miestas, ir
tiek daug žmonių iš kitų šalių apie
jį dar nežino!
– Tai dirbant naujose pareigose ir teks pasitengti, kad kuo
daugiau žmonių sužinotų apie
tokį kurortą? Kokių dar profesinių ambicijų turite?
– Norėčiau dirbti intensyviau
– turizmas yra ta sritis, kurioje
reikia tempo, prisitaikyti prie visų
naujovių. Norėdama skleisti žinią
apie paslaugas, pirmiausia turiu
pati labai gerai viską žinoti, visus
objektus aplankyti, išstudijuoti istoriją, pabuvoti objektuose, susipažinti su naujovėmis, visa tai užima laiko ir gal kiek sulėtina darbą,
tačiau tikiu, kad tik laikinai.
Smagu, kad draugiškai priėmė
turizmo bendruomenė. Ir TVIC, ir
Savivaldybė, ir verslininkai pripažįsta problemą – per mažai esame
išsiviešinę, sklaida nepakankama,
dar nėra pasiektas tas lygis, kokio
reikėtų. Ir visi supranta, kad kuo
daugiau žmonių dirbs, tuo geriau
bus mums visems. Nuo to, kiek
klestės turizmas, priklauso ir viso
miesto gerovė.
– O kuri iš aplankytų šalių
Jums paliko didžiausią įspūdį ir
kokią patirtį turizmo srityje būtų
vertą čia pritaikyti?
– Graikija – šalis, kuri pelnytai
vadinama turistų rojumi. Patiko
Bankokas, Tailando egzotika, žaviuosi Norvegija, jos gamta, žmonėmis, kultūra.
Graikų turizme didelis privalumas, kad gali turistams pasiūlyti
saulę ir jūrą, didelį vaidmenį vaidina Antikos kultūra, kuri domina
viso pasaulio turistus. Ir ji yra jau
žinoma – nereikia didelio įdirbio,
tai reklamuojant. Ten daug viešbučių ir kitų verslų yra šeimyniniai. Taigi žmonės dirba sau, ir
matomas rezultatas. Dirba šeimos nariai, pusbroliai, pusseserės, ir jie visi siekia bendro tikslo.
Taigi graikai nebus grubūs su
klientais, jie neriasi iš kailio, kad
turistai liktų patenktinti.
O Lietuvoje kavinėse, viešbučiuose dirba samdyti žmonės,
kurie ir klientams dažnukart
parodo savo nepasitenkinimą.
Jiems nerūpi, kad įstaiga gali
būti uždaryta – juk dirba ne sau,
gal ir vadovų nemėgsta... Aptarnaujantis personalas nesineria
iš kailio, didelė dalis yra tokių,
kurie abejingi. Priežasčių gali
būti daug, ne tik per maži atlyginimai. Gali būti ir kitos, gilesnės
problemos, kurios egzistuoja
mūsų šalyje ir yra susijusios su
mentalitetu.
Aišku, čia užburtas ratas. Viskas
taip greitai nesikeičia, bet man to
labai norėtųsi. Galbūt, jei pavyktų
pritraukti daugiau turistų, jie atsivežtų daugiau pinigų, kiltų atlyginimai ir aptarnavimo srityje dirbantys žmonės labiau užsidegtų?
– Kokia didžiausia Jūsų svajonė Druskininkuose?
– Norėtųsi, kad net ir darbo
dienomis, ne tik savaitgaliais,
Druskininkuose visur vaikštinėtų
žmonės. Nesakau, kad noriu
„kamščių“. Tik tos gyvybės gatvėse. Kad kavinėms nereikėtų
dirbti tik tam tikromis dienomis,
o galėtų dirbti septynias dienas
per savaitę ir iš to pragyventi. O
asmeninė svajonė – visai šeimai
gražiai įsikurti Druskininkuose.
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
atstovai į rinkimus eina dalykiškai nusiteikę

D. Mizaras: „Visi matome Druskininkų savivaldybėje vykstančius teigiamus
gyvenimo pokyčius, gerėjančią gyvenimo kokybę, matome ir bėdas. Mums labai svarbus prasmingų darbų tęstinumas.“

Artėjant 2019 metų savivaldos
rinkimams, Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos atstovai Druskininkuose skelbia žinią, kad į rinkimus ateina darbingai, pozityviai

ir dalykiškai nusiteikę, pasiruošę
konstruktyviam bendradarbiavimui ir realiems darbams.
„Visi matome Druskininkų savivaldybėje vykstančius teigiamus
gyvenimo pokyčius, gerėjančią gyvenimo kokybę, matome
ir bėdas. Mums labai svarbus
prasmingų darbų tęstinumas, –
sako LVŽS Druskininkų skyriaus
pirmininkas Donatas Mizaras. –
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga visuomet palaiko teisingus, profesionalius sprendimus
ir bendradarbiauja, juos įgyvendinant.“
Pasidžiaugti sėkme geriau drauge, sunkumus ir bėdas įveikti taip
pat lengviau kartu, pečius surėmus. Kviečiame užsukti pasitar-

ti, pateikti savo pasiūlymus, pastabas LVŽS Druskininkų skyriuje.
M. K. Čiurlionio 111-216 kab.
(Pirmadieniais ir penktadieniais
14:00-16:00) arba kitu laiku, iš
anksto susitarus telefonu: 8 648
57250 arba el. paštu: lvzs.druskininkai@gmail.com
Sekite mus: facebook.com/
LVZSDruskininkai

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkiminės kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-180-01

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

Parduodu „Volvo V40“ 2001 m. 12 mėn., 1,9 l dyzelinas, 85 kW, visą arba dalimis. Tel. 8 631 96771
Nebrangiai pirksiu 1 kambario butą Druskininkuose.
Tel. 8 648 53272
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Iššūkių pilnas 100-mečio balinio vėžlio gyvenimas
Į Raudonąją knygą įrašytas balinis vėžlys kažkada buvo paplitęs visoje Lietuvoje, o šiandien
yra aptinkamas tik Dzūkijos
kraštuose. Nors gali išgyventi
net 100 metų, jo gyvavimui būtinos specialios sąlygos, ramybė
ir akyla apsauga.
Gyvendavo visoje Lietuvoje
Kai Lietuvoje dar nebuvo įvesta melioracijos sistema, baliniai
vėžliai gyveno išplitę visoje šalyje. Vėliau, 6-ajame dešimtmetyje,
kai pradėta vykdyti melioracija ir
kai buvo nusausinta didžioji dalis
pelkių, vėžlių populiacija pradėjo
sparčiai nykti. Nykimą paspartino
ir suarti, žemės ūkiui ruošiami žemės plotai. Kai kurios vėžlių gyvenvietės apaugo miškais. Šiandien baliniai vėžliai yra įrašyti į
Lietuvos Raudonąją knygą, juos
gaudyti griežtai draudžiama ir už
tai skiriamos baudos. Populiacija
išlikusi tik Pietų Lietuvoje. Vėžliai
aptinkami Lazdijų, Alytaus, Varėnos ir Druskininkų savivaldybėse.
Kaip pasakoja Lietuvos gamtos
fondo gamtosaugos specialistė
Dalia Bastytė-Cseh, kuri balinius
vėžlius tyrinėja beveik dešimtmetį, suaugęs vėžlys, jei buveinė jam
tinkama, didelių pavojų gamtoje
nepatiria, nes neturi priešų, išskyrus, invazinę rūšį – meškėnus, kilusius iš Šiaurės Amerikos. Jei ši
rūšis pradės sparčiai plisti, vėžliui
gali būti sunku apsisaugoti. Taip
pat pakenkti vėžlio gyvavimui gali
neatsargūs žmogaus veiksmai.
„Kaip reikiant dėl išlikimo tenka
pakovoti dar neišsiritusiam arba
mažam vėžliukui. Pradedant nuo
to, kad vėžliukas gali neištverti žiemos ar pavasarį taip ir nebenueiti iki kūdros, jeigu ji yra labai toli, baigiant tuo, kad yra daug
plėšrūnų, kuriems vėžlių kiaušiniai yra tikras delikatesas“, – pa-

rėje balinių vėžlių mažyliai per žiemą dažniausiai dar pasilieka lizde.
Iš sniego išsikasa tik išaušus balandžiui. Tada jau yra pasiruošę
kelionei į vandens telkinį.

Šiandien baliniai vėžliai yra įrašyti į Lietuvos Raudonąją knygą, juos gaudyti griežtai draudžiama, už tai skiriamos baudos. Jie aptinkami Lazdijų, Alytaus, Varėnos ir Druskininkų savivaldybėse/Dalios Bastytės nuotrauka

sakoja gamtosaugos specialistė
D. Bastytė-Cseh.
Pašnekovė pastebi, kad vis daugiau vėžliukų žūva dėl neigiamų klimato kaitos reiškinių. Pavyzdžiui, žiemomis nebeturime
storos sniego dangos, po kuria žiemoja maži vėžliukai, todėl
daugelis iš jų pavasario nebesulaukia. Tad žiemomis stengiamasi kuo daugiau jų nuvežti į Kauno
zoologijos sodą, kuriame galėtų
peržiemoti, o, sušilus vandeniui,
grįžti į savo buveines.
Stiprūs vėžlio instinktai
Kuo išsiskiria balinio vėžlio išvaizda? Kuo vėžlys vyresnis, tuo
jis didesnis. Gali užaugti maždaug iki 30 cm ilgio. Vėžlio kiautas tamsokas, primena iš vandens kyšantį akmenį, o ant
galvos – geltoni taškeliai. Tačiau
gamtosaugos specialistai atkreipia dėmesį, kad gyventojai spe-

cialiai neieškotų balinių vėžlių,
nes taip drumsčiama gyvūno ramybė. Baliniai vėžliai labai jautrūs, reaguoja į aplinką, jaučia
vibraciją. Jei kažkas bando vėžlį stebėti, jis staigiai šoka nuo
kupsto, ant kurio šildosi, ir bėga
slėptis į vandenį.
„Ant kupsto ar akmens šaltakraujis vėžlys būtinai turi pasišildyti bent 40 minučių. Tuomet
suaktyvėja apykaita, vėžlys tampa daug greitesnis ir gali pagauti
grobį. Jei kažkas nuolatos vaikšto
aplinkui ir reikia slapstytis, vėžliui
tampa sudėtinga gyventi. Tai todėl, jei prie pelkės dažnai vaikšto
žmonės, vėžlys gali ir neišgyventi“, – sako D. Bastytė-Cseh.
Instinktų, padedančių vėžliams
išlikti, yra gerokai daugiau. Štai
dabar balinis vėžlys, giliai nuniręs į dugną, žiemoja. Žiemodamas, mažai kvėpuoja, niekuo nesimaitina ir iki pavasario būna

visiškai nejudrus. Pavasarį, kai
stipriau pašviečia saulė, tyrinėtojai yra pastebėję net ir po ledu
judančius vėžlius. O kai ledas ištirpsta, vėžliai nubunda ir pradeda ieškoti poros. Maždaug gegužę vėžlių patelės išlipa iš vandens
dėti kiaušinių. Įdomu tai, kad visos Lietuvoje gyvenančios vėžlės
tai daro bene tuo pačiu metu.
„Perėjimui patelės ieško smėlėto, į
Pietų pusę nukreipto, šlaito. Geriausia, jeigu ši vieta yra šalia vandens
telkinio, nes į vandenį išsiritusiam
vėžliukui tenka nueiti pačiam, o didelius atstumus įveikti sunku. Deja,
gali būti, kad iki perėjimo vietos vėžlei teks nukakti net 3 km. Mažas
vėžliukas savarankiškai tokio atstumo iki vandens niekaip negalės nueiti“, – kalba D. Bastytė-Cseh.
Kiaušinius patelės sudeda gegužės mėnesį ir sugrįžta į vandenį.
Vėžliukai iš kiaušinių pradeda ristis maždaug rugsėjį. Tiesa, Šiau-

Kaip saugomi baliniai vėžliai?
Gamtosaugos specialistės D.
Bastytės-Cseh pasakojimu, sunku įvardyti tikslų skaičių, kiek
Lietuvoje šiuo metu yra balinių
vėžlių. Atskaitos tašku dažnai laikomas skaičius 500, tačiau gali
būti ir daugiau. Mūsų šalyje šie
ropliai saugomi pačiais įvairiausiais būdais. Vienas jų – steigiamos saugomos teritorijos ir vykdoma jų priežiūra. Palaikoma
tinkama vandens telkinio būklė:
stengiamasi, kad jis neužaugtų
žolėmis ar krūmais, tačiau ir nebūtų pernelyg švarus, nepritaikytas vėžlių gyvenimui.
„Būna, žmonės sako: „Prie
namų turiu kūdrą, norėčiau, kad
joje gyventų vėžliai“. Tačiau kūdra
turi būti kupstuota, užvirtusi medžiais, augti vienas kitas krūmas.
Vėžlių buveinė turi būti laukinė.
Saugomose teritorijose būtent tokios kūdros ir yra palaikomos“, –
teigia D. Bastytė-Cseh.
Taip pat mūsų šalyje palaikomi
smėlėti šlaitai, kuriuose vėžlių patelės deda kiaušinius. Išperėti kiaušiniai dengiami tinklais, kad plėšrūnai nesuėstų. Nemaža dalis balinių
vėžlių kiaušinių yra perinami ir Kauno zoologijos sode. Na, o laukinėje
gamtoje išsiritę maži vėžliukai dažnai prižiūrimi gamtininkų, kol pasiekia kūdrą, yra saugūs ir gali pradėti
savarankišką gyvenimą.

Užsakymo Nr. MDR-180-01

Gamtamokslinių veiklų diena „Saulės“ mokykloje – „Ieškau. Tyrinėju. Atrandu“
Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Jau trečius metus iš eilės
„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai rudens atostogų pradžią pasitinka kitaip – penktadienį,
prieš pat prasidedant atostogoms, mokiniai rinkosi į kitokias, netradicines pamokas,
projektines veiklas, įdomias
ir naudingas paskaitas. Mokykla nuosekliai plėtoja nuo
2016 m. pasirinktą gamtamokslinę-ekologinę ugdymo
kryptį, tad neatsitiktinai ir kitokios mokinių ugdymo formos yra siejamos su mus supančios aplinkos pažinimu,
gyvosios gamtos slėpinių tyrinėjimu, o į mokyklą atvyksta
įvairių gamtosauginių institucijų atstovai.
Mokykloje veikė skirtingos
sekcijos: buvo galima stebėti ir
patiems atlikti bandymus chemijos, biologijos, geografijos,
fizikos pamokose, žemesniųjų
klasių mokiniai, kuriems sudėtingi cheminiai ir fizikiniai reiškiniai dar nėra suprantami, dalyvavo susitikimuose ir praktinėse
paskaitose su mokykloje viešinčiais svečiais iš Druskininkų
miškų urėdijos, Metelių regioninio parko. Pradinių klasių mokiniai taip pat buvo aktyvūs mokslo paslapčių tyrinėtojai – atliko

Prieš pat rudens at atostogas mokiniai rinkosi į kitokias, netradicines pamokas, projektines veiklas, įdomias ir naudingas paskaitas/Donato Savulionio nuotrauka

bandymus, įvairias užduotis, tyrinėjo juos supančią aplinką,
apibendrino rezultatus.
Ypač aktyvūs šįmet buvo patys
mažiausi mokyklos mokiniai. Net
priešmokyklinukai tądien atliko
nesudėtingus mokslinius eksperimentus: stebėjo vandens ir vaško sąveiką, liejo vandenyje vaško
figūrėles, vėliau pūtė spalvotus
muilo burbulus. Įspūdingiausiai
atrodė „Lavos lempos“ bandymas. Į šias veiklas buvo įtraukti ir
tėveliai, suradę laiko tapti jaunųjų atradėjų mokytojais bei proceso pagalbininkais. Pirmokai tyrinėjo paslaptingą ir įdomų medžių
pasaulį: grupavo medžius, lapus,
vaisius, sodino medžių sėklas,
taip pat skaičiavo aplink mokyklą augančius medžius, suda-

rę ir aptarę diagramą pastebėjo,
kad daugiausiai šalia mokyklos
auga ąžuolų; atliko menines, kūrybines užduotis, įgytas žinias ir
patirtis įtvirtino spręsdami interaktyvias užduotis, o už tai gavo
dovanų – graikinių riešutų. Antrokai vykdė mini projektą „Lašelio kelionė“. Jie susipažino su
vandens apytakos ratu, aiškinosi vandens svarbą augalams, gyvūnams ir žmonėms, tyrė įvairių medžiagų tirpumą vandenyje.
Projektą užbaigė „keliaudami“ –
kartu su lašeliu, programuodami
edukacines bitutes „Blue-Bot“.
Trečių klasių mokiniai žiūrėjo filmuką „Grybų šalyje“. Susipažino su mikroskopu – prietaisu, leidžiančiu tiriamą objektą padidinti
daug kartų. Išmoko pasidaryti

preparatą ir, tirdami grybus mikroskopu, išsiaiškino, kad organizmai sudaryti iš ląstelių. Vėliau
žiūrėjo sferinį kiną „Gravitacijos paslaptys“, sprendė kryžiažodį apie grybus, mokėsi atskirti, kurie iš jų yra valgomi, kurie
nevalgomi, skaitė ir nagrinėjo J.
Marcinkevičiaus eiliuotą pasaką
„Grybų karas“. O patys vyriausieji, ketvirtokai, aiškinosi elektros grandinių veikimo principus,
patys sudarinėjo įvairias elektros
grandines, kuriose švietė lemputės, skambėjo skambučiai, sukosi motoriukai. Jie netgi išmoko
pasigaminti stalo žaidimus, kurie veikia panaudojant elektros
grandines.
Šįmet mokslinių eksperimentų
dieną mokytojais tapo ir vyresniųjų klasių mokiniai – praktikos
darbams septintoje klasėje vadovavo... aštuntokai! Jie mikroskopavo ir patys gamino įvairius
preparatus, stebėjo vienaląsčius
organizmus, grybų sporas, kreidoje esančius foraminiferus, paparčio sporas, apžiūrėjo ir lygino
kerpių bei samanų sporas. Chemijos mokytoja G. Kalesnykaitė savo mokslinėje laboratorijoje
priėmė vyresniųjų klasių mokinius – čia eksperimentuotojai galėjo įdomiąsias šarminių ir rūgštinių medžiagų reakcijas stebėti
– tądien jie pabandė atlikti įvairias spalvines reakcijas, gavo ir
tyrinėjo skirtingų spalvų nuosėdas, jas tirpino, atliko įdomius

bandymus su vandeniu ir balionais. Fizikos mokytoja V. Mikalonienė su mokiniais atliko optikos
eksperimentus, mokėsi sudaryti elektros grandinę, vėliau atliko
tiriamąjį darbą apie oro tūrį klasėje.
Gamtos pažinimo pamokas
projektinių veiklų dieną padovanojo ir Valstybinės miškų urėdijos Veisiejų padalinio atstovas
– miškotvarkos inžinierius V. Patinskas. Jis mokiniams pristatė retesnius Druskininkų krašto
paukščius bei gyvūnus, leido išgirsti jų balsus. 5a klasės mokiniai paukščių pažinimo pamoką
pratęsė miško muziejuje „Girios
aidas“. Metelių regioninio parko
Lankytojų centro administratorius A. Pečkys mokinius supažindino su išlikusiomis natūraliomis
laukinės gamtos salomis, kur gali
išvysti ypač turtingą pirmapradį gamtos pasaulį. Mokiniai susipažino su nedidelėse kūdrose
ir pelkutėse tarp kalvų gyvenančiais ypač retais, Europoje saugomais baliniais vėžliais, dzūkų dar vadinamais „gelažinėmis
varlėmis“.
Dėkojame svečiams už įdomias
gamtos pažinimo paskaitas, vaikų tėveliams – už prasmingą
bendravimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi žiniomis ir patirtimi, mokytojams ir visuomenės
sveikatos specialistei V. Žadeikienei – už naudingų ir patrauklių
mokymosi formų įgyvendinimą.

9

2018 m. lapkričio 8 d.

Savaitraščio Nr. 180

Žemėlapiuose – Druskininkai per šimtmetį
Gintaras Dumčius
Druskininkų miesto muziejaus
direktorius
2018 m. Druskininkų miesto
muziejus iš sukauptų rinkinių
surengė Lietuvos šimtmečiui
skirtą žemėlapių parodą „Druskininkai per šimtmetį“, kurioje
pristatė paskutinio šimtmečio
Druskininkų pokyčius ir išskyrė Druskininkų istorijos įdomybes. Parodoje rodomi įvairios
paskirties žemėlapiai: politi-

niai, gamtiniai, socialiniai, navigaciniai, skirtingų laikotarpių
topografiniai. Taip pat eksponuojami Lietuvos žemėlapiai,
išleisti užsienio valstybėse,
ir unikalūs Lietuvos emigrantų išeivijoje išleisti žemėlapiai,
kurie labai aiškiai nusako idėją, paskelbtą JAV valstybės sekretoriaus S. Welleso 1940 m.
deklaracijoje. Pareiškime ryžtingai ir be kompromisų jis paskelbė pasauliui, kad Amerika
ir de jure, ir de facto nepripa-

žįsta Lietuvos ir kitų Baltijos
šalių okupacijos bei aneksijos.
Lietuviams toks JAV parodytas
ryžtas visus penkis dešimtmečius padėjo išlaikyti viltį, kad
Lietuva gali būti laisva ir demokratinė valstybė.
Muziejus kviečia pasinaudoti
paskutine proga nauju žvilgsniu apžiūrėti parodą, kurioje
yra matoma Druskininkų valstybinės priklausomybės kaita
per šimtmetį ir atsispindi skirtingi kurorto istorijos etapai.

Nuo pat Lietuvos valstybės
užuomazgų Druskininkai buvo
teritorijoje, turinčioje ypatingą
svarbą. Tradiciškai Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu tapdavo tas
kunigaikštis, kuris paveldėdavo
Trakų ir Gardino žemes, o tuo pačiu – ir Druskininkus. Per visą Lietuvos valstybės istoriją iki Trečiojo Lietuvos-Lenkijos padalijimo
1795 metais Druskininkai tebuvo
2 valstybių sudėtyje: Lietuvos –
nuo susikūrimo iki 1572 m., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir
Lenkijos konfederacijos – Abiejų
tautų respublikos.
1795 m. spalio 24 d. Peterburge
buvo pasirašyta Rusijos, Austrijos ir Prūsijos sutartis dėl Trečiojo Respublikos padalijimo. Rusija
užgrobė vakarines LDK žemes iki
Nemuno, Volynę ir Kuršą. Prūsija
ir Austrija pasidalijo likusias Lenkijos žemes. Užnemunė atiteko
Prūsijai. Lapkričio 25 d. buvo paskelbta, kad panaikinta Lenkijos
ir Lietuvos valstybės karaliaus
institucija, kiti titulai ir valstybės
pilietybė. Stanislovas Augustas
Poniatovskis, paskutinis Abiejų Tautų Respublikos karalius,
buvo priverstas atsistatydinti ir
atsisakyti sosto. III padalijimas
išbraukė Respubliką iš Europos

valstybių sąrašo. Didžioji dalis
Lietuvos (išskyrus Užnemunę ir
Klaipėdos kraštą) įjungta į Rusijos imperijos sudėtį. Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės teritorija buvo padalinta į Vilniaus ir
Slanimo gubernijas, kurios 1797
m. buvo sujungtos į vieną – Lietuvos guberniją, o 1801 m. Lietuvos gubernija buvo padalinta
į Vilniaus ir Gardino gubernijas.
Druskininkai priskirti Gardino gubernijai.
1815 m. buvo įkurta Lenkijos
Karalystė – Rusijos imperijos autonominė provincija. Lietuvos pietvakarinė dalis (Užnemunė) buvo
įjungta į Lenkijos Karalystės Augustavo guberniją. 1867 m. iš
šios gubernijos šiaurinės dalies
buvo sudaryta Suvalkų gubernija. Ir nuo šio laiko Druskininkai buvo padalinti į tris gubernijas: Gardino gubernijai priklausė
Druskininkų kaimas ir Druskininkų miestelio centras iki Nemuno
ir Ratnyčėlės; Vilniaus gubernijai
– Druskininkai už Ratnyčėlės; Suvalkų gubernijai – kairysis Nemuno ties Druskininkais krantas (dabartinė Baltašiškė). Nuo tada yra
ir posakis, kad Druskininkų gaidžiai labai „balsingi“: kai užgieda
– trijose gubernijose girdėti.

Žemėlapio „Vakarų Kuršas, Lietuva ir Rytų Prūsija“ fragmentas. Išleistas iki 1915 m., Vokietija. Druskininkai priklauso trims gubernijoms: Gardino, Vilniaus ir Suvalkų/Druskininkų miesto muziejaus rinkinys

Plakatas „Lietuva“, 1929 m. Baltimorė, JAV/Druskininkų miesto muziejaus rinkinys

Vokiečių kariai pozuoja prie sugriautų Druskininkų pastatų, fone – apgriauta naujoji katalikų bažnyčia. Matoma ir senoji bažnyčia bei
jos vartai. 1916 m./Druskininkų miesto muziejaus rinkiniai

Toks administracinis padalinimas išliko iki pat Pirmojo pasaulinio
karo. Per 9 šimtmečius Druskininkai priklausė tik teisėtai Lietuvai ir
okupacinei Rusijos imperijai.
Tačiau per paskutinį šimtmetį
Druskininkai jau ėjo iš rankų į rankas. Į Vokietijos imperijos – prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui. Vokietijos imperija 1914-1915
m. užėmė dalį Rusijos imperijos vakarinių gubernijų, iš kurių suformavo karinį administracinį vienetą –
Oberostą. Į Oberosto sudėtį buvo
įtrauktos šios gubernijos ar dalis
jų teritorijų: Gardino, Kauno, Kuršo, Suvalkų, Vidžemės ir Vilniaus
gubernijos. Vokietijos kariuomenei
veržiantis į Lietuvą, buvo nusiaubta
nemažai miestų ir miestelių – Druskininkai, Liškiava, Seirijai, Simnas,
Prienai, Šakiai, Šiauliai ir kiti – sudeginti arba sugriauti. 1915 m. pabaigoje rusai sustabdė vokiečių puolimą ir taip Rytų frontas Pirmajame
pasauliniame kare nusistovėjo iki
1917 m. Oberostas tvarkėsi pagal
1916 m. birželio 7 d. taisykles, turėjo savo karinius valdininkus, ūkio
planą, finansinę sistemą (pinigas –
ostmarkė), muitines, teismus. Vyriausioji valdžia priklausė Rytų fronto vadovybei. Iš pradžių Oberostą
sudarė šešios sritys dalinai suskirstytos pagal buvusias Rusijos imperijos gubernijų ribas, bet administracinis padalijimas vis keitėsi.
1918 m. liepos mėnesį (nors jau
vasario 16-ąją dieną Lietuva pa-

skelbė Nepriklausomybės Deklaraciją) vokiečių Rytų fronto vadovybė
įkūrė Lietuvos sritį.
Moderni Lietuvos valstybė gyvuoti pradėjo Pirmojo pasaulinio
karo metais. 1918 m. vasario 16 d.
Lietuvos Taryba paskelbė Nepriklausomybės deklaraciją, tų pačių
metų pabaigoje – laikiną Lietuvos
valstybės Konstituciją ir sudarė
pirmą Lietuvos vyriausybę. Lietuvos politinės valdžios struktūra susiformavo per ketverius metus: Lietuvos Steigiamasis Seimas
1922 m. priėmė pirmą nuolatinę
Konstituciją, pagal kurią buvo sudarytos valstybės valdžios institucijos. Tačiau visiško tarptautinio
pripažinimo vis dar nebuvo – daugiausia dėl to, kad nebuvo pabaigtas valstybės sienų formavimas.
Nuo 1918 m. pabaigos, kai iš Lietuvos pasitraukė vokiečių kariuomenė, iki 1920 m. rytinė siena nebuvo aiški, nes čia nuolat vyko karo
veiksmai. Nors Lietuvos taikos sutartis su Sovietine Rusija ir buvo
pasirašyta 1920 m. liepos 12 d. bei
pagal ją Rusija pripažino 1918 m.
vasario 16 d. aktu paskelbtą Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir buvo nustatyta Lietuvos rytinė siena, tačiau numatytos sienos
niekada nebuvo delimituotos ir demarkuotos.
Tęsinys kitame savaitraščio
„Mano Druskininkai“
numeryje
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Tarptautiniame vaikų piešinių konkurse
„Mano mažoji Tėvynė“ – puikūs
druskininkiečių darbų įvertinimai

Jaunieji akordeonistai iš
konkurso-festivalio grįžo su
diplomais

Tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Mano mažoji Tėvynė“, skirtame XV tarptautiniam kūrybiniam projektui „Menas nežino sienų“,
M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtinių darbai sulaukė puikių įvertinimų/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės miesto partnerio Dzeržinsko (Rusija) administracija pakvietė Druskininkų Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio meno mokyklą dalyvauti tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Mano mažoji Tėvynė“, skirtame XV tarptautiniam
kūrybiniam projektui „Menas nežino sienų“.
Dalyvauti šiame konkurse taip
pat buvo pakviesti dailės ir meno
mokyklų moksleiviai nuo 8 metų
amžiaus ir vyresni iš Vokietijos,
Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos.
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
mokiniai savo darbuose atskleidė mylimo miesto – Druskininkų
– grožį, jo išskirtinumą. Konkursinius darbus jie atliko grafikos, šilko ir mišria technikomis. Darbus
vertino profesionalūs Rusijos, Vokietijos dailininkai, dailininkų są-

jungos nariai.
Du M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus moksleiviai laimėjo prizines vietas, vienas buvo įvertintas
specialiąja padėka – sertifikatu,
septynių moksleivių darbai buvo
įvertinti diplomais-padėkomis.
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
vadovai sveikina Domantą Pijų
Valentukevičių (mokytoja Alė Kalėdienė), kuris laimėjo I-ąją vietą, ir Elzę Dobelinskaitę (mokytoja Eglė Maračinskaitė), laimėjusią
III-ąją vietą. Specialiąją padėkąsertifikatą gavo Ąžuolas Katauskas (mokytoja Ona Olšauskienė).
Šį apdovanojimą skyrė Vokietijos
Bitterfeld-Wolfen miesto meras
Armin Schenk ir Prancūzijos dailininkų asociacijos atstovas Vokietijoje bei Bitterfeld-Wolfen miesto
meno mokyklos direktorė Emillie

Meibner.
Meno mokyklos vadovai džiaugiasi bei sveikina ir diplomuspadėkas gavusius mokinius:
Ugnę Janeliauskaitę, Viltę Stonkutę, Martą Taruškaitę (mokytoja Eglė Maračinskaitė), Guodą
Vaikšnoraitę, Emiliją Krušaitę
(mokytoja Gulnara Kupčinskienė), Mariją Vaikšnoraitę, Samantą Pranauskaitę (mokytoja
Ona Olšauskienė).
„Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos konkurso nugalėtojų darbai bus išspausdinti tarptautiniame kataloge „Menas nežino
sienų-2018“. Linkime mokiniams
bei mokytojams naujų ieškojimų
bei sėkmės kūryboje“, – sakė mokyklos vadovė O. Olšauskienė.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

2-os klasės mokiniai B. Diglytė ir K. Misiūnas su savo mokytoja L. Dunauskyte/M. K.
Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

M. K. Čiurlionio meno mokyklos
dviejų mokinukų atostogos prasidėjo sostinėje, Naujoje Vilnioje
surengtame tarptautiniame akordeonistų konkurse-festivalyje.
Dalyvauti tokiame renginyje labai smagu, nes į jį suvažiuoja panašaus amžiaus mokiniai,
pamėgę ir jau pramokę groti akordeonu, užsimezga naujos pažintys, atsiranda noras išmokti daugiau.
Šiemetis
konkursas-festivalis skirtas akordeono pedagogui
ir dirigentui Vaclovui Furmana-

vičiui. Dar 1959 m. V. Furmanavičius tuometėje Lietuvos tautų
draugystės konservatorijoje (dabar LMTA) įkūrė akordeono klasę.
2 klasės mokiniai Brigita Diglytė ir Kajus Misiūnas ir jų mokytoja
Lina Dunauskytė ne tik pasisvečiavo Vilniuje, bet ir parsivežė jaunųjų akordeonistų diplomus.
Dėkojame ir mus globojusiems
tėveliams.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

Viešbučio „Pušynas“ SPA centras siūlo nuolatinį
darbą SPA specialistams (- ėms): masa žuotojui (- jai),
kosmetologui (- ei).
Visos socialinės garantijos. Darbas pamainomis.
Telefonas pasiteirauti: 8 655 03343
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu (Pramonės g.5
Druskininkai), pristatymas ir prijungimas prie prietaiso
Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-butano
dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Konkurencingomis kainomis atliekame statybos
bei apdailos darbus. Tel. 8 618 88061
Siūlome darbą transporto ir logistikos
vadybininkams (- ėms). Tel. 8 687 93693

Parduodame 8 mm (šviesiai rudas) be jokių priemaišų spygliuočių
granules, supakuotas maišuose
po 15 kg. 1 maišo kaina – 3,50 Eur,
1 t kaina – 200 Eur. Perkant toną ir
daugiau, Druskininkų savivaldybės
teritorijoje pristatymas nemokamas.
Išrašome sąskaitas-faktūras.

Tel. +370 656 56181

Lazerinės dermatologijos kabinetas

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

Užuojautos

Lapkričio 9 d. 16 val. Literatūrinė
popietė vaikams „Ir žvėreliai, ir
paukšteliai susibūrė į ratelį“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.

Lapkričio 9, 14, 16 dienomis 18
val. Projektas „NoStress“ kviečia
14-29 metų amžiaus jaunimą į nemokamus jogos su Luku užsiėmimus (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Kvedarą.
Druskininkų savivaldybė

Lapkričio 9 d. 19 val. Socialiai atsakingas renginys „Gyvenk 2018“:
pranešimai, DJ pasirodymai, Kaia
koncertas (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Tokia tauri ir mylinti širdis
ir akys šviesiosios
ilgam gyvenimo kely pavargo...
Išėjo... Paliko Amžinybės brydę
auksiniame rudens take.

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)

Nuoširdžiausius užuojautos žodžius dėl mylimos Mamytės
mirties tariame mielam kolegai, gydytojui Vytautui Kvedarui.
Chirurgijos skyriaus ir operacinės kolektyvas

Lapkričio 12 d. 12-18 val. Kraujo
donorystės akcija „Tapk kraujo donoru!“ (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame
Vytautą Kvedarą ir artimuosius.
M. K. Čiurlionio g. 86 namo,
1 laiptinės gyventojai

Lapkričio 12 d. 10 val. Šviesos ir
žodžio šventė vaikams „Šiaurės herojai“, skirta Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Skaudžios netekties valandą, mirus mylimai Mamytei ir
Močiutei, nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Kvedarą ir Eglę
Matienę. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.

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

VšĮ Druskininkų PSPC kolektyvas

Lapkričio 15 d. 16 val. Knygos
„Druskininkų krašto tautotyros metraštis“ pristatymas. Dalyvaus knygos sudarytoja Alvyra Grėbliūnienė
(Viečiūnų bendruomenės centras)

Mirus Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Editą Kibirkštytę.
VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos
mokymo centro Druskininkų filialo kolektyvas

Lapkričio 16 d. 15 val. Paslaugų
centro 1-ojo aukšto salėje Druskininkų miesto cukrinio diabeto klubas „Atgaja“ organizuoja miesto
bendruomenei konferenciją, skirtą
pasaulinei diabeto dienai. Lektorės – LSD prezidentė Vida Augustinienė ir gydytoja-endokrinologė
Rasa Koreivienė. Po seminaro visiems norintiems bus atliekami gliukozės kiekio kraujyje tyrimai

Dėl mylimo Tėvelio Dariaus Stadulio mirties
nuoširdžiai užjaučiame vaikus ir artimuosius.
Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai
Nuoširdžiai užjaučiame buvusią folkloro ansamblio
„Serbenta“ dalyvę Astą Vidūnienę, mirus mylimai seseriai.
Folkloro ansamblio „Serbenta“ dalyviai ir vadovė

Lapkričio 16 d. 19 val. „Draugystės“
sanatorijos Raudonojoje salėje koncertuos Druskininkų „Bočių“ mišrus
ansamblis ir linijinių šokių grupė

Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom
į rūkų bedugnes, į gilias marias,
iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą,
iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes. (F. Kirša)

Lapkričio 17 d. 15 val. V. K. Jonyno
galerijos 25 metų veiklos sukakties
renginys „Déjà vu“. Koncertuos
grupė „Clotilde Solange“. Renginys
nemokamas (V. K. Jonyno galerija,
Turistų g. 9)

Mirus mylimai seseriai, nuoširdžiai užjaučiame
gydytoją Antaną Strikaitį.

Lapkričio 17 d. 18 val. grupės
„Balius“ koncertas. Renginys mokamas, daugiau informacijos 8 620
25161 (Leipalingio laisvalaikio salė,
Alėjos g. 3, Leipalingis)

Buvę akušerijos-ginekologijos
skyriaus bendradarbiai
Visi mes bejėgiai prieš mirtį ir lemtį,
mirtis skaudi, tačiau ji bejėgė prieš gero žmogaus atminimą.
Nėra didesnio skausmo už amžiną išsiskyrimą,
mirtis ateina nelauktai, sutikti ją visiems sunku…

Parodos
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)

Skaudžios netekties valandą, mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame gydytoją Larisą Krasnovą.

Žemėlapių paroda „Druskininkai per
šimtmetį“ (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Druskininkų ligoninės intensyviosios
terapijos skyriaus kolektyvas

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

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame Daivai Ruminienei dėl Tėvelio mirties.
Dvasios stiprybės Jums šią sunkią netekties valandą.

Iki lapkričio 26 d. veiks Alytaus kraštotyros muziejaus paroda „Pastatyk
istorijai namus“ (Druskininkų pramogų aikštė, Vilniaus al. 24)

Romos Pankevičienės įmonės kolektyvas

J. Monkutės-Marks paroda „Dovana Tėviškei“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

M. Abramavičiaus paroda „Pro angelo langą“ (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Išnuomojamas 34 kv. m butas ilgam laikui renovuotame name prie
M. K. Čiurlionio muziejaus (balkonas, internetas, baldai). Kaina – 150
Eur +komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 679 57867

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo
sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės,
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Parduodame beržines ir alksnines malkas.
Atvežame. Tel. 8 676 68549

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2018.11.09 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (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.
Legenda.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Farai“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „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 PREMJERA DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS „Troliai“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS
„Toras“.
23:35 „Zero 3“.
01:15 „Rytoj viskas prasideda iš
naujo“ (k.).
03:20 „Belė“.
05:05 „Melas ir paslaptys“.
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 Valanda su Rūta (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 Gyvūnų policija.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Briliantinė ranka.
23:10 SAVAITĖS HITAS Superbombonešis. Naikinti viską.
01:40 Laukinės aistros 2.
03:25 Didžioji kova (k).

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Gyvenimo sparnai.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
10.40 Čempionai.
11.15 „Ant bangos“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
18.55 „Konsultantas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.

23.00 „Ant bangos“.
00.00 „Konsultantas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Laisva
valia“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Vėjas į veidą“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“.
05.35 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
05.58 „Pasaulis iš viršaus“.
06.25 4 kampai.
06.50 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:50 „Kobra 11“.
18:00 NKL čempionatas. Molėtų
„Ežerūnas“ - Mažeikių „Ereliai“. Tiesioginė transliacija
20:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21:00 Spąstai.
23:20 Penktas Dievo įsakymas - nežudyk (k).
01:10 „Sekso magistrai“.

2018.11.10 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:30 Sunkus vaikas.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Tamsioji augalų pusė. Apgaulė dėl išlikimo.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės gamtos sekliai. Bendravimas.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 5.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
23:10 Premjera. Išmesk mamą iš
traukinio.
00:40 Legenda (k.).
02:50 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai. Bendravimas (k.).
03:45 Teisė žinoti (k.).
04:10 Klausimėlis.lt (k.).
04:25 Džesika Flečer 5 (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „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 „Beilio nuotykiai. Naktis Kautaune“.
14:10 „Urmu pigiau“.
16:30 „Havajai 5.0“.
17:30 „Laimingas, nes gyvas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Užkerėtoji“.
21:40 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Šimto žingsnių kelionė“.
00:05 „Prieštaringi jausmai“.
01:50 „Ilgiausia kelionė“ (k.).
04:00 „Zero 3“ (k.).
06:00 Dienos programa.
06:05 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:35 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“.
07:00 „“Nickelodeon“ valanda. Kung
Fu Panda“.
07:30 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
08:00 „Riterių princesė Nela“.
08:30 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 Nebijok pažinti.
10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris. Stebuklingas žiedas.
11:10 Mara ir Ugnianešys.
13:00 Mis Slaptoji agentė 2. Ginkluota ir žavinga.
15:15 Holivudo žmogžudysčių skyrius.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Balerina.
21:15 PREMJERA Mielas Diktatoriau.
23:05 Blogas senelis.
01:00 Superbombonešis. Naikinti
viską (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Adomo obuolys.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
13.15 „Širdies plakimas“.
15.25 TV parduotuvė.
15.55 Europos vartotojų centras pataria.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 4 kampai.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.25 „Šėtono medžioklė“.
22.00 Žinios.
22.30 „Šėtono medžioklė“ (tęs.).
23.10 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
01.15 „Moterų daktaras“.
03.05 „Baltoji vergė“.
04.30 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
04:50 „Vėjas į veidą“.
06:20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
06:15 „Didžiojo sprogimo
teorija“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė Europos rinktinė. 2018 m.
10:00 Brydės.
10:30 „Kiti pasauliai. Tradicijų sergėtojai“.
11:35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:30 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:25 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL. Skycop – Rytas. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Kita miesto pusė.
23:50 AŠTRUS KINAS Laukinės
aistros. Karšta ketveriukė.
01:35 Muzikinė kaukė (k).

2018.11.11 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Apie
žvejį ir jo pačią.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Prieš potvynį.
13:45 Puaro.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Šiandien prieš 100 metų.

21:30 Karo laivas „Prezidentas
Smetona“.
22:30 Premjera. Zoologijos sodo
prižiūrėtojas.
00:10 Nulis motyvacijos.
01:50 Pasaulio dokumentika. Prieš
potvynį (k.).
03:30 Istorijos detektyvai (k.).
04:15 Puaro (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Aplink Lietuvą. Miestai“.
12:30 „Robinzono Kruzo sala“.
14:15 „Beždžionėlė riedlentininkė“.
16:05 „Urmu pigiau 2“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Maksimali bausmė“.
00:05 „Toras“ (k.).
02:10 „Šimto žingsnių kelionė“ (k.).
04:15 „Prieštaringi jausmai“ (k.).
06:15 Dienos programa.
06:20 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:50 „“Nickelodeon“ valanda. Kung Fu Panda“.
07:20 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
07:50 KINO PUSRYČIAI Volisas ir
Gromitas. Kiškiolakio prakeiksmas.
09:20 Medžioklės sezonas atidarytas 2!
10:50 Ponas būrio mama.
12:35 Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Nokautai.
22:05 PREMJERA Ateities pasaulis.
23:50 Šmėklų namai.
01:30 Mielas Diktatoriau (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Nuostabūs gyvūnų pojūčiai“.
11.10 Ekovizija.
11.20 4 kampai.
11.50 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“.
14.00 „Ant bangos“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 Gyvenimo sparnai.
18.00 Žinios.
18.30 „Kambarinė“.
20.00 Žinios.
20.25 „Kambarinė“ (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. Jukonas“.
06:20 Galiūnai. Lietuvos
rinktinė - Europos rinktinė
(k). 2018 m.
07:20 „Kiti pasauliai. Tradicijų sergėtojai“ (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Kiti pasauliai. Tradicijų sergėtojai“.
11:35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:30 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:25 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL. Pieno žvaigždės – Juventus. Tiesioginė transliacija
19:30 Ivanas Vasiljevičius keičia
profesiją.
21:25 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
22:25 „Gyvi numirėliai“.
23:25 Spąstai (k).
01:35 Laukinės aistros. Karšta ketveriukė (k).

2018.11.12 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Genijus. Einšteinas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 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.).
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 „Bibliotekininkai“.
00:00 „Kaulai“.
01:00 „Melas ir paslaptys“.
01:50 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:35 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Kaulai“ (k.).
04:50 „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 penktadienis (k).
11:15 „Meilės sparnai“.
12:20 „Gyvenimo daina“.
13:20 „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 Siuntinys.
00:25 „Akloji zona“.
01:25 Ateities pasaulis (k).
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „24/7“.
10.00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.55 PREMJERA „Beveik negyvas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
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23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Brazilijos GP apžvalga.
00.00 „Konsultantas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Laisva
valia“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“.
05.35 Vantos lapas.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Reali mistika“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 Info diena.
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Naktinis reisas.
22:40 Ivanas Vasiljevičius keičia
profesiją (k).
00:35 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“ (k).
01:35 „Gyvi numirėliai“ (k).

2018.11.13 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 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 Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Visi mes žmonės“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Keleiviai“.
23:50 „Kaulai“.
00:50 „Melas ir paslaptys“.
01:40 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:30 „Ekstrasensai tiria“.
03:55 „Kaulai“ (k.).
04:45 „Melas ir paslaptys“ (k.).
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.

07:35 „Madagaskaro pingvinai“.
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 „Aukštakulnių kerštas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 Nacionaliniai technikos apdovanojimai „Tech Top 2018”.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Moteris-Katė .
00:40 „Akloji zona“.
01:40 Siuntinys (k).
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Čempionai.
07.00 10 min iki tobulybės
su Jurijumi.
07.10 Skinsiu raudoną rožę.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 Adomo obuolys.
10.00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva 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.
18.55 PREMJERA „Beveik negyvas“.
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. Laisva valia“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“.
05.35 Čempionai.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 Info diena.
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Mirties traukinys.
23:05 Naktinis reisas (k).
00:45 „Sekso magistrai“.
01:55 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2018.11.14 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 1.

24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Tavo supergalia“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Šilumos smūgis“.
22:25 „Filmo pertraukoje - Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS „Šilumos smūgis“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „Melas ir paslaptys“.
01:45 „Gražuolė ir pabaisa“.
02:35 „Ekstrasensai tiria“.
04:00 „Kaulai“ (k.).
04:50 „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 Bus visko (k).
11:15 „Meilės sparnai“.
12:20 „Gyvenimo daina“.
13:20 „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 Bloga
kompanija.
00:50 „Akloji zona“.
01:50 Moteris-Katė (k).

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Patriotai“.
10.00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
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 „Renovacija. Tikrai
verta“.
18.55 PREMJERA „Beveik negyvas“.
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. Laisva
valia“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“.
05.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).

10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Kobra 11“.
18:00 Info diena.
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Kova iki mirties.
23:05 Mirties traukinys (k).
01:05 „Sekso magistrai“.
02:10 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2018.11.15 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Prieš audrą 1.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 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 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Gero vakaro šou“ (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 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Hitmanas. Agentas 47“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „Melas ir paslaptys“.
01:45 „Salemas“.
02:40 „Ekstrasensų mūšis“.
04:10 „Kaulai“ (k.).
05:00 „Melas ir paslaptys“ (k.).

20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Gravitacija.
00:20 „Akloji zona“.
01:20 Bloga kompanija (k).
03:25 Alchemija.
03:55 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
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. Netikėk
savo akimis“.
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 PREMJERA „Beveik negyvas“.
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. Netikėk
savo akimis“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Vėjas į veidą“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
05.35 Kaimo akademija.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 Info diena.
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Paskutinis skautas.
23:10 Kova iki mirties (k).
01:10 „Sekso magistrai“.
02:10 „Nusikaltimų tyrėjai“ (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 „Aukštakulnių kerštas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.

Atliekame statybos
ir apdailos darbus.

Tel. 8 601 52590
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Prekiaujame vaizdo
stebėjimo, apsaugos ir
gaisro sistemomis, jas
įrengiame ir aptarnaujame

Statybos įmonė ieško kvalifikuotų darbuotojų.
Darbas Druskininkuose arba galimas darbas
komandiruotėse. Tel. +370 687 35435

Tel. 8 657 45678
info@tavosauga.lt

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

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

Tel. 8 686 55692

„The house“

Ieško virėjų ir barmeno į savo komandą.
Adresas M. K. Čiurlionio g.61
Tel. pasiteirauti: 8 605 31059

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

PASKOLOS. Kreditai ūkininkams!

Specialus pasiūlymas apyvartinių lėšų papildymui – palūkanos
nuo 3,59 %. Akcija galioja iki 2018.12.31. Daugiau informacijos
Medicinos banko padaliniuose, www.medbank.lt arba tel. 8 800 60 700

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

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

Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576
Parapsichologo konsultacijos, būrimai.
Tel. 8 608 33221
Įmonių, superkančių grybus, dėmesiui! Perkamos džiovintos
musmirės (lot. amanita muscaria). Tel. 8 618 52595

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

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

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
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Lietuvos juodgalvis avinas (2 m.,
Merkinė). Tel. 8 656 38881

Dirbanti panelė išsinuomotų 1
kambario butą. Tel. 8 625 83666

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

Išnuomoju 2 kambarių butą Gardino g. su atskiru įėjimu. Kaina –
1 mėn./200 Eur. Tel. 8 611 48844

Veisliniai ožka ir ožys.
Tel. 8 671 87082

Išnuomojamas suremontuotas 1
kambario butas su baldais ir buitine technika. Tel. 8 675 90775

Į „Raigardo“ sodus atklydo balta
katytė. Gal kas pasigedote?
Tel. 8 686 57629

Išnuomojamas 1 kambario 33 kv.
m butas Baravykų g. ilgam laikui.
Kaina – 1 mėn./30 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 653 69214

Dovanoju kačiukus.
Tel. 8 617 95412

Parduodami įvairūs daiktai

1 kambarys bendrabutyje Viečiūnuose. Kaina – 5500 Eur.
Tel. 8 622 38944

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

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

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

Universalios padangos R15 (4
vnt.) su metaliniais ratlankiais,
tinka automobiliui „Toyota Auris“.
Tel. 8 687 89766

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

Dvivagis plūgas ir trigalvis vagotuvas traktoriui T25.
Tel. 8 603 64378

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

„Peugeot 1007“ 2007 m., 1,3 L
benzinas, automatas (robotas),
TA iki 2020.03. Kaina – 1900 Eur.
Tel. 8 647 33100

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

„Nissan Almera“ 2004 m.,
hedžbekas, 4 durys, 2,1 L dyzelinas, TA iki 2020.10, žieminės
padangos R15, R16, R17. Kaina
– 950 Eur. Tel. 8 647 33100

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

1-2 kambarių butai naujos statybos 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 72 kv. m butas 5
aukšte iš 5, Veisiejų g. 10. Kaina
– 49000 Eur. Tel. 8 687 37575
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
4 kambarių 78 kv. m butas Viečiūnuose, 1 aukšte iš 4, bus renovuojamas. Kaina – 30000 Eur.
Tel. 8 679 76311
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 paskirties 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 Neravų 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
Garažas Baltašiškėje. Kaina –
3200 Eur. Tel. 8 687 44243
8,4 ha dirbamos žemės (3 sklypai) Ramanavo kaime, Krosnos
seniūnijoje. Tel. 8 612 35938

„VW Passat“ 1995 m., 1,9 L benzinas, automatinė pavarų dėžė,
85 kW, TA iki 2020 m. Kaina –
500 Eur. Tel. 8 614 72536
„Audi 100“ 1988 m., benzinasdujos, automatinė pavarų dėžė,
TA iki 2019-08. Komplekte – 4
žieminės dygliuotos padangos.
Kaina – 500 Eur.
Tel. 8 652 77128
Metaliniai diskai R16: VW, „Toyota“, „Ford“, „Honda“.
Tel. 8 687 46547
„VW Polo“ 1997 m., 1,6 L benzinas, automatinė pavarų dėžė.
Kaina – 300 Eur.
Tel. 8 687 44243
„Ford Escort“ 1995 m., 1,6 L benzinas, 66 kW, universalas, TA iki
2019.04. Kaina – 300 Eur.
Tel. 8 673 81355
Miškas, mediena, malkos
Parduodame pušines malkas.
Atvežame. Tel. 8 675 85497
Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
parduodu avis, aviena po 4,50e
kg perkant visa 862283325
Mėsinės vokiečių juodgalvės
avys. Skerdienos kaina – 1 kg./4
Eur. Tel. 8 699 43921
Triušiai, triušiena.
Tel. 8 614 47247
Karvė. Tel. 8 688 91417

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300

Trifazės medžio apdirbimo staklės „Eglutė“.
Tel.: 8 656 38881, 8 686 68736
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

Gal kas padovanotų neįgaliai
moteriai televizorių su priedėliu.
Tel. 8 622 57874
Dovanoju akvariumines žuvytes.
Tel. 8 679 57744

Išnuomojamas 1 kambario butas
Liškiavos g., 3 aukšte su baldais
ir buitine technika.
Tel. 8 611 05737
Išnuomojamos 82 kv. m patalpos
Liepų g. 2 a, 1 aukšte, geras matomumas, įrengtos, vitrininiai langai, tinka paslaugų sferai, administracijai. Kaina – 1 mėn./700
Eur. Tel. 8 672 27300

Kiti
Pamesti automobilio dokumentai.
Tel. 8 605 46282
Leisiu nemokamai naudotis sklypu ir vasarnamiu sodų b-joje „Papartis“, Viečiūnuose.
Tel. 8 612 12197

Akių ligų kabinete optikoje „Pelėda“
(Čiurlionio g. 38, Druskininkai)
lapkričio 19-20 dienomis ligonius
konsultuos gydytoja-oftalmologė
Daina Šatienė iš Vilniaus.
Registracija telefonu: (8 313) 51203

Naujos medinės (ąžuolo ir klevo)
taburetės. Tel. 8 618 20125
Mediniai viengubi langai, „Viasat“
antena, šuns būda, lauko tualetas, ketaus krosnis, lauko baldai,
malkinės sandėliukas.
Tel.: 8 656 38881, 8 686 68736
Elektriniai dviračiai: „Gazelle“, 8
„Nexus“ pavaros su dokumentais
už 460 Eur; „Montego“, geros būklės, baltos spalvos už 480 Eur;
moteriškas „Giant“ su krepšiu už
170 Eur. Tel. 8 623 53377
Naujas, geros kokybės, viengulis
čiužinys, dušo kėdė, sulankstoma
viengulė kušetė.
Tel. 8 637 79609

Perka
Grūdų valomąją mašiną „Petkus“. Tel. 8 622 83325

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

Ieško darbo
58 m. moteris ieško slaugės (turi
7 m. patirties) arba bet kokio darbo. Tel. 8 605 05177
Slaugytoja su ilgamete patirtimi
ieško darbo. Gali prižiūrėti ligonį.
Tel. 8 626 48705
Vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 627 02119

UAB „Valstra“

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

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

Parduodame pušines malkas. Atvežame.
Tel. 8 675 85497
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„Grand SPA Lietuva“ konferencijų centre
eksponuojamas įspūdingo dydžio paveikslas
„Lietuvos Aušra“

„Grand SPA Lietuva“ masažuotoja
Ilona Paškevičiūtė „XIII Baltijos
šalių masažo čempionate“
laimėjo antrąją vietą!

I. Paškevičiūtė „XIII Baltijos šalių masažo čempionate“/Asmeninio archyvo nuotraukos.
Paveiksle „Lietuvos aušra“ pavaizduoti Lietuvos valdovai, fone – didžiųjų miestų ir žymiausi 44 Lietuvos rajonų architektūriniai statiniai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Kūrinys nutapytas specialiais dažais, todėl tamsoje išnyksta paveikslo vaizdas, regimas šviesoje, bet išryškėja Aušros vartų Dievo motinos atvaizdo kontūrai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkiečiams ir miesto svečiams iki gruodžio pabaigos yra galimybė pamatyti
„Grand SPA Lietuva“ konferencijų centre eksponuojamą,
įspūdingo dydžio ir besikeičiančio vaizdo paveikslą.
Praėjusio trečiadienio popietę
„Grand SPA Lietuva“ konferencijų
centre surengtas armėnų kilmės,
Lietuvoje gyvenančio dailininko
Michailo Sagojano paveikslo „Lietuvos aušra“ pristatymas. Nuo
1990-ųjų mūsų šalyje gyvenantis
M. Sagojanas sakė, kad jis domisi Lietuvos istorija ir myli šią šalį,
jos žmones.
Savo paveikslą jis skyrė Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui:
„Paveikslas, kuriame rodau savo
jausmus Lietuvai – tai su meile
sukurta mano dovana šios sukakties proga.“
Kūrinyje, kurio aukštis – 4 metrai, plotis – 7 metrai, pavaizduoti Lietuvos valdovai: kompozicijos kairėje – Lietuvos didysis
kunigaikštis Gediminas, centre – Lietuvos karalius Mindaugas, dešinėje – Lietuvos didysis
kunigaikštis Vytautas; fone – didžiųjų miestų ir žymiausi 44 Lie-

tuvos rajonų architektūriniai statiniai. Monumentalus paveikslas
nutapytas specialiais dažais, todėl tamsoje išnyksta paveikslo
vaizdas, regimas šviesoje, ir pasirodo kitas, išryškinantis Aušros vartų Dievo motinos atvaizdo kontūrus.
Renginio metu susirinkusieji turėjo galimybę pamatyti ir keletą filmukų, pasakojančių apie
paveikslo „Lietuvos aušra“ koncepciją, kitų M. Sagojano kūrinių
idėjas, kūrybinius jo sumanymus.
Paveikslas
„Lietuvos
aušra“, kurį dailininkas kūrė pusantrų metų, eksponuotas Vilniuje,
Šiauliuose. M. Sagojanas padėkojo LR Seimo nariui Juozui
Olekui ir Druskininkų savivaldybės merui Ričardui Malinauskui už sudarytą galimybę eksponuoti kūrinį Druskininkuose. Kaip
renginio metu sakė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, tikimasi, kad įspūdingą paveikslą bus įdomu pamatyti
ir druskininkiečiams bei kurorto
svečiams.
„Mano Druskininkai“
informacija

M. Sagojanas savo paveikslą
skyrė Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui/Parodos organizatorių nuotrauka

Lapkričio 2-3 dienomis Rygoje surengtas „Baltijos šalių masažo čempionatas“, kurį organizavo Latvijos „SPA&wellness
federacija“ bei „SPA school Latvija“ masažo mokykla. Čempionate 17 dalyvių iš Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Rusijos bei
Baltarusijos varžėsi dėl geriausio masažuotojo titulo.
Dvi dienas trukusiame renginyje dalyviams privalomojoje programoje teko pademonstruoti
klasikinio masažo žinias, o SPA
koncepcijos laisvojoje masažo
programoje jie žiūrovus stebino
skirtingomis pasirinktomis technikomis, ryšio su klientu užmezgimo būdais – kiekvienas stengėsi
savo unikalų masažo braižą pritaikyti tradicinėms taisyklėms.
„Grand SPA Lietuva“ masažuotoja Ilona Paškevičiūtė laimėjo antrąją vietą bei pelnė nominaciją už
geriausiai atliktą klasikinį masažą. Tai jau ne pirmoji jos iškovota pergalė. Ilona yra dalyvavusi ir
laimėjusi prizinę vietą ne viename
čempionate. Birštone surengtame
VIII-ajame atvirame „Lietuvos SPA
masažuotojų čempionate“ 2017 m.
ji laimėjo antrąją vietą.
Šį kartą masažuotoja demonstravo tauriųjų akmenų ritualą kūnui ir veidui. Masažo idėja pagrįsta
mineralų galia. Šio masažo metu
naudojamas rožinis kvarcas, žadeitas, kalnų krištolas. Šilti akmenys subtiliai prisitaiko prie kūno,
suteikdami unikalų pojūtį, teigiamai veikia emocijas ir kūną, gerina
kraujo apytaką bei limfos tekėjimą.

Savo pasirodymui druskininkietė skyrė valandą. Komisija neliko abejinga jos pademonstruotam
profesionalumui bei originalumui,
o susirinkę žiūrovai negailėjo pagyrų už neapsakomai gražiai sukurtą SPA erdvę.
I. Paškevičiūtė džiaugiasi, jog
buvo sąžiningai įvertinta tarptautinės penketo teisėjų komandos
ir gavo ne tik diplomą, bet ir neįkainojamą galimybę susitikti su
geriausiais savo srities specialistais iš skirtingų šalių, pasidalinti
su jais patirtimi bei puikiai praleisti laiką su bendraminčiais.
Prizinę vietą užėmusi Ilona
džiaugiasi, galėdama realizuoti savo svajones, dėkoja „Grand
SPA Lietuva“ vadovams už visokeriopą pagalbą, pasitikėjimą ir
motyvaciją judėti pirmyn: „O tuos,
kam trūksta motyvacijos, kviečiu
apsilankyti SPA namuose, esančiuose „Grand SPA Lietuva“ komplekse. Pas mus jos čempioniškai daug! Juk, kaip yra sakęs Š.
Monteskjė, norint atlikti didžius
darbus, nereikia būti didžiausiu
genijumi, nereikia būti aukščiau
žmonių, reikia būti kartu su jais.“
„Grand SPA Lietuva“
informacija
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