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R. Šimonis: „Tikrasis turtas yra šviesios emocijos, prisiminimai iš kelionių, patirti įspūdžiai, meilė artimui, bendrystė su tikrais draugais ir žinojimas, kad esi reikalingas kitam ne dėl
savų turtų ar pažinčių“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Šiemet,
minint
Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį,
netrūko šiai sukakčiai skirtų
renginių.
Šimtmečio istorijoje – ir kiekvieno iš mūsų gyvenimas.
Druskininkiečiui Robertui Šimoniui norėjosi kokiu nors
būdu asmeniškai pažymėti
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį, tad apsisprendė dalyvauti ralyje „Aplink Lietuvą
2018“.
– Robertai, rugsėjo pradžioje buvo surengtas Lietuvos
valstybingumo
100-mečiui
paminėti skirtas ralis „Aplink
Lietuvą 2018“. Kelintą kartą dalyvavote ralyje ir kuo šis
kartas buvo ypatingas?
– Ralio varžybose pradėjau dalyvauti prieš trejus metus. Šiais
metais dalyvavau būtent todėl,
kad esu iki kaulų smegenų lietuvis, dzūkas, myliu savo kraštą ir
Tėvynę. Ir manau, kad toks būdas vyriškai, kartu su savo draugu ir ekipažo šturmanu Roku
Dailyde paminėti Lietuvos vals-

tybės atkūrimo šimtmetį, buvo
geriausia, ką galėjau padaryti asmeniškai, minint tokią datą.
Aišku, galima paminėti tokią sukaktį ir kitaip, pavyzdžiui, sėdint prie televizoriaus su alaus
bokalu ar kam nors aiškinant,
kad esi patriotas... O galima, pavyzdžiui, imti, ir per keletą dienų apvažiuoti aplink mūsų mažytę Lietuvą, pasijusti didelės
šventės dalyviu. Buvo smagu.
Beje, manau, ralis man padeda ir neužriesti nosies. Kartais,
važiuodamas autostrada ar kokiu keliu, kuriame nėra tokio intensyvaus eismo, pagaunu save
galvojant – „na, aš jau geras vairuotojas“. Juk ir važinėju gana
daug, po visą Lietuvą, po amatų muges. Tačiau, kai išvažiuoju
ralio trasą, labai aiškiai suprantu, kad iki „gero vairuotojo“ dar
labai toli – praverstų daug atkaklių, nuolatinių treniruočių. Automobilių sportas yra brangus
užsiėmimas, jame dalyvauju tik
kaip entuziastas. Nuoširdžiai
džiaugiuosi, kad finansine parama prisidėjo Druskininkų savi-

valdybė, o UAB „Geloma“ ir UAB
„Dijorus“ – automobilio eksploatacijai reikalingomis autodetalėmis bei priemonėmis. Be visų
rėmėjų geranoriškos pagalbos
šis žygis aplink Lietuvą nebūtų
toks sklandus. Šiais metais išėjo taip, kad su draugu, R. Dailyde nusprendėme įsigyti raliui
labiau tinkamą automobilį – pirkome 1989-ųjų „Audi 80“. Nors
visada juokaudavau, kad niekada nepirksiu šitos „pensininkų
mašinos“. Bet nusipirkome – „su
2 litrų varikliu“. Paruošėme, neblogai važiavo, tiesa, dabar, po
ralio, jau nebevažiuoja... Užtat
grįžome ne tuščiomis, o su taure! O pirmaisiais metais ralyje
teko važiuoti savuoju minivenu.
Jis neskirtas raliui, tačiau jame
buvo rankinio valdymo įranga:
stabdžio ir akseleratoriaus svirtis juk spaudžiu rankomis.
– Negalia: koks Jūsų pastarasis pozityviausias patyrimas ir koks – negatyviausias?
– Kai esi neįgalus ir turi tą vadinamąjį 20-ies procentų dar-

bingumo lygį – deja, negali, kaip
dauguma fiziškai sveikų mano
amžiaus žmonių, tiesiog išvykti
kur nors į „Norgę“ ar „Londę“ užsidirbti... Jeigu galėčiau išlėkti,
gal neapsiribočiau vien Druskininkais. Kai turi 20-ies procentų
darbingumą, ir darbdaviui, ir neįgaliajam gali būti iškeliama papildomų sąlygų, tokių kaip pastato ir darbo vietos pritaikymas,
ribotas darbo valandų skaičius ir
kitų. Daugumai darbdavių nepatogu dėl šių keliamų reikalavimų
priimti neįgalius žmones.
Tačiau pabandysiu iš savo pusės pasakyti ir pozityvų dalyką.
Mano situacijoje, turint omeny
negalią, sveikata tik gerėjo. Tačiau, žinoma, teko ir tenka įdėti pastangų. Dar A. Einšteinas
yra pasakęs, kad gyvenimas yra
kaip važiavimas dviračiu: važiuoji tik į priekį, ir tik tada, jei
mini pedalus. Manau, kur kas
sudėtingesnė situacija, kai, pavyzdžiui, žmogus buvo sveikas,
atsitiko neganda, ir jam teko
sėsti į neįgaliojo
vežimėlį...
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Amatų centro „Menų kalvė“ įrengimas – finišo tiesiojoje
Dar vieno Druskininkams
svarbaus turizmo objekto –
šiuolaikiško ir modernaus
amatų centro „Menų kalvė“ –
įrengimo darbai jau eina į pabaigą. Greitai duris lankytojams atversiantis centras jau
dabar vadinamas kurorto kultūros židiniu.
Čia po vienu stogu atvirose
dirbtuvėse susiburs vaizduojamojo ir taikomojo meno, dailiųjų amatų atstovai, o visi norintieji iš arti galės pamatyti jų veiklą,
bus organizuojamos pažintinės

„Įgyvendinus šį projektą sukursime
naujų darbo vietų mūsų krašto žmonėms, sudarysime galimybes menininkams būti matomiems ir pristatyti savo
veiklą visuomenei. Kurorto svečiams ir
vietinei bendruomenei galėsime pasiūlyti
dar daugiau aktyvaus, kūrybiško laisvalaikio praleidimo būdų, švietėjiškos veiklos. Jau dabar sulaukiame užklausų iš
įvairių Lietuvos mokyklų, kada bus galima atvykti į edukacijas, vaikams ir jaunimui parodyti, kaip dirba menininkai.
Centro veikla domisi ir turistai“, – sakė
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.

ekskursijos ir edukacijos, rengiamos parodos, plenerai, kūrybinės stovyklos, meninės
akcijos, bus galima įsigyti menininkų kūrinių.
Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai,
administracijos specialistai ir
Kultūros centro atstovai aptarė būsimas centro veiklas,
kūrybinių dirbtuvių užimtumą,
parodų salės įrengimą, rinkodarą, preliminarias pirmųjų
veiklos metų pajamas ir išlaidas, darbuotojų poreikį bei ki-

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos specialistai ir Kultūros centro atstovai aptarė būsimas centro aktualijas/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

tus aktualius klausimus.
Centras veiks kaip biudžetinės įstaigos Druskininkų kultūros centro padalinys.
Druskininkų
savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, vyriausioji specialistė turizmui ir kultūrai Ingrida
Griniūtė, Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Matulevičius ir Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji
specialistė Jurgita Rudienė aptarė amatų centre „Menų kalvė“ vykdomus darbus.
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Sveikinimas Druskininkų miesto garbės piliečiui

Gerbiamas Viliumai Malinauskai,
Druskininkų krašto istorijoje Jūsų vardas minimas kaip labai darbštaus, imlaus, drąsaus, atsakingo, veiklaus ir kūrybingo žmogaus.
Nuoširdžiai dėkojame už nuveiktus ir nuolat atliekamus darbus Druskininkų bendruomenės ir miesto labui, už Druskininkų kurorto garsinimą šalyje ir pasaulyje.
Branginkite kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta...
Branginkite prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės...
Saugokite savo viltis ir svajones, nes jos įkvepia...
Linkime Jums ilgų ir laimingų metų, nuolatinių džiaugsmo akimirkų, negęstančios energijos, optimistinių minčių, idėjų pildymosi ir tvirtos sveikatos.
Druskininkų savivaldybės administracija ir Taryba

Diskutuota apie pučiamųjų orkestro veiklos perspektyvas
Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybėje susitikę M. K. Čiurlionio meno mokyklos vadovai, Druskininkų
savivaldybės atstovai ir muzikos studijos „Mikutis“ vadovas aptarė sujungto Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos ir muzikos studijos
„Mikutis“ pučiamųjų orkestro veiklos aktualijas, bendradarbiavimo ir finansavimo
galimybes.
Sunku ir patikėti, kad prieš
65-erius metus Druskininkuose
veikęs profesionalus koncertinis
pučiamųjų orkestras, surengęs
koncertą net tuometėje Valstybinėje filharmonijoje, daręs įrašus televizijos ir radijo garso įrašų studijoje, savo veiklą greitai
nutraukė. Tik po 30-ies metų atsirado galimybė orkestrą burti iš
naujo.
Posėdyje aptartos orkestro vei-

Posėdyje aptartos orkestro veiklos gairės, tikslai, problemos ir jų sprendimo būdai/Simonos Dailydaitės nuotrauka

klos gairės, tikslai, problemos ir
jų sprendimo būdai. Muzikos stu-

dijos „Mikutis“ ir pučiamųjų orkestro vadovas Juozas Mikolai-

nis išsakė savo pastebėjimus ir
norus dėl muzikuojančių jaunuo-

lių finansavimo galimybių.
M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė Ona Olšauskienė
atviros diskusijos metu pasiūlė,
kaip būtų galima išspręsti pamokų, patalpų vietų klausimus,
pasiūlė daiktų sandėliavimo erdves, pažadėjo visokeriopą pagalbą ir paramą. Posėdyje dalyvavęs Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius pasidžiaugė muzikuojančiu veikliu jaunimu, vadovo
nuopelnais, nuolatiniu Druskininkų kurorto vardo garsinimu,
organizuotumu, dalyvavimu įvairiuose konkursuose, orkestro
pasirodymais Druskininkų erdvėse, miesto šventėse. Aptarus turimų instrumentų, rūbų,
inventoriaus būklę, transporto,
darbinių veiklų klausimus, sudarytas veiklos planas, kaip tikslingai bendradarbiauti tiek šiuo
metu, tiek ateityje.

Druskininkų savivaldybės parama – smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui
Praėjusią savaitę posėdžiavo Druskininkų savivaldybės
smulkaus ir vidutinio verslo
darbo grupė. Šiais metais verslininkai buvo kaip niekad aktyvūs, darbo grupė apsvarstė 7
paraiškas dėl audimo, maketavimo, keramikos, juvelyrinių
dirbinių gamybos, pramogų organizavimo bei smėlio ir žvyro
karjerų eksploatavimo veiklų ir
nusprendė visas jas finansuoti.
Druskininkų savivaldybė, siekdama paraginti gyventojus imtis
savo verslo ir norėdama įvairinti smulkųjį verslą, kasmet skiria
finansinę paramą. Šiais metais

Kaip pažymėjo Smulkaus ir vidutinio
verslo darbo grupės pirmininkas, Tarybos narys Arūnas Večkys, smulkus ir vidutinis verslas savivaldybėje aktyvėja,
siūlomos veiklos tampa įvairesnės, projektai – įdomesni, todėl prireikė papildomų lėšų.

kvietimai minėtai paramai gauti
buvo skelbiami du kartus.
„Suprantame, kad smulkus ir vi-

dutinis verslas susiduria su tam tikrais iššūkiais, todėl stengiamės
padėti druskininkiečiams įgyven-

dinti naujas idėjas ar plėtoti jau
sukurtą verslą. Kadangi savivaldybės biudžetas yra ribotas, teikiama parama nėra labai didelė
– iki 1000 eurų vienam subjektui. Tačiau neabejoju, kad ir tokia
suma smulkiesiems ir vidutiniams
verslininkams yra svarbi. Tam,
kad smulkus ir vidutinis verslas
galėtų dirbti ir išsilaikyti, Taryba
kiekvienais metais peržiūri ir ženkliai sumažina verslo liudijimų kainas, nustatomos ir kitos mokesčių
bei rinkliavų lengvatos“, – sakė
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, smulkaus
ir vidutinio verslo darbo grupės

narė Violeta Grigorienė.
Druskininkų savivaldybės skirtą finansinę paramą verslininkai
naudoja labai įvairiai. Šiemet paramą gavę verslininkai yra numatę įsteigti naujų darbo vietų, įsigyti juvelyrinių dirbinių, keramikos,
audinių gamybai reikalingų įrankių ir staklių bei tinklinę duomenų
saugyklą, pasiūlyti daugiau pramogų.
Kaip rodo kasmetinės šalies
ekspertų atliekamos verslo aplinkos analizės, Druskininkų savivaldybė patenka į sėkmingiausių
ir verslo vystymui patraukliausių
savivaldybių dešimtuką.

STT patvirtino: Druskininkų savivaldybėje korupcijos prevencija užtikrinama tinkamai
Druskininkų
savivaldybė,
vadovaudamasi LR teisės aktais bei siekdama užtikrinti korupcijos prevenciją, kiekvienais metais Savivaldybės
administracijos padaliniuose ir Savivaldybės įstaigose
atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, kurio išvadą pateikia LR Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
vertinimui.
Šiais metais korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atlikta, tiriant Druskininkų savivaldybės administracijos funkcijas:
traktorių, savaeigių ir žemės
ūkio mašinų bei priekabų re-

gistravimą ir techninę priežiūrą,
vykdant viešųjų pirkimų inicijavimą, organizavimą ir kontrolę.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė atlikta savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose ir
kontroliuojamose akcinėse bendrovėse.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Centralizuoto vidaus audito skyriaus
vedėjas Algimantas Petrauskas, atsakingas už korupcijos
prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje. Atlikus
išsamų tyrimą, nustatyta, kad
įvardintos funkcijos ir su jomis
susijusios administracinės pro-

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas A. Petrauskas pabrėžė, kad Druskininkų savivaldybės veikla yra vykdoma,
laikantis skaidrumo, viešumo ir atvirumo
bendruomenei principų/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

cedūros užtikrinamos tinkamai.
Išvada pateikta LR Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno
valdybai.
LR Specialiųjų tyrimų tarnybos
(STT) Kauno valdyba šiai išvadai pritarė ir praėjusią savaitę
informavo Druskininkų savivaldybę, kad nusprendė korupcijos
rizikos analizės tyrimo neatlikti,
taip patvirtindama, kad Druskininkų savivaldybė tyrimą atliko
tinkamai ir kokybiškai.
Centralizuoto vidaus audito
skyrius vedėjas A. Petrauskas
pabrėžė, kad Druskininkų savivaldybės veikla yra vykdoma,
laikantis skaidrumo, viešumo ir

atvirumo bendruomenei principų.
Druskininkų
savivaldybėje
vykdoma intensyvi korupcijos
prevencijos veikla: bendradarbiaujama su kompetentingomis
valstybės institucijomis, organizuojami seminarai, vykdomos
apklausos, kiekvienais metais
yra organizuojami savivaldybės
institucijų ir įstaigų darbuotojų
mokymai-pasitarimai, švietimo
įstaigose organizuojami Tarptautinei antikorupcijos dienai
skirti renginiai, kuriais siekiama
stiprinti jaunosios kartos sąmoningumą, skatinama netoleruoti
korupcijos apraiškų.
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Aptartas Druskininkų savivaldybės lietaus nuotekų surinkimo ir valymo
infrastruktūros plėtros planas 2019-2020 metams
Kokybiškai funkcionuojanti
lietaus vandens nuotekų sistema yra itin svarbi miestui –
kitų miestų pavyzdžiai ne
kartą parodė, kad po smarkių
liūčių atsiradusios vandens
sankaupos gali užtvindyti gatves, o, užliejus vandens nuotekų siurblinių mechanizmus,
kyla grėsmė, kad dėl per didelių vandens kiekių nuotekos į
aplinką gali sunktis per kanalizacijos šulinius.
Rugpjūčio pabaigoje dėl šio
klausimo ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimų buvo sušauktas neeilinis Ekstremalių situacijų
komisijos posėdis. Už visos savivaldybės nuotekų sistemą atsako UAB „Druskininkų vandenys“,
todėl bendrovei pavesta atlikti lietaus nuotekų tinklų inventorizaciją, įvertinti pagrindines lietaus nuotekų surinkimo sistemai
kylančias grėsmes ir pasiūlyti jų
sprendimo būdus.
Siekiant užtikrinti, kad lietaus
nuotekų sistema Druskininkuose
veiktų efektyviai, bendrovė parengė lietaus nuotekų surinkimo
ir valymo infrastruktūros plėtros
bei priemonių, padėsiančių mažinti lietaus vandens patekimą
į buitinių nuotekų tinklus planus
2019-2020 metams.

UAB „Druskininkų vandenys“ atstovai Druskininkų savivaldybės vadovams ir administracijos specialistams pristatė lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros plėtros planus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Minėti planai buvo pristatyti
Druskininkų savivaldybės vadovams ir administracijos specialistams.
Akcentuota, kad lietaus nuotekų sistemos būklė yra patenkinama, tačiau, siekiant užtikrinti
tinkamą veikimą, numatyti svarbiausi 2019-2020 metų darbai ir
paskaičiuoti preliminarūs investicijų dydžiai.
2019 metais bus detaliai pa-

tikrinti nuotekų tinklai, nustatyti nelegalių prisijungimų atvejai
ir atlikti jų atjungimo darbai. Darbai yra būtini, tam reikalinga nedidelė 12 tūkst. eurų suma. 2019
metais seni nesandarūs šulinių
dangčiai už 11 tūkst. eurų bus
pakeisti naujais, nes dėl senų
dangčių didėja nuotekų kiekis.
Didžiausios investicijos numatomos buitinių nuotekų tinklų renovacijai tose vietose, kuriose

kyla didžiausias pavojus lietaus
vandeniui patekti į nuotekų tinklus. 2020 metais didžiausia darbų apimtis numatyta Neravų kaime, kur bus renovuota 1,4 km
lietaus nuotekų tinklų. Darbų kaina preliminariai numatoma 260
tūkst. eurų, bendrovė darbus ketina atlikti savo ir ES lėšomis.
„Labai didelių problemų dėl lietaus vandens sankaupų po liūčių
ar pavasarinio polaidžio metu ne-

turime, užliejimų dar neteko likviduoti, tačiau jau dabar matome
tendencijas, kas gali grėsti po
kelerių metų, jeigu nesiimsime
veiksmų. Todėl numatėme būtiniausius darbus ir lėšas tam, kad
ateityje nebūtų padaryta žala
miesto infrastruktūrai ir gamtai“,
– sakė UAB „Druskininkų vandenys“ vadovas Vidas Jakimavičius.
Susitikimo metu taip pat aptarti bendruomenei svarbūs vandentvarkos klausimai, bendrovės
vykdomų projektų eiga, lėšų įsisavinimas ir ateinančiais metais
planuojami darbai, diskutuota
apie geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros gerinimą.
„Investicijų plano svarstymo
metu aptarėme bendrovės atliekamų funkcijų reikšmę kurortui.
Bendrovė atsakinga ir už lietaus
nuotekas, ir už vandens valymo
įrenginius, ir už geriamojo vandens kokybę, kuria garsėja Druskininkai. Labai svarbu, kad, atliekant visas minėtas funkcijas,
yra laikomasi racionalaus gamtos išteklių naudojimo principo,
atsakingai naudojamos aplinkos
taršos mažinimo priemonės“, –
sakė Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas.

Ricieliuose – tradicinė bendruomenės šventė
Praėjusį šeštadienį Ricielių
bendruomenės namuose šurmuliavo tradicinė Rudens šventė.
Jos dalyvius pasveikino Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. „Kiekvieni metai būna skirtingi – derlingi,
smagūs, malonūs, o kartu ir rūpesčių netrūksta, tačiau tam ir
gyvename, kad eitume į priekį, spręstume tas problemas.
Džiaugiuosi, kad jūsų bendruomenės gretose yra aktyvių žmonių, kurie entuziastingai įsijungia

į savivaldybės gyvenimą, puoselėja verslus. Esate šaunus pavyzdys visiems“, – sakė meras.
Kartu su Ricielių bendruomene
pasidžiaugti Rudens švente atvyko savivaldybės tarybos nariai,
bendruomenės pirmininkas Algis
Bolys, Leipalingio seniūnas Antanas Krancevičius, kiti svečiai.
Vakaro koncertą susirinkusiesiems dovanojo Aistė, Linas ir Donatas, vakaro eigoje visi smagiai
žaidė bendruomenės pirmininko
surengtą protų mūšį.

Kartu su Ricielių bendruomene tradicine švente džiaugėsi ir gausus būrys Tarybos narių/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Bendruomenės nariai su meru R. Malinausku pasidalino savo nuveiktais darbais, pasiekimais, ateities planais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šventėje netrūko geros ricieliškių nuotaikos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
Bendruomenės pirmininkas A. Bolys visus susirinkusiuosius kvietė jėgas išbandyti protų mūšyje/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Ant pozityvumo bangos padeda išsilaikyti ir pomėgiai

Tai, mano nuomone, žymiai didesnis išbandymas ir psichologinis kirtis žmogui per jo ego,
savimeilę. Tai keičia visą jo asmeninį gyvenimą.
– Prieš penkerius metus įkūrėte įmonę „Šimėją“. Kas dabar labiausiai „veža“ versle?
– Pirmiausia, nevadinčiau savęs verslininku. Esu amatininkas. Ir tikrai ne uždarbis „veža“.
Lietuvoje smulkusis verslas,
manau, šiandien yra labai sudėtingoje situacijoje: sunku prognozuoti ir tokį stabilumą, kad
visada būtų užsakymai, nuolatiniai klientai. Be to, aš juk nesiuvu kiekvienai dienai reikalingų
daiktų – siuvu lėles. Dirbame
drauge su mama: vienas būčiau
nepatempęs tų ketverių metų –
ir iš kūrybinės pusės, ir techninės – mugė po mugės, vienas
nebūčiau spėjęs pasiūti reikiamo kiekio lėlių. Kita vertus,
man ši veikla jau kiek pabodo,
bet esu ramus, nes šioje srityje
mama seniai mane pranokusi.
Be to, dažnai ir mane motyvuoja. Veiklos pradžioje, kai nebuvau susidūręs dar su įvairiomis
ataskaitomis ir kitais niuansais,
išlaikant savarankiško užimtumo darbo vietą, entuziazmo, žinoma, buvo daugiau. Nutikdavo
ir taip, kad kartais tekdavo siūti ne tas lėles, kurias norėčiau,
o tas, kurias gali pirkti vadinamasis „statistinis“ pirkėjas. Mus
labiau žavi, kai gauname individualių užsakymų, kurie reikalauja kūrybinio žvilgsnio.
Atsisakyti šio užsiėmimo nežadu, tačiau svarstau plėsti
paslaugų sferą. Žinoma, „veža“
tai, kad turiu veiklos, užsiėmimą. Kai žmogus turi per daug
laisvo laiko, dažniausiai nežino,
ką su juo daryti. Prasideda visokios melancholijos, depresijos
ir galvojimas, kad gal esi niekam tikęs, nereikalingas ar panašiai. Tad, manau, geriau turėti mažiau laisvo laiko, nei turėti
jo per daug, bet nebežinoti, ką
su juo daryti. Savirealizacija yra
svarbus dalykas. Juk visada galiu siūti lėles, jos valgyti neprašo, kantriai guli ir laukia savo
pirkėjo. Beje, yra tokių lėlių, su
kuriomis mes lengvai išsiskiriame, kainą nuleidžiame. Bet
yra ir lėlės, kurias pardavinėdamas, nenuleisiu nė euro. Tai tokios lėlės, kurias siuvant įdėtas
ne vien tik mechaninis darbas.
Kiekvieną darbą dirbant keletą
metų ir daugiau, atsiranda tam
tikras „automatizmas“, kai rankos, regis, pačios juda: nereikia
nė galvoti. Tai štai tos lėlės, kurios pasiūtos „ne automatiškai“,
o širdimi, man pačiam ypač patinka. Tokias lėles dažniausiai
pavyksta pasiūti, kai esu gerai nusiteikęs ir kupinas šviesių
minčių.
– Papasakokite dar ir apie
savo pomėgį fotografuoti.
– Yra toks dalykas kaip fotosofija. Šį terminą yra išvedęs
mano mėgiamas filosofas Arvydas Šliogeris. Fotosofija, anot
jo, – kai fotografuoji specialiai
nekomponuotą kūrinį, pirmapradį gamtos ar daiktų grožį.
Tai tarsi šviesos išmintis, kuri
atsiveria akimirkoje, momente: čia ir dabar. Man patinka ir
stebėti, ir fiksuoti tokius kadrus,
kuriuose nėra žmogaus prisilietimu, taisyklėmis ir kanonais

Ralyje „Aplink Lietuvą 2018“ 3-ąją vietą laimėjusiems R. Šimoniui ir R. Dailydei, taurę įteikė Socialinės apsaugos ir darbo ministras L.
Kukuraitis/Aldonos Milieškienės nuotrauka

paremto vaizdo. Fotoaparatą
dažniausiai paimu į rankas, apnikus nuotaikai, kai norisi pailsėti nuo visko ir visų. Kodėl fotoaparatas, o ne mobilusis?
Todėl, kad fotoaparatu yra kur
kas daugiau galimybių ir variantų pamatyti ir atverti autentišką,
unikalų kadrą. Fotoaparatas –
technika, kurią turi išmokti valdyti, kad galėtumei užfiksuoti ir
pateikti kadrą taip, kaip niekas
kitas nepamato.
– Tarp paties pomėgių – ir
sportas?
– Periodiškai sportuoju, lankausi Druskininkų sporto centro
salėje. Dauguma einame nugludinti ten savo „minusų“. Tiesa,
turiu garbingą „tinginio“ pravardę – todėl, kad sportuoju maždaug pusmečiais. Kitaip tariant,
kai po žiemos mišrainių matau, kad jau virstu į „koldūną“,
susigriebiu, kad jau metas eiti į
sporto salę. Sporto centro salėje yra viskas, ko reikia treniruotėms. O svarbiausia, žinau, kad
ten, prireikus, man visada patars ir padės, kaip geriau, efektyviau treniruotis. Praėjusiais
metais, nuo pat rugsėjo, visus
metus bent kelis kartus per mėnesį, su draugais nuvykdau į
pirtelę: krisdavau net ir į eketę,
nesvarbu, koks oras, temperatūra – visada, po antro užėjimo į
pirtį atsigaivindavau eketėje. Iš
tiesų – stebuklingas jausmas,
kai išlipi iš eketės, visas kūnas garuoja... O šiaip, esu kaip
ir visi, – mėgstu ir pavakaroti, ir
skanaus vyno paragauti, kai yra
verta to proga.
– Neseniai savo „Facebook“
paskyroje paskelbėte įrašą:
„Tikrasis turtas – visgi apie
tai dažnai pamirštam šiais
laikais – yra šviesios emocijos, prisiminimai iš kelionių, patirti įspūdžiai, meilė
artimui, bendrystė su tikrais
draugais ir žinojimas, kad esi
reikalingas kitam ne dėl savų
turtų ar pažinčių“... Ar pats
turite tokį turtą?
– Turiu. Aš džiaugiuosi, kad
turiu tokių draugų, kurie, jei ištiks bėda ir reikės, ateis kad ir
trečią nakties, išties pagalbos
ranką. Lygiai taip pat ir aš dėl jų
pasielgčiau.

Smagus R. Šimonio pasivaikščiojimas sostinėje, Užupio respublikoje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Robertui džiaugsmo suteikia kiekviena jo pasiūta lėlė/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Naujoji Viečiūnų progimnazijos direktorė Ž. Krivonienė: „Norėčiau, kad
kiekvienas viečiūniškis jaustų pasididžiavimą šia mokykla“
Spalio 31 dieną posėdžiavusi Druskininkų savivaldybės
Taryba priėmė sprendimą Viečiūnų progimnazijos direktore paskirti 19 metų pedagoginį
darbo stažą turinčią technologijų ir ekonomikos mokytoją
metodininkę Žanetą Krivonienę. Ji Viečiūnų progimnazijai
vadovaus artimiausius penkerius metus. Ž. Krivonienė sako,
kad dirbti su jaunimu nėra lengva, bet įdomu. Iki šiol apie Žanetą daugiau girdėjome, kaip
apie Leipalingio bendruomenės pirmininkę, aktyviai dalyvaujančią renginiuose, kūrybiškai dirbančią su jaunimu.
Naujosios pareigos, anot moters, jai yra ir didelis iššūkis, ir
atsakomybė.
– Kokių planų turite? Kokie
bus pirmieji darbai?
– Pirmiausiai labai noriu susipažinti su mokyklos bendruomene:
mokiniais, mokytojais, personalu,
tėvais. Man svarbu išgirsti jų pastebėjimus, išgyvenimus, pasiūlymus. Labai noriu stiprinti tėvų
ir mokytojų ryšius, nes tik stiprūs
ryšiai tarp tėvų ir mokytojų padės
pasiekti, kad būtų įgyvendinami
ugdymo tikslai. Į veiklos planavimą, strateginio plano rengimą,
įvairias darbo komandas būtina
įtraukti progimnazijos bendruomenę ne formaliai, o diskutuojant,
priimant bendrus sprendimus, atsižvelgiant į mokytojų, mokinių,
tėvų nuomonę. Stengsiuosi stiprinti progimnazijos savivaldą,
įgyvendinant įvairias dalyvavimo
progimnazijos veikloje formas: tyrimų grupes, lyderių komandas,
veiklos tyrimo komandas, tėvų,
mokinių tarybas, kurios diskutuotų, ieškotų idėjų, sprendimų bei jų
įgyvendinimo būdų. Svarbu skatinti klasių vadovų aktyvumą, sti-

dais. Manau, kad būtina bendradarbiauti su vietos bendruomene, įstaigomis, organizacijomis,
įtraukti jas į progimnazijos veiklas per neformalųjį švietimą,
projektinę veiklą, įvairias akcijas,
renginius.

Viečiūnų progimnazijai artimiausius penkerius metus vadovaus Ž. Krivonienė/Laimos Rekevičienės nuotrauka

printi nuostatą, kad kiekvienas
mokinys galėtų pasiekti gerų mokymosi rezultatų, atsižvelgiant į
individualias išgales. Moksleivis
turi suvokti save, kaip asmenybę, besidžiaugiančią pasiekimais
ir įveikiančią nesėkmes, neprarandant tikėjimo, kad pavyks. Sėkmingam mokinių mokymuisi ir
pažangai labai reikalingi aktyvūs
klasių vadovai, pasižymintys lakia vaizduote, prisiimantys atsakomybę už konkrečius rezultatus,
sugebantys imtis iniciatyvos, projektinės veiklos, darantys įtaką
mokiniams.
Atnaujinti ugdymo(-si) aplinkas
galima, pasitelkiant mokinius,
darbuotojus, tėvus, įgyvendinant
ir jų idėjas. Taip galima patrauklesne padaryti mokyklos aplinką, atnaujinant želdynus ir gėlynus, įrengiant lauko klasę, vidaus
poilsio zonas moksleiviams su
funkcionaliais, spalvingais bal-

– Į ką bus kreipiamas pagrindinis dėmesys?
– Mano tikslas, kad mokykla,
kaip besimokanti organizacija,
būtų atvira visų nuomonėms, pasiūlymams, diskusijoms, bendrų
sprendimų priėmimams, iniciatyvumui, kūrybiškumui, naujoms
idėjoms įgyvendinant tikslus. Tik
bendri susitarimai ir siekiai skatins visą mokyklos bendruomenę
siekti, kad mokykla taptų patrauklia, saugia ugdymo(-si) institucija.
Mokyklos ugdymo ir ugdymosi aplinka, ugdymas (mokymas),
mokyklos darbuotojai, mokyklos
bendruomenė ir jos mokymasis,
lyderystė ir vadyba yra veiksniai,
lemiantys mokyklos misijos įgyvendinimą. Todėl kiekvienas bendruomenės narys yra svarbus ir
reikalauja atitinkamo dėmesio, jis
turi būti išgirstas ir pastebėtas.
– Turite ilgametę pedagoginės ir projektinės veiklos patirtį. Ką panaudosite naujajame darbe?
– Manau, pirmiausia būtina, kad
mokykloje susiformuotų tvirta komanda, kurioje kiekvienas bendruomenės narys žinotų, jog jo indėlis, mintys, veiklos yra svarbios
ir pastebimos. „Vienas lauke ne
karys“ – tokios patirties įgavau,
ne tik dirbdama mokykloje, bet ir
visuomeninėje veikloje, vadovaudama Leipalingio bendruomenei,
jaunimo organizacijai. Skatinsiu
mokytojus dalintis gerąja patirtimi su kolegomis. 8 metus būda-

ma gimnazijos metodinės grupės
pirmininke, organizavau konferencijas, mini forumus, vedžiau
seminarus, atviras integruotas
pamokas, pamokų ciklus, skaičiau pranešimus, todėl turiu patirties, kuria galiu pasidalinti.
Per projektinę veiklą ieškosime
finansavimo šaltinių bendradarbiavimui su Lietuvos ir užsienio
šalių mokyklomis, mokyklos pastato, vidaus erdvių atnaujinimui
bei naujų erdvių sukūrimui.
– Kas svarbiausia, Jūsų manymu, mokslo įstaigos vadovo
darbe?
– Aiški, visiems žinoma, priimtina mokyklos vizija, kurią kurtų visa mokyklos bendruomenė.
Dialogas ir susitarimai, nuomonių įvairovė ir diskusijos yra neatsiejama mokyklos gyvenimo dalis. Pasidalinta lyderystė, pagrįsta
pasitikėjimu, skatinanti imtis iniciatyvos, kūrybiškumo, drąsa rizikuoti ir priimti sunkius sprendimus. Mokykloje skatinama tokia
lyderystė, kai didelę dalį sprendimų priima mokyklos bendruomenė, veikloms vadovauja įvairūs
jos nariai, skatinama asmeninė iniciatyva. Manau, ne mažiau
svarbios žmogiškos vertybės –
pagarba, atsakomybė, pasitikėjimas.
– Koks žmogus, Jūsų manymu, yra tikras Mokytojas?
– Tai mokytojas, dirbantis čia ir
dabar, nuolat tobulėjantis ir augantis kartu su vaikais, besimokantis visą gyvenimą, jaučiantis aistrą darbui ir mylintis vaikus,
išgyvenantis ir besidžiaugiantis
kiekviena darbo minute, atviras
naujovėms, žmogiškai orus, pasitikintis savimi. Tai mokytojas, nebijantis klysti, nepuolantis į neviltį,
nepavykus, mokantis megzti dia-

logą su tėvais, bendraujantis su
kolegomis.
Mokytojui labai svarbu pažinti savo mokinius ir nebijoti leisti pažinti save. Geras mokytojas
rūpinasi ne tik moksleivio akademiniais rezultatais, bet ir leidžia
mokiniui augti, mokytis iš savo
klaidų, stengiasi padėti jam tapti
brandžia asmenybe, leidžia svajoti ir drąsiai išbandyti naujoves,
siekti tikslų.
– Ką pažadate Viečiūnų progimnazijos bendruomenei?
– Pažadu, kad mokykloje bus
puoselėjamos pozityvios vertybės. Visi bendruomenės nariai
jausis psichologiškai saugūs, priimti, jų nuomonės ir idėjos bus išklausomos ir gerbiamos. Sprendimai bus priimami, diskutuojant,
ieškant idėjų bei jų įgyvendinimo
būdų. Stiprinsiu ryšius tarp vaikų
tėvų ir mokytojų, užtikrinančius
ugdymo tikslų įgyvendinimą. Skatinsiu bendradarbiavimą su vietos
bendruomene, išorinėmis organizacijomis, kitomis mokyklomis.
– Didžiausia Jūsų svajonė
naujajame darbe?
– Pastebėjau, kad šios mokyklos gyvenime ryškus bendruomeniškumas. Jaučiama organizacijos narių vienybė, talkinimas
kitiems. Mokyklos gyvenime
daug įdomių veiklų, kurių iniciatoriumi bei lyderiu bus bet kuris
mokyklos bendruomenės narys.
Mokykloje veikia stipri savivalda. Ugdymas – įdomus, auginantis, atviras ir patrauklus, savitikslis. Vyrauja darna, tolerancija ir
geranoriškumas. Norėčiau, kad
kiekvienas viečiūniškis noriai
lankytų progimnaziją ir jaustų pasididžiavimą šia mokykla.
Parengė Laima Rekevičienė

Opozicijos viltys subliuško – tiesioginio valdymo Druskininkuose nebus
Vakar šalies žiniasklaida informavo, kad trečiadienį sušauktame Vyriausybės pasitarime Vidaus reikalų ministerija
pasiūlė Vyriausybei nepatenkinti prašymo įvesti laikiną tiesioginį valdymą Druskininkų
savivaldybėje.
Nors Druskininkuose įvesti tiesioginį valdymą ne kartą primygtinai reikalavo Druskininkų savivaldybės tarybos liberalai ir
konservatoriai, tačiau VRM Vyriausybei pateikė išvadą, kurioje
siūlo nepatvirtinti šio opozicijoje
esančių Druskininkų miesto tarybos narių prašymo.
„Įvertinę tai, kad Druskininkų
savivaldybėje savivaldos teisė
yra įgyvendinama – Taryba veikia, vietos gyventojų poreikiai ir
viešieji interesai tenkinami, manome, kad Druskininkų savivaldybės tarybos narių pasiūlymas
laikinai įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje būtų
neproporcinga priemonė susidariusiai situacijai spręsti, todėl
teikiame Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pasitarimo protokolo projektą, kuriuo siūloma neteikti Seimui siūlymo laikinai įvesti tiesioginį valdymą Druskininkų
savivaldybės teritorijoje“, – rašoma VRM suformuotoje ir Vyriausybei pateiktoje išvadoje.
VRM
projekte
akcentuoja-

„Sveikintina, kad Vyriausybė
atsižvelgė į tai, kad Druskininkų savivaldybėje įgyvendinama
savivaldos teisė, dirba Savivaldybės taryba. Aš noriu pabrėžti, kad yra suformuotas bei veikia
ir pats Kontrolės komitetas. Nors
šiame komitete, tikėtina, piktybiškai siekdami sužlugdyti Savivaldybės tarybos darbą ir įvesti Druskininkuose tiesioginį valdymą, dirbti
atsisakė konservatorius Antanas
Balkė ir liberalas Karolis Kaklys.
Vyriausybė atsižvelgė ir į tai, kad
Druskininkų bendruomenės poreikiai bei interesai tenkinami, todėl
neteikia LR Seimui siūlymo laikinai įvesti tiesioginį valdymą“, – sakė
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.
ma, kad laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įvedimas yra skirtas kraštutiniams
atvejams, kada jį įvedus, yra apsaugomi tiek konkrečios savivaldybės, tiek viešieji interesai apskritai, ir jis turi būti neatidėliotinai
reikalingas. Ministerija skeptiškai
įvertino galimybes įvesti tiesioginį valdymą vien dėl to, kad nuo
2017 m. gegužės Druskininkų savivaldybės taryboje nesudaromas
Kontrolės komitetas: „Pažymėtina, kad savivaldos teisės įgyvendinimas yra viena iš pamatinių
demokratijos vertybių, todėl manytina, kad Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje numatyta administracinė priemonė – laikinas tiesio-

ginis valdymas – būtų neproporcinga šiuo konkrečiu atveju.“
„Sveikintina, kad Vyriausybė atsižvelgė į tai, kad Druskininkų savivaldybėje įgyvendinama savivaldos teisė, dirba Savivaldybės
taryba. Aš noriu pabrėžti, kad yra
suformuotas bei veikia ir pats Kontrolės komitetas. Nors šiame komitete, tikėtina, piktybiškai siekdami
sužlugdyti Savivaldybės tarybos
darbą ir įvesti Druskininkuose tiesioginį valdymą, dirbti atsisakė
konservatorius Antanas Balkė ir liberalas Karolis Kaklys. Vyriausybė atsižvelgė ir į tai, kad Druskininkų bendruomenės poreikiai bei
interesai tenkinami, todėl neteikia
LR Seimui siūlymo laikinai įvesti

tiesioginį valdymą“, – sakė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.
Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto suformavimo klausimas, įtraukiant į jį ir
opozicijos kandidatus, sprendžiamas jau ketvirtus metus, nes liberalai ir konservatoriai į šį komitetą
siūlo vis tuos pačius kandidatus,
kurie, kaip ne kartą posėdžiuose
yra pabrėžę kiti Tarybos nariai,
dėl savo abejotinos reputacijos
jiems nėra priimtini ir už kuriuos
jie nebalsuoja.
Nors šios Tarybos kadencija jau
artėja į pabaigą, net ir pastarajame
jos posėdyje, siūlant kandidatus į
Kontrolės komitetą, opozicijoje
esantys konservatoriai ir liberalai
nė nesistengė rasti politinio susitarimo su Tarybos dauguma dėl
kandidatų į minėtą komitetą. Patys
nebesuskaičiuodami, kelintą kartą, vėl siūlė vienus ir tuos pačius
kandidatus: Juozą Šarkų ir Vilių
Semešką. Nors puikiai žinojo, kad
pastarasis nuo lapkričio mėnesio
atsisakė dirbti Druskininkų savivaldybės taryboje ir pasirinko darbą
Vyriausioje rinkimų komisijoje. Tik
va kyla klausimas – kodėl, puikiai
žinodami, kad šis konservatorius
rinkėjams Druskininkų savivaldybės taryboje jau neatstovaus, spalio 31 dienos Tarybos posėdyje jo
bendražygiai vėl teikė V. Semeš-

kos kandidatūrą? Stokoja politinės
kultūros ar ciniškai mėgaujasi situacija, kad vėl galėtų rinkėjams aiškinti, kaip esą jiems blogai ir sunku
Taryboje? Nes neva tai čia suvaržytos opozicijos teisės ir reikia
prašytis „tiesioginio valdymo“?
„Mano Druskininkai“
informacija
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Druskininkuose atidarytas radiologinės diagnostikos centras
„Affidea Lietuva“
Praėjusią savaitę Druskininkuose buvo atidarytas naujas
„Affidea Lietuva“ radiologinės
diagnostikos centras. Nuo šiol
M. K. Čiurlionio g. 75 esančiame diagnostikos centre veiks
modernus 1,5 teslų (T) galingumo magnetinio rezonanso
tomografas, todėl asmenims,
norintiems gauti kokybiškas
radiologinės diagnostikos paslaugas, nebereikės vykti į šalies sostinę Vilnių ar Kauną.
Skaičiuojama, kad į šį centrą
piečiausiame šalies kurorte investuota per 1 mln. eur.
Naujojo centro atidaryme dalyvavo Druskininkų savivaldybės
vadovai, kaimyninių savivaldybių
atstovai, sveikatinimo įstaigų vadovai bei medikų bendruomenės
nariai.
Sveikindamas susirinkusiuosius
Druskininkų savivaldybės meras

Naują diagnostikos centrą, perkirpdami juostą atidarė (iš kairės į dešinę) „Affidea Lietuva“ generalinis direktorius V.
Orlovas, „Affidea Lietuva“ Druskininkų diagnostikos centro vadovė L. Viselgienė bei Druskininkų savivaldybės meras
R. Malinauskas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Viena iš Druskininkuose atliekamus tyrimus vertinančių gydytojų radiologų – gydytoja
L. Žukauskienė, kuri specializuojasi galvos smegenų ir stuburo tyrimų vertinime/Laimos
Rekevičienės nuotrauka

Sveikinimo kalbas pasakė „Affidea Lietuva“ generalinis direktorius V. Orlovas bei Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

R. Malinauskas pabrėžė, kad viena iš Druskininkų plėtros krypčių
yra medicininis turizmas, todėl
kiekviena medicinos srities paslauga ir naujovė yra labai svarbi: „Visos medicininės paslaugos,
o ypač tokios, kurioms atlikti naudojama moderniausia medicinos
įranga, kurortui labai svarbios ir
reikalingos. Tikimės, kad naujasis „Affidea Lietuva“ diagnostikos
centras sėkmingai papildys kurorte tiekiamų medicininio turizmo paslaugų spektrą. Ačiū, kad
investuojate Druskininkuose.“
Naujoves pristatęs „Affidea Lietuva“ generalinis direktorius Vitalijus Orlovas sveikino Dzūkijos
regiono gyventojus, sulaukus pokyčių, dėl kurių sveikatos priežiūra bus lengviau prieinama.
„Šiandien čia, Druskininkuose, atveriame naujojo „Afidea
Lietuva“ radiologinės diagnostikos centro duris. Lankytojai čia
galės gauti kokybiškus ir savalaikius diagnostinius tyrimus
su praktikoje dažnai vadinama
„aukso standarto“ įranga – 1,5T
galingumo magnetinio rezonanso tomografu“, – kalbėjo V. Orlovas, pabrėždamas gyventojų
sveikatingumo stiprinimo svarbą. Visi žino, kad medicinoje labai svarbus laikas – kuo anksčiau nustatoma diagnozė, tuo
daugiau galimybių pritaikyti tinkamą gydymo metodą, kad ligoniai greičiau pasveiktų. O naujajame centre 1,5T galingumo
magnetinio rezonanso tomografu pacientus bus galima ištirti

Naujoji aparatūra yra pritaikyta ir pacientams su negalia/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Renginio svečiai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Tyrimai pacientams bus atliekami moderniu 1,5T galingumo magnetinio rezonanso tomografu GE Signa Explorer/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Naujojo centro atidaryme dalyvavo Druskininkų savivaldybės vadovai, kaimyninių savivaldybių atstovai, sveikatinimo įstaigų vadovai
bei medikų bendruomenės nariai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

ypač tiksliai, išgaunant optimalią
vaizdo kokybę.
„Mūsų šūkis – „Sveikata – svarbiausia“, todėl labai džiaugiuosi, kad investuotojai neaplenkė ir
mūsų nuostabaus kurorto, suteikė mums galimybę čia atidaryti
modernų diagnostikos centrą. Tikimės suteikti paslaugas ne tik Pietų Lietuvos gyventojams, bet ir
Druskininkų svečiams.
Tyrimai pacientams, turintiems
gydytojo specialisto siuntimą, bus
apmokami PSDF lėšomis“, – pa-

sakojo radiologinės diagnostikos
centro „Affidea Lietuva“ Druskininkų padalinio vadovė Lina Viselgienė.
„Affidea Lietuva“ yra tarptautinio
„Affidea“ tinklo, savo veiklą vykdančio 16-oje Europos šalių, dalis. „Affidea“ yra vienas iš labiausiai patyrusių sveikatos paslaugų
teikėjų radiologinės diagnostikos
bei onkologinių susirgimų gydymo srityje.
Užsakymo Nr.: MDR-181-01
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Tęsinys. Pradžia
lapkričio 8 d. (Nr. 180)

Žemėlapiuose – Druskininkai per šimtmetį

Gintaras Dumčius
Druskininkų miesto muziejaus
direktorius
Kaip rašė tuometinė spauda:
<...> Lenkijos diplomatai po Pirmojo pasaulinio karo buvo nusiteikę atkurti Lenkijos valstybę istorinėse, buvusiose iki 1772
metų, Lietuvos ir Lenkijos <...>
sienų ribose, o tai buvo įmanoma
tik su kariuomenės pagalba.
1919 m. pradžioje Lenkijos kariuomenė be pasipriešinimo užėmė Lietuvos Brestą, Vilnių,
Minską ir t.t. Lenkija iš atskirų Pirmajame pasauliniame kare dalyvavusių lenkų padalinių sugebėjo
sudaryti didelę ir pajėgią kariuomenę. Netrukus prasidėjo Lenkijos ir Rusijos karas. Raudonoji
armija 1920 m. vasarą buvo pasiekusi Varšuvą, bet Lenkija sugebėjo apsiginti ir rusų bolševikų
armiją pradėjo varyti atgal. Lietuva šiame kare siekė išlikti neutrali ir ginti tik savo etnografines žemes. Karo su Sovietų armija metu
Lenkijos kariuomenė siekė užimti ir Suvalkų kraštą, kurį jau kontroliavo Lietuvos kariuomenė.
Tarp Lenkijos ir Lietuvos kilo karas. 1920 m. spalio 7 d. paliaubų
sutartis ir kovos buvo nutrauktos
bei su Lenkija nustatytos demarkacijos linijos, pagal kurias Vilnius liko Lietuvos kontrolėje. Tačiau netrukus paliaubų sutartis
buvo sulaužyta ir įvykdyta slapta karinė operacija, vadinama generolo Liucjano Želigovskio vardu. Jos metu 1920 m. spalio 9-10
dienomis lenkų kariuomenė užėmė Vilnių ir Vilniaus kraštą ir jame
įsitvirtino.
Druskininkai jau anksčiau, tai
yra 1920 metų rugsėjo mėnesį buvo okupuoti ir jėga prijungti prie Lenkijos. Lietuvos Respublika buvo kitoje Nemuno pusėje.
Lietuvos-Lenkijos sienos demarkacinė linija ėjo Nemuno viduriu,
kirsdama Meilės salą, dabartinę
Druskininkų teritoriją, pusiau –
dešinioji Nemuno pusė su Druskininkais buvo okupuota Lenkijos, o kairioji pusė su Baltašiške
ir Leipalingiu liko Lietuvos Respublikoje. Lenkija Vilniaus kraštą,
tuo pačiu ir Druskininkus, valdė iki
1939 metų rugsėjo. Ją, 1939 metais susitarusios, užpuolė Vokietija ir Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga, nukariavo, o po to
„draugiškai“ pasidalino.
Lietuvos vyriausybė nespėjo visiškai įvykdyti buvusio lenkų okupuoto Vilniaus krašto integravimo
į Lietuvos Respubliką programos
ir tinkamai pertvarkyti administracinio teritorinio suskirstymo,
nes 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga okupavo Lietuvą ir pradėjo
kontroliuoti visą Lietuvos teritoriją, nors pagal Molotovo-Ribentropo paktą Vilkaviškio-Lazdijų
regionas (Užnemunė, t. y. ir Druskininkų ir dabartinės savivaldybės dalis anapus Nemuno) turėjo
atitekti Vokietijai, tačiau 1941 m.
kovo mėnesį Stalino SSSR nupirko už 7,5 mln. JAV dolerių iš Hitlerio Vokietijos. Taip visa Lietuva
tapo SSSR administraciniu teritoriniu vienetu, pavadintu Lietuvos
Sovietų Socialistinė Respublika.
O dabar apie jau anksčiau minėtus Druskininkų skirtumus nuo visos Lietuvos istorijos – Druskininkai nuo 1939 m. spalio iki 1940 m.
rugpjūčio buvo Sovietinės Baltarusijos dalis.
Didžiausias pavojus Druskininkams buvo iškilęs 1939 m., kai
Sovietų Sąjunga „grąžino“ Vilnių
ir Vilniaus kraštą Lietuvai, o Druskininkus ir kitas lietuviškas žemes
priskyrė sovietinei Baltarusijai.
Laiku buvo susizgribta LSSR va-

1935 m. Druskininkų planas, kuriame matosi, kad Lietuvos-Lenkijos sienos demarkacinė linija ėjo Nemuno viduriu, kirsdama Meilės salą pusiau. Dešinioji Nemuno pusė su Druskininkais buvo okupuota Lenkijos, o kairioji pusė su Baltašiške ir Leipalingiu liko Lietuvos Respublikoje/Druskininkų miesto muziejaus rinkinys

50 Reichsmarkių banknotas. Pavaizduotas ūkininkės, numizmatų kartais įvardijamos
kaip Kuršių nerijos žvejo žmonos, portretas. Reichsbanko ir Rentenbanko markių banknotai bei pfenigų ir markių monetos oficiali mokėjimo priemonė buvo ne tik pačioje Vokietijoje, bet ir Klaipėdos krašte bei Balstogės srityje, kuriai priklausė nedidelė dalis dabartinės Lietuvos teritorijos, o didžiausia gyvenvietė – Druskininkai/Druskininkų miesto
muziejaus rinkinys

LTSR žemėlapio fragmentas vaizduoja Lietuvos teritoriją po 1940 lapkričio 6 d. SSRS
AT prezidiumo įsako, nustačiusio naują Lietuvos ir Baltarusijos sieną. Lietuvai priskirtos
Druskininkų ir Marcinkonių apylinkių teritorijos pažymėtos raudonomis punktyrinėmis linijomis/Druskininkų miesto muziejaus rinkinys

dovų, ir 1940 m. spalio 1-2 dienomis buvo surengtos derybos Gardine dėl rytinių Lietuvos žemių
administracinės ribos nustatymo.
<...> Apie delegacijos darbą
Gardine J. Paleckis spalio 8 d.
darė pranešimą LKP(b) CK biure.
Šio pranešimo tekstas toks:
„Baltarusijos komisija pateikė
specialiai šiam reikalui surinktus
statistinius duomenis, tiksliai parodančius gyventojų skaičių ir jų
tautinę sudėtį, taip pat smulkų žemėlapį su išvesta jame siūloma
siena. Kadangi pateikti duomenys
abejonių nekėlė, tai projektuojamos sienos linija iki Gardino-Vilniaus geležinkelio (Pariečės-Marcinkonių ruože) buvo priimta be
prieštaravimų. <...> Ginčijama
liko sienos linija už minėto geležinkelio. <...> Diskusijose Baltarusijos komisija ginčijamos Pariečės rajono dalies palikimą
Baltarusijai motyvavo tuo, kad
Pariečės rajonas nepaminėtas
rugpjūčio 3 d. įstatyme. Antras
motyvas, kad šioje rajono dalyje yra Druskininkų kurortas, kuriame vyrauja gyventojai lenkai,
o lietuvių tik 88, baltarusių – apie
150. Lietuvos komisija savo pasiūlymą grindžia tuo, kad: <...> 4.

Ratnyčios ir Druskininkų apylinkės kartu su Vilniumi, Švenčionių
rajonu ir Marcinkonių apylinkėmis
turi nacionalinę reikšmę lietuvių
tautai tiek istoriniu, tiek etnografiniu atžvilgiu.
5. „Nesantaikos obuolys“ yra
Druskininkų kurortas, kuriame iš
2244 gyventojų apie 1800 lenkai. Tačiau tai būdingas reiškinys Vilniuje, kur miestų gyventojai lenkai, arba užsirašę lenkais, o
aplink šiuos miestus gyvena arba
lietuviai, arba baltarusiai. Druskininkai, kuriuos nuo Lietuvos skiria tik Nemunas, iš visų pusių supami lietuvių.
6. Net 1921 m. lenkų išleistame
etnografiniame žemėlapyje Druskininkai pažymėti kaip visiškai lietuviška vietovė. Lenkai – atvykėliai, tikriausiai laikinai.
7. Druskininkai, kaip gana gerai įrengtas kurortas, svarbus tiek
Lietuvos, tiek Baltarusijos SSR,
tačiau dėl sąjunginių santykių ir
sienos sąlygotumo naudojimasis
kurortu bus atviras visų sąjunginių respublikų piliečiams. Kadangi geriausias Lietuvos kurortas
Palanga dabar yra draudžiamoje pasienio zonoje ir naudojimasis
pasunkėjęs, tai galimybė suteik-

ti LSSR darbo žmonėms kurortinį poilsį gana ribota. Todėl visais
atvejais numatoma lietuvių poreikiams intensyviau naudoti Druskininkų kurortą.“
1940 m. rugpjūčio 3 d. SSRS
Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Lietuvai buvo perduota Baltarusijos SSR teritorijos dalis,
kurios gyventojų daugumą sudarė lietuviai. Prie Lietuvos prijungta apie 2600 km2 – Druskininkų,
Marcinkonių, Rudnios, Dieveniškių ir Šalčininkų valsčiai.
Kai 1941 m. birželio 22 dieną prasidėjo Vokietijos karas su
SSSR, Lietuva buvo okupuota vokiečių ir jos teritorija ne itin
pakito. Vokiečiai sudarė Lietuvos
administracinį vienetą – generalinę sritį, kuri daugmaž atitiko Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos ribas.
Tik čia yra dar vienas Druskininkų istorijos išskirtinumas –
nuo Lietuvos buvo atskirti Druskininkai su apylinkėmis ir priskirti
prie Balstogės srities. Tai rodo
ne tik žemėlapiai, bet ir pinigai –
Ostlando reichskomisariate okupuotoms Rytų teritorijoms buvo
įsteigta Reicho kredito kasa ir išleistos reichsmarkės ir reichspfenigai, o Vokietijos Reichsbanko
ir Rentenbanko markių banknotai bei pfenigų ir markių monetos
oficiali mokėjimo priemonė buvo
ne tik pačioje Vokietijoje, bet ir

Klaipėdos krašte bei Balstogės
srityje, kuriai priklausė nedidelė dalis dabartinės Lietuvos teritorijos, o didžiausia gyvenvietė –
Druskininkai.
1944 m. vasarą ir rudenį Lietuvą užėmė Sovietų Sąjungos
kariuomenė ir buvo atstatytos
1940-1941 m. buvusios sienos.
Druskininkai ir vėl pateko į Lietuvos sudėtį – 1944 m. liepos 14-16
dienomis Druskininkus okupavo
Raudonosios armijos 88-oji šaulių divizija.
Nuo 1950 m. birželio 20 d. iki
1955 m. liepos 1 d. Druskininkai buvo rajono centras. 1954 m.
šiam rajonui priklausė Marcinkonių ir Merkinės miesteliai, Kabelių, Kibyšių, Marcinkonių, Masališkių, Merkinės, Ratnyčios,
Rodukos, Savilionių ir Vilkiautinio
apylinkės.
1953 m. gegužės 28 d. Druskininkai tapo respublikinio pavaldumo miestu.
Po 1945 m. Lietuvos teritorija ir
sienos nebesikeitė iki pat XX a.
pabaigos, kai atsikūrė Lietuvos
valstybė ir žlugo Sovietų Sąjunga. Lietuva liko buvusios LSSR
sienų, kurias pripažino visos tarptautinės bendruomenės, ribose.
Ilgai užsitęsusi ir labai komplikuota modernios Lietuvos sienų raida
savotiškai atspindi ir pačios Lietuvos valstybės, o tuo pačiu ir Druskininkų, raidą.
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„Luminor“ kviečia ten, kur nėra eilių – į interneto banką
Technologijos žengia pirmyn,
žmonės internete ir bendrauja, ir
apsiperka, tad ir bankai įkandin
savo klientų keliasi ten, kur kiekvienas aptarnaujamas be eilės:
tai – savitarna internete. Gyventojų polinkį piniginius reikalus tvarkyti internetu jaučia ir „Luminor“
bankas. Keičiantis vartotojų įpročiams, „Luminor“ peržiūri savo padalinių tinklą ir uždaro konsultacijų skyrių M. K. Čiurlionio gatvėje.
Klientai ir toliau galės įnešti ar išgryninti pinigų bei pasitikrinti sąskaitos likutį „Luminor“ bankomate.
2017-taisiais „Luminor“ banko skyriuose atliekamų operacijų grynaisiais pinigais ženkliai sumažėjo.

Pavyzdžiui, gyventojų operacijų, išsiimant grynuosius pinigus banko skyriuose, sumažėjo 27 proc., o įnešant
grynuosius – sumažėjo 17 proc., palyginti su ankstesniais metais. Privačių klientų pervedimų internetu pernai buvo 20 proc. daugiau.
Naujos technologijos leidžia daugelį banko paslaugų perkelti į internetą,
juolab, kai Lietuvoje interneto ryšys –
itin spartus ir aprėpia visą šalį. Sąskaitai atidaryti „Luminor“ banke reikia
tik interneto ryšio ir vaizdo skambučio, o prisijungti prie interneto banko
galima su „Smart-ID“ programėle išmaniajame telefone.
„Luminor“ interneto banke gyventojai gali sumokėti už paslaugas, atlik-

Kviečiame kurti tradicinį „Kalėdinių eglučių parką“

ti įvairius pavedimus ir tvarkyti kitus
kasdienius finansinius reikalus, užpildyti paraišką vartojimo kreditui, lizingui gauti, užsisakyti debetinę mokėjimo kortelę ir gauti ją tiesiai į namus
bei užsisakyti pažymas apie sąskaitas, turimus produktus.
Visą informaciją apie „Luminor“
paslaugas Druskininkų gyventojai gali greitai ir patogiai sužinoti interneto svetainėje www.luminor.lt,
o pasikonsultuoti iškilusiais klausimais – paskambinę trumpuoju numeriu 1608.
Norinčius išsamesnių banko konsultacijų ir paslaugų, pvz., konsultacijos dėl būsto paskolos, kviečiame į
artimiausią „Luminor“ skyrių Alytuje.

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 nominacijų 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!
Druskininkų savivaldybės
administracija
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Renginiai
Lapkričio 15 d. 16 val. Knygos
„Druskininkų krašto tautotyros metraštis“
pristatymas. Dalyvaus knygos
sudarytoja Alvyra Grėbliūnienė (Viečiūnų
bendruomenės centras)
Lapkričio 16 d. 16 val. Literatūrinė
popietė vaikams „Namai namučiai
nors ir po smilga“, skirta rašytojos V.
Palčinskaitės 75-mečiui (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
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)
Lapkričio 17 d. 18 val. grupės „Balius“
koncertas. Renginys mokamas,
daugiau informacijos tel.: 8 620 25161
(Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3,
Leipalingis)
Lapkričio 20 d. 16 val. Henriko
Gudavičiaus knygos „Klaidžioja kažkas
prie Krūčiaus“ pristatymas (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Lapkričio 23 d. 15 val. piešimo
ir žaidimų popietė vaikams „Kartu
smagiau“ (Leipalingio laisvalaikio sale,
Alėjos g. 3, Leipalingis)
Lapkričio 25 d. 13 val. popietė
dailininkui A. Šuliauskui atminti „Laiko
tėkmė“: knygos „Saulės dėmės“
pristatymas. Nuo lapkričio 16 d. veiks
tapybos darbų paroda „Ekspromtas“
(Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3,
Leipalingis)
Lapkričio 29 d. 18 val. A. Vilčinsko
jubiliejinis turas „Man – 60“. Renginys
mokamas, bilietai parduodami darbo
dienomis Leipalingio laisvalaikio salėje
nuo 12 val. Daugiau informacijos tel.: 8
620 25161 (Leipalingio laisvalaikio salė,
Alėjos g. 3, Leipalingis)
Kalėdiniai stebuklai prasideda!
Šventinis savaitgalis Druskininkuose
– gražiausia nuotrauka Tavo albumui!
Lapkričio 30-gruodžio 2 d. Šventinių
smulkmenų mugė (Vilniaus alėja)
Lapkričio 30 d.:
15 val. Senelių paramos akcija
„Maltiečių sriuba”. Ateikite. Aukokite.
Vaišinkitės. Mes prašome už juos, nes
jie neprašo patys (Vilniaus alėja)
17 val. Kalėdinių eglučių parko
atidarymo šventė. Šou baleto su ugnimi
trupės „Ugnies valdovai” spektaklis
„Ugnies griausmas” (Gydyklų parkas)
Gruodžio 1 d.:
17 val. Kalėdinės eglės įžiebimo šventė.
Sniego žmogeliukai, auksu tviskanti
eglė, įspūdingi fejerverkai, Kalėdų
senelio paštas, Kauno vaikų grupės
„Saulės vaikai“ ir dainų autorės bei
atlikėjos Jūratės Miliauskaitės koncertas
(Pramogų aikštė)
Gruodžio 2 d.:
12 val. Maltos ordino pagalbos
tarnybos Druskininkų grupės labdaros
akcija, kurios metu bus renkamos
aukos senelių priežiūrai. Aukotojai
bus vaišinami arbata ir bandelėmis
(Pramogų aikštė)
13.30 val. Prakartėlės šventinimo
ceremonija. Dainuos Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos suaugusiųjų
mišrus choras „Druskininkai“ (Pramogų
aikštė)
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)
Žemėlapių paroda „Druskininkai per
šimtmetį“ (Druskininkų miesto muziejus,
M. K. Čiurlionio g. 59)
Tautodailininkės Dianos Lukošiūnaitės
karpinių paroda, skirta Lietuvos
šimtmečiui (Viečiūnų bendruomenės
centras, Jaunystės g. 17, Viečiūnai)
Alytaus kraštotyros muziejaus paroda
„Pastatyk istorijai namus“. Paroda veiks
iki lapkričio 26 d. (Druskininkų pramogų
aikštė, Vilniaus al. 24)
J. Monkutės-Marks paroda „Dovana
Tėviškei“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų
g. 9)
M. Abramavičiaus paroda „Pro angelo
langą“ (M. K. Čiurlionio memorialinis
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Alfonso Šuliausko kūrybos darbų paroda
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Iš solfedžio festivalio-konkurso ,,Kelionė į muzikos šalį‘2018“ – su
diplomais ir padėkomis
Vilija Mieščionaitienė,
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos mokytoja metodininkė
Solfedžio mokymas yra vienas iš muzikinio ugdymo
būdų. Mokymo procese svarbu remtis vaiko saviraiškos
poreikiais, kurių esmė – įgyvendinti savo galimybes, išbandyti save įvairiose veiklos srityse.
Lapkričio 10 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje organizuotas antrasis respublikinis
solfedžio festivalis-konkursas
„Kelionė į muzikos šalį‘2018“, į
kurį sugužėjo mokinių komandos iš įvairių Lietuvos muzikos
ir meno mokyklų. Tarp renginio dalyvių buvo ir Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
5-7 klasių mokinių komanda:
Vilmantė Kudelytė, Gabija Januškaitė, Austėja Katčenkaitė,
Gaudenė Dumskytė, Aleksejus
Muravjovas ir komandos kapitonė Jana Van Gucht (mokyt. V.
Mieščionaitienė). Visi susirin-

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: A. Muravjovas, A. Katčenkaitė, G. Dumskytė,
G. Januškaitė, J. Van Gucht; antroje eilėje solfedžio mokytoja V. Mieščionaitienė ir V.
Kudelytė/M. K. Čurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

ko pakovoti muzikos kalba, pasisemti patirties, įvertinti savo

žinias, gebėjimus, pademonstruoti kūrybiškumą ir, nusiteikę

kartu padainuoti, pabendrauti.
Komandos varžėsi 5 rungtyse.
Mokiniams reikėjo atlikti klausos
ir teorijos testus, kūrybinę užduotį ir ją pristatyti, padainuoti
kanoną ir atlikti dvibalsį pratimą
su instrumento pritarimu. Mūsų
mokyklos komanda visose rungtyse pasirodė šauniai: klausos
testas, dvibalsis pratimas ir kūrybinė užduotis įvertinti pirmąja
vieta, kanonas ir teorijos testas
– trečiąja. Buvome apdovanoti
diplomais, padėkomis ir dovanėlėmis – tai ir didelis džiaugsmas,
ir kruopštaus bei kantraus darbo
įvertinimas.
„Kelionė į muzikos šalį – nepaprasta kelionė. Muzikos šalis pamažu atskleidžia savo
paslaptis visiems norintiems.
Sunku patikėti, kad ši šalis turi
savo kalbą, kad nemėgsta netvarkos, kad joje gyvena skambantis laikas. Turi ji skambantį
džiaugsmą ir skambantį liūdesį, skambančias spalvas ir net
skambančias mintis. Pamilusiems muziką ši kelionė trunka
visą gyvenimą.“

Viečiūnų progimnazijos šeštokė Sigita Janeikaitė – konkurso
„Mano pirmoji mokytoja“ nugalėtoja
Sigita Muzikevičienė,
lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos šeštokė
Sigita Janeikaitė dalyvavo Pietų Lietuvos regiono mokinių kūrybinių darbų konkurse „Mano
pirmoji mokytoja“, skirto Alytaus Putinų gimnazijos mokytojai Janinai Ralienei atminti. Labai džiugu, kad progimnazijos
mokinės rašinys „Kartą mokykloje“ 5-8 klasių grupėje pelnė
I-ąją vietą.
Lapkričio 8 dieną Sigita kartu su savo lietuvių kalbos mokytoja Sigita Muzikevičiene
buvo pakviesta į Alytaus Putinų

S. Janeikaitė su lietuvių kalbos mokytoja S. Muzikevičiene dalyvavo Alytaus Putinų gimnazijoje organizuotame konkurso nugalėtojų apdovanojimų renginyje/Asmeninio archyvo nuotrauka

gimnaziją, kurioje organizuotas
konkurso nugalėtojų apdovanojimų renginys. Už šiltus ir nuoširdžius prisiminimus apie pirmąją mokytoją S. Janeikaitei
buvo įteiktas padėkos raštas.
Maloniai nustebino ir nemažas
piniginis prizas, kurį mokinei
įteikė ir už dalyvavimą dėkojo
mokytojos J. Ralienės artimieji. Nugalėtojų ir jiems padėjusių
pasiruošti mokytojų apdovanojimo popietė buvo labai šilta ir
jauki. Mokytojo profesija tarsi buvo pakylėta virš realybės,
apgaubta šventumo aureole.
Tokiomis akimirkomis supranti,
kad mokytojo darbas ne tik labai reikalingas, bet ir prasmingas.

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.

Pastatų šiltinimas EKO vata. Tel. 8 645 36702
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Atliekų surinkimo aikštelėse jau vyksta mainai
naudotais daiktais
Daiktai, kuriuos vieni žmonės
išmeta, kitiems gali būti labai
reikalingi. Tuo neabejoja Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC), pirmasis
šalyje įrengęs naudotų daiktų
keitimosi paviljonus ir jau pradėjęs tokių daiktų mainų punkto statybas.
„Ši veikla labai svarbi ir ekologiniu, ir socialiniu požiūriu. Mūsų visuomenėje yra žmonių, kurie neišgali nusipirkti net ir būtiniausių
daiktų. Taip pat yra žmonių, kurie
siekia mažinti vartojimą ir pirmenybę teikia naudotiems, o ne naujiems daiktams”, – sakė ARATC
direktorius Algirdas Reipas.
Anot jo, tokie žmonės jau atranda naudotų daiktų paviljonus,
kurie yra įrengti visose Alytaus
regione veikiančiose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Tokių aikštelių regione iš viso
yra devyniolika. Naudotų daiktų keitimosi punktai jose veikia
jau pora mėnesių. Šiuose punktuose gyventojai gali palikti jiems
jau nereikalingus daiktus: baldus, buities įrangą, drabužius.
Ieškantys tokių daiktų ar tiesiog
nenorintys naujų pirkti žmonės
čia gali pasiimti tai, kas jiems reikalinga. Paslauga visiškai nieko
nekainuoja nei norintiems daiktus palikti, nei norintiems juos
pasiimti.
Paviljonus aptarnauja atliekų
surinkimo aikštelių darbuotojai.
Jei gyventojai atveža gerų daiktų,
darbuotojai paprašo juos dėti ne
į atliekų konteinerius, kaip būdavo anksčiau, o neša juos į paviljoną, iš kurio tuos daiktus kiti žmonės gali pasiimti.
ARATC vadovas A. Reipas pripažino, kad, prieš statant daiktų
keitimosi paviljonus, buvo daug
svarstymų, diskusijų su įmonės
valdyba. Buvo ir abejonių, ar tokie
punktai, veikiantys daugelyje Europos šalių miestų, pas mus pasiteisins. Tačiau pirmieji paviljonų
veiklos mėnesiai tokias abejones
išsklaidė.
Jau atsiranda žmonių, kuriems
apsilankyti tokiame paviljone ir
apsižiūrėti, ar nėra atvežtų gerų
daiktų, tampa savotišku įpročiu.
Čia paliktų daiktų jau žvalgosi ir
nagingi meistrai, kurie, juos pasiėmę, gali sutaisyti, atnaujinti ir

naudoti savo nuožiūra.
Per pirmus du mėnesius pastebėta, kad kol kas didžiausią paklausą turi baldai, ypač – skirti
miegui. Pavyzdžiui, pasitaikė, kad
iš Varėnoje esančio pavijono per
vieną dieną buvo paimtos net trys
sofos-lovos.
Į naudotų daiktų paviljonus galima atvežti ir patalynės, dėvėti tinkamų drabužių. Tik jie turėtų būti
išskalbti, tvarkingi. Šiuose paviljonuose nėra galimybės dezinfekuoti drabužių, bet tą daryti bus
galima naudotų daiktų keitimosi
punkte, kuris jau pradėtas statyti Alytaus rajone Takniškių kaime
esančiame regioniniame atliekų
tvarkymo technologijų miestelyje.
Šiame punkte bus ir skalbykla,
ir drabužių dezinfekavimo įrenginiai. Ten bus tvarkomi ir kiti atvežti daiktai: remontuojami apgadinti baldai, buities technika, dalimis
ardoma naudojimui netinkama
elektros ir elektronikos įranga.
„Kol kas dar svarstoma, kokiu
pagrindu bus bendradarbiaujama su meistrais, galinčiais tvarkyti naudotus daiktus, ir ieškoma
optimalaus sprendimo, kuris būtų
ir socialiai, ir ekonomiškai naudingas”, – kalbėjo A. Reipas.
Regioninis daiktų keitimosi
punktas turėtų būti pastatytas kitų
metų pradžioje. Jį įrengus, bus
sukurta ir internetinė daiktų dalijimosi platforma, kad mainų naudotais daiktais procesas būtų ak-

tyvus, patrauklus ir lankstus.
Galimybė įgyvendinti keitimosi
naudotais daiktais projektus atsirado nuo šių metų vidurio, įsigaliojus teisės aktų pakeitimams,
numatantiems, kad pakartotinis
daiktų naudojimas yra tolygus jų
perdirbimui.
Iki tol teisės aktuose nebuvo numatyta galimybės į atliekų surinkimo aikšteles atvežtų daiktų atiduoti tolesniam naudojimui. Jie
visi buvo priimami tik kaip atliekos, kurias buvo privalu perduoti
atliekų tvarkytojams.
Nuo šių metų liepos į aikšteles
atvežti tinkami naudoti daiktai gali
būti atiduodami tolesniam naudojimui, išrašant tai patvirtinantį dokumentą ir įtraukiant juos į perdirbtų atliekų kiekį.
„Tai – tikrai labai reikalingas ir
sveikintinas sprendimas, kuris
užtikrina ir ekologiškesnį, ir racionalesnį vartojimą. Iki šiol ne
kartą yra buvę atvejų, kai į atliekų surinkimo aikšteles būdavo
atvežama dar tikrai gerų, naudoti
tinkamų daiktų, kuriuos žmonės
norėdavo pasiimti, bet darbuotojai negalėdavo to leisti, nes tai
prieštaravo įstatymams”, – kalbėjo A. Reipas, neabejojantis jau
veikiančių daiktų keitimosi paviljonų ir statomo jų mainų punkto
nauda ir perspektyvomis.

AB „Druskininkų šilumos tinklai“ skelbia nereikalingo ilgalaikio turto pardavimą viešajame
aukcione, kuris įvyks 2018 m.
lapkričio 22 d. 9.00 val. įmonės
adresu: Pramonės g. 7, Druskininkai.
Aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje tą pačią dieną nuo 8:30 iki 8:50 val. Turtą
galima apžiūrėti nuo lapkričio 15
d. iki 21 d. darbo dienomis nuo

9:00 iki 12:00 val. Pramonės g.
7, Druskininkai.
Dėl aukcione parduodamo
turto apžiūros kreiptis tel. (8
682) 65313.
Atsiskaitymo už aukcione
parduotą turtą tvarka: už aukcione nusipirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į nurodytą įmonės sąskaitą per 2 darbo
dienas po aukciono. Pirkėjai pasiima įsigytą turtą per 3 darbo

dienas po apmokėjimo ir turto
perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Aukciono dalyvio mokesčio nėra. Išsami informacija
apie aukciono tvarką ir parduodamą turtą teikiama tel. (8 682)
65313.

Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Gaivą Cerebiejienę.
UAB „Draugystės sanatorija” darbuotojai
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai
užjaučiame Romualdą Bobkovą ir jos šeimą
dėl Tėvelio mirties.
Sanatorijos „Belorus“ kolektyvas
Jus palietė tamsa ranka vėsia,
dabar jokia užuojauta neguodžia.
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

Daiktų keitimosi punktuose gyventojai gali palikti jiems jau nereikalingus daiktus: baldus, buities įrangą, drabužius/Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro archyvo nuotrauka

Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

AB „Druskininkų šilumos tinklai“ 2018-11-22 organizuojamame aukcione parduodamo
turto sąrašas:

Mirus mylimam broliui, nuoširdžiai užjaučiame
Juozą Česnakevičių ir jo artimuosius.
Merkinės g. 9 namo gyventojai
Nuoširdžiai užjaučiu Dalią Jakelienę dėl vyro mirties.
Aleksandr Turlakov

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com
Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
Dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę...
Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės Chirurgijos skyriaus slaugytojoms ir slaugytojų padėjėjoms už jų nuoširdų rūpestį ir atjautą.
Dėkojame artimiesiems, draugams, kolegoms, kaimynams,
Druskininkų savivaldybės administracijos atstovams, Tarybos
nariams ir visiems, buvusiems šalia mums sunkią valandą, palydint į paskutinę kelionę mylimą Mamą Anicetą Kvedarienę.
Sūnūs Vytautas ir Dalius su šeimomis

Atliekame statybos
ir apdailos darbus.

Tel. 8 601 52590

Statome, taisome
pečius, krosnis, židinius,
šildymo sieneles ir
kaminus. Tel. 8 606 33266

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų pasienio užkardos kolektyvui, šeimos draugams ir artimiesiems, kaimynams, bei visiems,
buvusiems kartu sunkią akimirką ir padėjusiems palydėti Amžinojo poilsio mylimą vyrą, tėvelį ir senelį Konstantiną Landą. Jūsų
buvimas šalia užpildė netekties tuštumą.
Žmona Anastazija, sūnus Valentinas,
dukros Elena ir Virginija
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2018.11.16 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.
Premjera. 47 roninai.
00:45 Klausimėlis.lt (k.).
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 (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Farai“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:55 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Aladinas“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS
„Kapitonas Amerika. Pirmasis keršytojas“.
23:45 „Ką išdarinėja vyrai“.
01:25 „Keleiviai“ (k.).
03:00 „Hitmanas. Agentas 47“ (k.).
04:40 „Gražuolė ir pabaisa“.
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 „Aukštakulnių kerštas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvūnų policija.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA xXx. Ksanderio Keidžo sugrįžimas.
23:10 Masalas.
01:35 Laukinės aistros 3. Aistros dėl
deimantų.
03:10 Gravitacija (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.
18.55 PREMJERA „Beveik negyvas“.
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. Netikėk
savo akimis“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Vėjas į veidą“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
05.35 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
06.00 „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“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 NKL čempionatas. Šakių „Vytis“ - Tauragės krepšinio klubas. Tiesioginė transliacija
20:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21:00 Įstatymo tarnai.
23:45 Paskutinis skautas (k).
01:50 „Sekso magistrai“.

2018.11.17 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:30 Sunkus vaikas 2.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės gamtos sekliai. Išdaigos ir pokštai.
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. Havana.
01:30 47 roninai (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė (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 „Beždžioniukas Montis“.
14:05 „Trys muškietininkai“.
16:25 „Havajai 5.0“.
17:25 „Laimingas, nes gyvas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Šuns tikslas“.
21:25 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Išlikęs gyvas“.
00:00 „Džesabelė“.
01:35 „Kapitonas Amerika. Pirmasis
keršytojas“ (k.).
03:40 „Ką išdarinėja vyrai“ (k.).
05:10 „Salemas“ (kart.).
06:05 Dienos programa.
06:10 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:35 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:05 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.

07:35 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
08:05 „Riterių princesė Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 Nebijok pažinti.
10:00 KINO PUSRYČIAI Stebuklingas nuotykis.
11:45 Katės ir šunys.
13:30 Neriam.
15:05 „Pričiupom!“.
15:35 Policininkų šou.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA
Medžioklės sezonas atidarytas 4!
21:15 PREMJERA Pikseliai.
23:25 Savaitė be žmonų.
01:35 xXx. Ksanderio Keidžo sugrįžimas (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 TV Europa pristato.
„Vyrų šešėlyje. Liudvika Didžiulienė – Žmona“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Adomo obuolys.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
13.15 „Širdies plakimas“.
15.20 TV parduotuvė.
15.50 Europos vartotojų centras 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. Sidabrinis durklas“.
01.15 „Moterų daktaras“.
03.05 „Baltoji vergė“.
04.30 Vantos lapas.
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 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas. 2018 m.
10:00 Renovacija – misija įmanoma.
10:30 Sibirinio tigro paieškos.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:35 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL. Juventus Skycop. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Sala.
00:50 AŠTRUS KINAS Išlaipinimo
zona.
02:50 Muzikinė kaukė (k).

2018.11.18 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 Hanso Kristiano Anderseno
pasakos. Nauji karaliaus drabužiai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Naujoji Zelandija. Nuplukdyti.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Atšiaurioji Antarktida.
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 Latvijos valstybės nepriklausomybės 100-mečiui. Premjera. Pagonių žiedas.

22:55 Kaimo šerifas.
00:25 Pasaulio dokumentika. Naujoji Zelandija. Nuplukdyti (k.).
01:15 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Antarktida (k.).
02:00 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai. Išdaigos ir pokštai (k.).
02:55 Istorijos detektyvai (k.).
03:40 Savaitė su „Dviračio žiniomis“ (k.).
04:20 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 „Beždžionėlė šnipė“.
14:10 „Beždžionėlė ledo ritulininkė“.
16:05 „Šoklusis bičiulis. Septinto padavimo smūgis“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „X Faktorius“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Horizontas“.
23:50 „Išlikęs gyvas“ (k.).
02:10 „Džesabelė“.
03:40 „Horizontas“.
06:05 Dienos programa.
06:10 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:35 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:05 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:35 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
08:10 KINO PUSRYČIAI Džimis
Neutronas. Genialus berniukas.
09:55 Tomas ir Džeris svečiuose
pas Ozo šalies burtininką.
11:00 Ko nori mergina.
13:10 Supermenas. Sugrįžimas.
16:10 Renovacija – misija įmanoma.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto. TV žaidimas.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:05 PREMJERA Auksas.
00:25 Jie.
02:00 Savaitė be žmonų (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 TV Europa pristato.
„Vyrų šešėlyje. Mariana Korvelytė – Moravskienė“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Švari mityba: purvina tiesa“.
11.10 4 kampai.
11.40 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
12.10 PREMJERA. Lrytas.tv popuri.
12.50 „Mentų karai: Kijevas. Sidabrinis durklas“.
14.00 „Ant bangos“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 „Patriotai“.
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. Afrika“.
06:20 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas (k).
2018 m.
07:20 Sibirinio tigro paieš-

kos (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 Stručiai. Gyvenimas bėgte.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:35 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas - Rytas. Tiesioginė transliacija
19:30 Dūris skėčiu.
21:25 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.

22:25 „Gyvi numirėliai“.
23:25 Įstatymo tarnai (k).
02:00 Išlaipinimo zona (k).

2018.11.19 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. Pikasas.
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.).
06:25 „Inoekspertai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (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 „Visi mes žmonės“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Padangių akis“.
00:00 „Kaulai“.
01:00 „Melas ir paslaptys“.
01:50 „Salemas“.
02:40 „Ekstrasensų mūšis“.
04:10 „Kaulai“ (k.).
05:05 „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 PREMJERA Lituanos Locos.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:29 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Gaudynės.
00:35 „Akloji zona“.
01:35 Auksas (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. Netikėk
savo akimis“.
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 „Beveik negyvas“.
20.00 Reporteris.
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20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
23.00 Adomo obuolys.
00.00 „Konsultantas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
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 Pavojai gelmėse 2. Rifas.
22:50 Sala (k).
01:30 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“ (k).
02:25 „Gyvi numirėliai“ (k).

2018.11.20 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 UEFA „Tautų lygos“ futbolo
turnyras. Serbija – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Belgrado.
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 Teisė žinoti (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“.
11:30 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
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 „8
jūrų laivyno būrys. Už priešo linijos“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „X failai“.
01:45 „Salemas“.
02:40 „Ekstrasensų mūšis“.
04:10 „Kaulai“ (k.).
05:00 „X failai“ (k.).

gvinai“.

06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Madagaskaro pin-

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 KK2 (k).
10:10 Nuo... Iki... (k).
10:45 Lituanos Locos (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 PREMJERA Lituanos Locos.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA 2:22.
00:25 „Akloji zona“.
01:25 Gaudynės (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. 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.
18.55 „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. Netikėk
savo akimis“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“.
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 Galutinis tikslas 5.
22:50 Pavojai gelmėse 2. Rifas (k).
00:40 „Sekso magistrai“.
01:50 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2018.11.21 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.
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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 Gyvenimas (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“.
11:30 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
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
„Nokautas“.
22:25 „Filmo pertraukoje - Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS „Nokautas“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „X failai“.
01:45 „Salemas“.
02:45 „Ekstrasensų mūšis“.
04:10 „Kaulai“ (k.).
05:00 „X failai“ (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 Lituanos Locos (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 PREMJERA Lituanos Locos.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Kruvini pinigai.
00:15 „Juodasis sąrašas“.
01:15 2:22 (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. Kobros
bučinys“.
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 „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 „Vienišas vilkas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).

11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:55 „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 reisas.
22:55 Galutinis tikslas 5 (k).
00:45 „Sekso magistrai“.
01:55 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2018.11.22 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. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:15 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 Atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečiui. Šventinis koncertas
ir statulėlės „Lietuvos karžygys“ įteikimo ceremonija. Transliacija iš Lietuvos nacionalinės filharmonijos.
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 Klausimėlis.lt (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.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
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
„Patrulių zona“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „X failai“.
01:55 „Salemas“.
02:45 „Ekstrasensų mūšis“.
04:15 „Kaulai“ (k.).
05:05 „X failai“ (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 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2 (k).
10:55 Nuo... Iki... (k).
11:30 Lituanos Locos (k).
12:00 „Meilės sparnai“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
15:00 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios.

22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Bet kokia kaina.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Kruvini pinigai (k).
03:10 Alchemija.
03:40 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. Kobros
bučinys“.
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 „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 „Beveik negyvas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Vienišas vilkas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Kambarinė“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Kaimo akademija.
07:00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:55 „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 Kobra.
22:45 Paskutinis reisas (k).
00:40 „Sekso magistrai“.
01:45 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k).
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Prekiaujame vaizdo
stebėjimo, apsaugos ir
gaisro sistemomis, jas
įrengiame ir aptarnaujame
Tel. 8 657 45678
info@tavosauga.lt
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„The house“

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

Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640
Parduodame beržines ir alksnines malkas.
Atvežame. Tel. 8 676 68549
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
Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576

MB „Mileipas“:

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

Parapsichologo konsultacijos, būrimai.
Tel. 8 608 33221
Įmonių, superkančių grybus, dėmesiui! Perkamos džiovintos
musmirės (lot. amanita muscaria). Tel. 8 618 52595

Tel. 8 659 32055

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
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

Parduodame pušines malkas. Atvežame.
Tel. 8 675 85497

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
Konkurencingomis kainomis atliekame statybos
bei apdailos darbus. Tel. 8 618 88061

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

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

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

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

Parduodamas arba nuomojamas
1 kambario butas Gardino g. 17,
1 aukšte. Tel. 8 687 21996
1 kambario, gerai įrengtas butas
Ateities g., 3 aukšte iš 5 su balkonu. Tel. 8 676 05353
1-2 kambarių butai naujos statybos
7 aukštų name Gardino g. 56G
(prie tvenkinio). Tel. 8 687 37575

„Audi A6“ 1998 m., 1,8 l benzinas-dujos, juodos spalvos, visą
arba dalimis. Tel. 8 612 60882
„Volvo S80“ 1999 m., benzinasdujos, TA iki 2020.05.
Tel. 8 687 19450

Miškas, mediena, malkos
Parduodame pušines malkas.
Atvežame. Tel. 8 675 85497

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

Sausos drebulinės dilės (4,5 kub.
m). Tel. 8 611 21491

4 kambarių 72 kv. m butas 5
aukšte iš 5, Veisiejų g. 10. Kaina
– 49000 Eur. Tel. 8 687 37575

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai

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
Garažas Ratnyčioje. Kaina –
1500 Eur. Tel. 8 313 45780
Gyvenamas namas (su baldais)
su ūkiniais pastatais 17 a sklype
Leipalingyje, Seirijų g. Namo
priestate įrengta pirtis. Kaina –
36500 Eur. Tel. 8 694 52629

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506
„VW Passat“ 1995 m., 1,9 l benzinas, automatinė pavarų dėžė,
85 kW, TA iki 2020 m. Kaina –
500 Eur. Tel. 8 614 72536
„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
„Volvo V40“ 2001.12 mėn., 1,9 l
dyzelinas, 85 kW, visą arba dalimis. Tel. 8 631 96771

Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035
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Dvejų durų spintos, lovatiesės,
lininis siūlas, užuolaidos, moteriškas paltas (42 dydis).
Tel. 8 600 38695
Telefonas „Nokia 230 Dual SIM“,
naujas, baltas, 2 metų garantija.
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 654 35497
Naudotas 150 l boileris, šildomas
nuo katilo ar elektros.
Tel. 8 687 94211

Perka
Pirksiu nebrangiai 1 kambario
butą Druskininkuose.
Tel. 8 648 53272
Žemės ūkio paskirties sklypą.
Tel. 8 611 32800
Apleistą sodybą ar sodo namelį
prie Druskininkų.
Tel. 8 606 33266

Ieško darbo
Moteris, turinti slaugymo patirties, ieško darbo pusei dienos.
Gali prižiūrėti vienišą senolę,
padėti buityje. Tel. 8 671 50790

Triušiai, triušiena.
Tel. 8 614 47247

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

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

38 m. vyras, ieško papildomo
darbo. Turi automobilį su priekaba. Tel. 8 627 20787

Karvė. Tel. 8 688 91417
Lietuvos juodgalvis avinas (2 m.).
Tel. 8 656 38881
Maistinės bulvės „Vineta“ (Druskininkai, Sodų g. 37). Kaina – 1
kg./0,2 Eur. Tel. 8 699 43921
Veisliniai ožka ir ožys.
Tel. 8 671 87082

Parduodami įvairūs daiktai
Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė); TV priedėliai nuo 12 Eur; SCART laidai.
Tel. 8 686 43600
Išmanieji laikrodžiai po 20 Eur;
nešiojami kompiuteriai: „Medion
Intel 450 atom“, 2 GB RAM, 200
GB HDD už 50 Eur ir „Asus f5
dual Core“, 4 GB RAM, 160 GB
HDD už 85 Eur. Tel. 8 623 53377
Šildymo katilas, boileris, dviračiai, dvigubi mediniai langai ir
durys po 5 Eur; televizoriai po 10
Eur. Tel. 8 616 48116
Trifazės medžio apdirbimo staklės „Eglutė“. Tel.: 8 656 38881,
8 686 68736
Naujos medinės (ąžuolo ir klevo)
taburetės. Tel. 8 618 20125
Minkštas išskleidžiamas (su patalynės dėže) su foteliu už 205
Eur. Tel. 8 686 43600
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
Mediniai viengubi langai, „Viasat“
antena, šuns būda, lauko tualetas, ketaus krosnis, lauko baldai,
malkinės sandėliukas. Tel.: 8 656
38881, 8 686 68736
Naujas, geros kokybės, viengulis
čiužinys, dušo kėdė, sulankstoma viengulė kušetė.
Tel. 8 637 79609
Pigiai įvairūs naudoti baldai ir
santechnika. Tel. 8 615 33288

Nuoma
Išnuomojamas butas Antakalnio
g. ilgam laikui. Kaina – 200 Eur +
komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 611 34643
Išnuomojamas 1 kambario 33 kv.
m butas Baravykų g. ilgam laikui.
Kaina – 1 mėn./30 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 653 69214
Išnuomojamas 34 kv. m butas
renovuotame name prie M. K.
Čiurlionio muziejaus (balkonas,
internetas, baldai). Kaina – 120
Eur +komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 679 57867
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
Išnuomojamas 1 kambario butas
Liškiavos g., 3 aukšte su baldais
ir buitine technika.
Tel. 8 611 05737
Išnuomoju 1 (arba 2) kambarį su
atskiru įėjimu miesto centre.
Tel. 8 607 39180
Išnuomoju 2 kambarių butą Gardino g. su atskiru įėjimu. Kaina –
1 mėn./200 Eur. Tel. 8 611 48844
Išnuomojamas 2 kambarių butas
Merkinės g. su baldais ir buitine
technika. Tel. 8 611 21491

Kiti
Kas paėmėte duris (iš Veisiejų
g. 18-28), galite pasiimti ir durų
apvadus, tik grąžinkit durų numeriuką. Tel. 8 642 32955
Gal kas nors galėtų nuvežti į
Gardiną. Tel. 8 608 29036
Reikalingas stalius-baldžius,
galintis pagaminti medinės sportinės įrangos. Tel. 8 662 48474
Dovanojame 4 mažus kačiukus.
Tel. 8 627 20787
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Savižudybių prevencijai – Druskininkų „Rotary“ ir „Interact“ klubų
organizuotas socialiai atsakingas renginys „Gyvenk 2018“
Evita Cololo,
Druskininkų „Interact“ klubo prezidentė,
Dorotėja Dyburytė,
Druskininkų „Interact“ klubo prezidentės pavaduotoja
Lapkričio 9 d. Druskininkų
jaunimo užimtumo centre jau
antrus metus iš eilės Druskininkuose veikiantis jaunimo
klubas „Interact“ organizavo
socialiai atsakingą labdaros
renginį „Gyvenk“. Renginio dalyvius pasveikino Druskininkų
„Rotary“ klubo prezidentas Vytautas Kuneika, Lietuvos „Rotary“ Apygardos Valdytojas
Virginijus Šniukas, LR Seimo
narys Zenonas Streikus, Druskininkų mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Druskininkų jaunimo užimtumo centro
direktorė Aušra Nedzinskienė.
Renginys buvo skirtas supažindinti visuomenę ir jaunimą su labai opia Lietuvos problema – savižudybėmis. Visi renginio metu
surinkti pinigai bus paaukoti Jaunimo linijai, kuri kasdien padeda vilties kasdienybėje nematantiems žmonėms. Druskininkų
„Interact“ klubas renginio metu
skleidė pozityvias mintis, skatino džiaugtis kiekviena akimirka ir
nuostabiai praleisti laiką – gyventi visu pajėgumu. Susirinkusius
svečius su savižudybėmis supažindino žinomi pranešėjai iš kitų
miestų. Dr. Vygintas Grinis, Lietuvos „Rotary“ klubų ir Apygardos
inicijuotos Savižudybių prevencijos programos įgyvendinimo Lietuvoje vadovas, pasidalino šiurpą
keliančia statistika, o 17-metė tinklaraštininkė Viktorija Malašauskaitė papasakojo visiems jautrią
asmeninę istoriją ir motyvavo visus išlikti stipriems ir turėti drąsos
žengti pirmyn.
Jaunimą džiugino perspektyvūs
ir jau pamilti didžėjai – druskininkietis jaunuolis DJSimasQ ir svečias iš Kauno Rockray. Jaunimo
užimtumo centro sienas sudrebino ir dainininkės KAIA gyvo garso koncertas.
„Nepaisant paties renginio idėjos, nuotaikos buvo ypač pakilios.
Visas renginio planavimas bei
ruošimasis jam buvo smagus dėl
geros kompanijos ir šilto tarpusavio bendravimo. Renginyje skambėjo gera muzika, visų nuotaikos
buvo puikios ir visi kartu siekėme bendro tikslo. DJ grojama muzika ir atlikėjos KAIA dainos tiesiog kvietė šokti. Pačių „Interact“
klubo narių darbas renginio metu
buvo pastebėtas kitų svečių ir už
tai susilaukėme ne vienos padėkos. Pajutome, kad mūsų įdėtos
pastangos buvo įvertintos. Mano
manymu, šiemetis mini festivalis
tikrai puikus. Nekantraudama laukiu kitų metų“, – savo įspūdžiais
dalijosi Druskininkų „Interact“ klubo narė Laura Stonkutė.
„Renginio labai laukiau ir prieš
jį jaudinausi. Kitiems gali pasirodyti, kad tokį renginį suorganizuoti ir įgyvendinti yra paprasta ir nesudėtinga, bet taip tikrai
nėra. Turėjome daugybę darbų.
Vien rasti žmones, kurie norėtų
dalyvauti ir prisidėti prie renginio
buvo nemenkas iššūkis. Nepaisant to, renginys buvo nuostabus, viskas vyko taip, kaip buvo
suplanuota. Labai smagu matyti jaunus žmones, kurie noriai dalyvauja labdaringame renginyje“,
– savo nuomonę apie renginį iš-

Druskininkų „Rotary“ ir „Interact“ klubai jau antrus metus iš eilės organizavo socialiai atsakingą renginį „Gyvenk 2018“

sakė Druskininkų „Interact“ klubo
narė Vanesa Vailionytė.
Renginys „Gyvenk 2018“ paliko didelį pliūpsnį teigiamų emocijų, kurios persipynė su nuostaba, kaip tokią jautrią temą galima
paversti į didelę pozityvo dozę.
Viskas buvo pozityvu – nuo pat
renginio pradžioje kalbėjusių pranešėjų, išliejusių savo patirtį ir prisiminimus, iki renginio pabaigoje
skambėjusių nesibaigiančių muzikos ritmų. Jie tiesiog vienijo visus susirinkusius į renginį. „Gyvenk 2018“ yra puikus pavyzdys,

kaip pateikti aktualią problemą ir
ją susieti su visuomenine veikla,
tuo pačiu suteikiant teigiamų emocijų“, – pasakojo dar viena klubo
narė Anesa Mesnikovich.
Druskininkų „Interact“ klubas dėkoja visiems renginyje dalyvavusiems ir taip prisidėjusiems prie
gražių tikslų bei jaunimo savižudybių prevencijos. Nuoširdi padėka renginio rėmėjams: Druskininkų
„Rotary“ klubui, Lietuvos „Rotary“
apygardai, įmonėms ir asmenims,
parėmusiems socialiai atsakingo
renginio organizavimą.

Deivido Liaukonio nuotraukos

