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Druskininkų pučiamųjų instrumentų orkestro 
debiutą vainikavo pergalė

Juozas Mikolainis,
orkestro vadovas, mokytojas-

ekspertas 

Panevėžio rajone surengtas 
respublikinis Juozo Gudavi-
čiaus vardo muzikos konkur-
sas „Kur giria žaliuoja“, suvie-
nijęs pučiamųjų instrumentų 
orkestrus ir chorus pasirodyti 
vienoje scenoje. Trečius metus 
Paįstrio kultūros centro orga-
nizuotame renginyje dalyvavo 
ir Druskininkų pučiamųjų ins-
trumentų orkestras. Konkur-
se dalyvavo šeši chorai ir trys 
orkestrai. Orkestrų grupėje iš 
pirmo žvilgsnio galėjo susida-
ryti įspūdis, jog didelės konku-
rencijos nebuvo, tačiau mūsų 
varžovų laimėjimai, potencia-
las ir pajėgos gerokai pranoko 
mūsiškes.

Štai Vilniaus Karoliniškių muzi-
kos mokyklos pučiamųjų skyriuje 
dirba 20 mokytojų, orkestre groja 
daugiau kaip 30 muzikantų, o Lie-
tuvos pučiamųjų orkestrų čem-
pionate A kategorijoje jie jau yra 
pelnę antrąją vietą.

Įspūdingi ir kito konkurso daly-
vio – Panevėžio rajono Šilaga-
lio kultūros centro pučiamųjų ins-
trumentų 36 muzikantų orkestro 
„Sklepučini“ pasiekimai: tarptau-
tiniame muzikos festivalyje „Zla-
ta lyra“ Lenkijoje laimėtas Grand 
PRIX, tarptautiniame muzikos 
festivalyje „EuroBosel“ Vokietijo-

je Brass bend kategorijoje užimta 
pirmoji vieta, pernai respublikinia-
me Juozo Gudavičiaus vardo mu-
zikos konkurse „Kur giria žaliuo-
ja“ laimėtas I laipsnio diplomas, 
orkestras du kartus nominuotas 
ir „Aukso paukštei“. Ryškūs ir as-
meniniai orkestro dirigento Vil-
manto Vapsvos pasiekimai – jis 
– dabartinis Lietuvos varinių pu-
čiamųjų instrumentų orkestrų 
asociacijos prezidentas, du kar-
tus išrinktas geriausiu saviveikli-
nių orkestrų kategorijos dirigentu.

O mūsų pučiamųjų instrumen-
tų orkestrą sudarė 17 muzikan-
tų, įskaitant ir dirigentą. Konkurse 
Druskininkams atstovavo M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos ir mu-
zikos studijos „Mikutis“ mokiniai, 
meno mokyklos mokytojai ir dai-
nininkas, televizijos projektų „Ke-
lias į žvaigždes-3“ ir „Mes vie-
no kraujo“ nugalėtojas Anatolijus 
Oleinik, konkurse grojęs baritoni-
niu saksofonu ir kajonu. 

Vienintelis reikalavimas, kurį tu-
rėjo įgyvendinti visi konkurso da-
lyviai – atlikti po vieną kompozi-
toriaus Juozo Gudavičiaus kūrinį. 
Būtent šis reikalavimas mums 
kėlė daugiausia rūpesčių. Kokį 
kūrinį bepasirinktume (maestro 
yra sukūręs daugiau kaip pusan-
tro šimto vokalinės ir instrumen-
tinės muzikos kūrinių), jį tekdavo 
pritaikyti mūsų orkestro sudėčiai. 

Orkestro vadovas apsisprendė 
aranžuoti populiariausią kompo-

zitoriaus chorinę dainą „Kur gi-
ria žaliuoja“. Tenka pripažinti, kad 
net ir konkurso dieną dar teko da-
ryti nedidelius pakeitimus, kad 
kūrinys „nenukentėtų“, atliekant 
jį mūsų netradicine orkestro su-
dėtimi. Ir neapsirikome! Šio cho-
rinės muzikos šedevro atlikimas, 
mūsų interpretacija įtikino komisi-
ją ir sužavėjo žiūrovus, nes ploji-
mai nesibaigė, net ir po pasirody-
mo mums išėjus iš scenos.

Pasibaigus konkursui, po žiuri 
svarstymo jos pirmininko Remigi-
jaus Vilio kalba buvo trumpa – ne-
dideliam, bet darniam orkestrui iš 
Druskininkų skiriama pirmoji vie-
ta. Kartu su pirmąja vieta laimė-
tas ir piniginis prizas – 250 eurų, 
kuris buvo pervestas į Druskinin-
kų M. K. Čiurlionio meno moky-
klos sąskaitą ir ateityje bus pa-
naudotas orkestro reikmėms.

Tokie konkursai kolektyvams 
padeda bręsti ir tobulėti, todėl pir-
miausia noriu padėkoti Druskinin-
kų savivaldybei už orkestro va-
saros stovyklos finansavimą bei 
kultūros projektų rėmimą, Druski-
ninkų M. K. Čiurlionio meno moky-
klos administracijai – už transpor-
tą ir galimybę išvykti į konkursą. 
Nuoširdžiai dėkojame ir mokyto-
jams Vytautui Andruškevičiui, Vi-
talijui Miesčionaičiui, Danui Juš-
kevičiui, negailėjusiems laiko 
papildomoms repeticijoms, moki-
niams ir jų tėveliams – už kantry-
bę. Ir, žinoma, tariame AČIŪ Ana-

tolijui Oleinik už patarimus bei jo 
paties didelį indėlį į pergalę. Vi-
sus ypač sužavėjo išradingas ir 
virtuoziškas grojimas, kiek neį-
prastu mušamuoju instrumentu – 
kajonu, kuris Anatolijaus rankose 
suskambo, kaip pilnas mūšamųjų 
instrumentų komplektas. 

Po konkurso komisijos nariai 
smalsavo, kaip mums pavyko pri-
sikalbinti populiarų dainininką į or-
kestrą? Ir jų nuostaba buvo dar di-
desnė, kai sužinojo, jog jis – buvęs 
mūsų mokinys, kuris randa laiko 
tarp koncertinių turų, pasirodymų 
televizijoje dalyvauti mūsų orkes-
tro repeticijose ir koncertuose.

Pirmas konkursas, pirmoji vieta, 
pirmoji pergalė. Orkestro planai – 
ateinančiais metais įsigyti koncer-
tinius rūbus ir trūkstamų instru-
mentų, surengti kūrybinę vasaros 
stovyklą, organizuoti tradicinius 
vasaros koncertus K. Dineikos 
sveikatingumo parke, dalyvau-
ti XIX-ame pučiamųjų orkestrų 
čempionate, pučiamųjų orkestrų 
festivalyje Lenkijoje ir, žinoma, su 
jaunatviška energija įsilieti į mies-
to kultūrinius renginius.

Naudodamasis proga kvie-
čiu jaunuosius muzikantus drą-
siai rinktis pučiamuosius instru-
mentus. Bet kada galima užeiti į 
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklą ir pasikonsultuoti su pu-
čiamųjų instrumentų mokytojais, o 
ateityje galbūt drauge patirti ir ko-
lektyvinio muzikavimo džiaugsmą.

Druskininkų pučiamųjų instrumentų orkestras K. Dineikos sveikatingumo parke vasarą džiugino druskininkiečius ir  kurorto svečius/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Lietuvos laisvosios rinkos instituto įvertinimas: Druskininkai – tarp 
geriausių Lietuvos savivaldybių

Lietuvos laisvosios rinkos ins-
titutas (LLRI) jau aštuntą kartą 
paskelbė Lietuvos savivaldybių 
indeksą, kuriame įvertino šešių 
didžiųjų ir 54 mažųjų savivaldy-
bių veiklą gyventojų atžvilgiu, pa-
lankios aplinkos investuotojams 
ir verslo plėtrai kūrimą, savival-
dybės gebėjimus tinkamai orga-
nizuoti savo veiklą.

Mažųjų savivaldybių grupėje 
esantys Druskininkai ir šiemet 
yra tarp geriausių Lietuvos savi-
valdybių ir trečia-ketvirta vieto-
mis dalinasi su Palangos miesto 
savivaldybe. Druskininkai yra ge-
riausiai įvertinti visame Alytaus 
regione, negana to, pagal surink-
tų balų skaičių aplenkė kai kurias 
didžiąsias savivaldybes.

Indekse aukščiausiais balais 
vertinamos tos savivaldybės, ku-
rios taupo mokesčių mokėtojų pi-
nigus, skatina konkurencingumą, 
užtikrina palankias sąlygas vers-
lui, efektyviai valdo turimą turtą, 
mažina administracinę ir biuro-
kratinę naštą.

Druskininkų savivaldybės me-

ras Ričardas Malinauskas pasi-
džiaugė kartu su bendruomene 
pasiektais rezultatais: „Dirbda-
mi, pirmiausia stengiamės pa-
teisinti žmonių lūkesčius, spręsti 
bendruomenės problemas, po-
puliarinti kurortą. 

Žinoma, sulaukti tokių palan-
kių įvertinimų visada malonu, tai 
rodo, kad ilgalaikes ir nuoseklias 
pastangas užtikrinti kokybę įvai-
riose srityse jaučia ne tik savi-
valdybėje gyvenantys žmonės – 
jos ir matomos visoje šalyje. Tai 

skatina ir toliau tobulėti.“ 
Lietuvos laisvosios rinkos ins-

tituto pateiktame savivaldybių 
indekse pažymima, kad Drus-
kininkų savivaldybės maksima-
laus 100 balų įvertinimo sulaukė 
„Švietimo“ ir „Transporto“ srity-
se, puikiai įvertintos ir kitos sri-
tys: „Komunalinis ūkis“, „Admi-
nistracija“, „Sveikata ir socialinė 
rūpyba“, „Investicijos ir plėtra“, 
„Biudžetas“.

Aukštą Druskininkų savivaldy-
bės įvertinimą lėmė tai, jog 2017 

Druskininkų savivaldybės me-
ras R. Malinauskas: „Dirbdami, 
pirmiausia stengiamės pateisin-
ti žmonių lūkesčius, spręsti ben-
druomenės problemas, populia-
rinti kurortą. Žinoma, sulaukti tokių 
palankių įvertinimų visada malo-
nu, tai rodo, kad ilgalaikes ir nuo-
seklias pastangas užtikrinti koky-
bę įvairiose srityse jaučia ne tik 
savivaldybėje gyvenantys žmonės 
– jos ir matomos visoje šalyje. Tai 
skatina ir toliau tobulėti.“

m. „Transporto“ ir „Komunalinio 
ūkio“ srityse veikė privatus sek-
torius (keleivių vežime, šilumos 
gamyboje, atliekų surinkime). Ši-
lumos kaina Druskininkuose ma-
žėjo nuo 5,97 ct iki 5,56 ct/kWh.  
ir buvo mažesnė už vidutinę kai-

ną (6,33 ct/kWh).
„Švietimo“ srities balą lėmė 

aukščiausi Lietuvoje moksleivių 
pasiekti rezultatai per valstybi-
nius brandos egzaminus ir efek-
tyvus mokyklų infrastruktūros 
valdymas. 

Druskininkų savivaldybė kompleksinių paslaugų šeimai projektus įgyvendina sėkmingai

Jau beveik metus daugelyje 
iš Lietuvos savivaldybių, tarp 
jų – ir Druskininkų, įgyvendina-
mi kompleksinių paslaugų šei-
mai projektai.

Visoms druskininkiečių šei-
mos skirtas projektas, padedan-
tis tobulinti tėvystės įgūdžius, 
harmonizuoti šeimos santykius, 
praturtinanti laisvalaikį, surasti 

atsakymus į rūpimus klausimus, 
susijusius su šeima ar vaikų au-
klėjimu bendruomenėje, vertina-
mas itin palankiai. Seminarai su 
profesionaliais lektoriais ir psi-
chologais, diskusijos, įvairios kū-
rybinės veiklos įtraukia vis dau-
giau šeimų.

Druskininkų sėkmę įvertino ir 
LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija bei Europos socialinio 
fondo agentūra – praėjusį ketvir-
tadienį šių organizacijų Vilniuje 
surengtame renginyje „Komplek-
sinės paslaugos šeimai: sėkmė ir 
iššūkiai“ Druskininkų savivaldybė 
buvo pristatyta, kaip viena iš sė-
kmingiausiai šį projektą įgyvendi-
nančių savivaldybių.

Druskininkų gerąją patirtį vi-

„Projekto sėkmę lėmė keletas 
veiksnių. Pirmiausia į jo įgyven-
dinimą žiūrėjome ne biurokratiš-
kai: gilinomės į šeimų poreikius, 
ieškojome profesionalų, kurie 
sudomintų, galėtų padėti, jų pa-
tarimai iš tiesų būtų naudingi. 
Antra,  projektą įgyvendinan-
tys specialistai dirba labai nuo-
širdžiai, atiduodami visas jėgas. 
Šis projektas – tai dar vienas pa-
vyzdys, kaip su palyginti nedi-
delėmis finansinėmis sąnaudo-
mis pasiekiama plati auditorija, 
suteikiamos labai naudingos so-
cialinės paslaugos“, – po rengi-
nio kalbėjo V. Grigorienė.

Seminarai su profesionaliais lektoriais ir psichologais, diskusijos, įvairios kūrybinės veiklos įtraukia vis daugiau šeimų/Druskininkų 
savivaldybės archyvo nuotrauka

Antrus metus Druskininkų sa-
vivaldybės iniciatyva įgyvendin-
ta Jaunimo verslumo ugdymo ir 
integracijos į darbo rinką progra-
ma pranoko lūkesčius ir sulaukė 
itin didelio jaunuolių bei darbdavių 
susidomėjimo – šiais metais į pro-
gramą įsitraukė net 56 įmonės, 
įdarbinta beveik 250 jaunuolių. 
Ypatingai džiugu, kad programa 
šiais metais pasipildė tokiomis 
darbo vietomis, kurios reikalauja 
specifinių profesinių žinių, pavyz-
džiui, internetinių portalų valdyto-
jų, administratorių, vertėjų iš an-
glų kalbos, fotografų. Jaunuoliai 
taip pat įdarbinti laisvalaikio, pra-
mogų, apgyvendinimo, maitinimo 
paslaugas teikiančiose įmonėse, 
SPA centruose, lopšeliuose-dar-
želiuose ir kitose įmonėse.

Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybės administracijos di-

rektorė Vilma Jurgelevičienė ir 
Jaunimo užimtumo centro (JUC) 
vadovė Aušra Nedzinskienė ap-
tarė pastarųjų metų minėtos pro-
gramos rezultatus, pasidžiaugė, 
kad pavyko didinti jaunimo įsi-
traukimą, ugdyti verslumą, ma-
žinti nedarbą, efektyvinti tarpins-

titucinį bendradarbiavimą.
Savivaldybės administracijos di-

rektorė V. Jurgelevičienė akcen-
tavo, kad programa pasiteisino, 
todėl ji bus tęsiama ir kitais me-
tais. „Džiaugiamės, kad bendruo-
menės ir verslo pastangomis su-
radome priemonę, kuri iš tiesų 

veikia: padeda 14-29 metų jau-
nuoliams įsidarbinti, išbandyti 
save darbo rinkoje, įgauti profe-
sinės patirties ir užsidirbti. Pro-
grama sulaukė didelio atgarsio ir 
susidomėjimo visoje Lietuvoje – 
kitos savivaldybės ir valstybinės 
institucijos ne kartą prašė pasida-
linti patirtimi, kaip pavyko įgyven-
dinti šią iniciatyvą. Žinoma, pro-
grama dar pakankamai nauja, tad 
analizuosime dviejų metų patirtis, 
atsiliepimus, spręsime, kaip dar 
būtų galima patobulinti šią pro-
gramą, pavyzdžiui kaip aktyviau 
įdarbinti 14-16 metų jaunuolius“, – 
sakė V. Jurgelevičienė.

Įgyvendinant programą, Druski-
ninkų savivaldybė finansuoja mi-
nimalią algą, o darbdaviai prisi-
deda, sumokėdami privalomas 
socialines įmokas. 2017 metais iš 
savivaldybės biudžeto programai 

buvo skirta 109 tūkst. Eur, 2018 
metais – 135 tūkst. Eur. 

Verslo atstovai ne kartą viešai 
pasidžiaugė, kad programa labai 
reikalinga vasaros sezono metu, 
kai dėl didelio turistų skaičiaus pri-
reikia papildomų darbo rankų, be 
to, ji suteikia galimybę jauniems 
žmonėms padirbėti ir įgyti vertin-
gos gyvenimiškos patirties. Da-
lis pernai programoje dalyvavusių 
jaunuolių šiais metais sugrįžo į tas 
pačias darbovietes – tai rodo pui-
kų verslininkų ir jaunimo dialogą.

JUC vadovė A. Nedzinskienė 
pažymėjo, kad programoje da-
lyvaujantys jaunuoliai galvoja ne 
tik kaip užsidirbti – jiems svarbus 
ir profesinis kelias: jaunuolis, iš-
bandęs savo jėgas pasirinktoje 
srityje, gali spręsti, ar tikrai norės 
savo ateitį sieti su viena ar kita 
profesija.

Administracijos direktorė V. Jurgelevičienė ir JUC vadovė A. Nedzinskienė aptarė pas-
tarųjų metų programos rezultatus, pasidžiaugė, kad ji pasiteisino ir bus tęsiama kitais me-
tais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Didelio pasisekimo sulaukusi Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką 
programa bus tęsiama ir kitąmet

siems pristatė projekto „Kom-
pleksinės paslaugos Druskininkų 
savivaldybės šeimoms“ socialinė 
darbuotoja Laura Gardziulevičie-
nė ir projekto paraišką paruošu-
si Investicijų ir turto valdymo sky-
riaus vyriausioji specialistė Vaiva 
Žagūnienė.

Renginyje dalyvavusi Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Viole-
ta Grigorienė džiaugėsi projek-

to sėkme ir pažymėjo, kad, prieš 
įgyvendinant projektą, buvo atsa-
kingai analizuojami mūsų savival-
dybės šeimų poreikiai, ieškoma 
visoje šalyje žinomų, vertinamų ir 
didelę darbo patirtį su šeimomis 
turinčių psichologų ir specialistų.

Aptariant projekto įgyvendini-
mą, pasidalinta sėkmės pavyz-
džiais, diskutuota apie projekto 
įgyvendinimo iššūkius, veiklų pla-
navimą ir įgyvendinimą.
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Sveikinimas Druskininkų miesto garbės piliečiui

Gerbiamas Algirdai Valavičiau,
Druskininkų miesto istorijoje esate palikęs labai ryškų ir gilų pėdsaką. Jūsų iškilūs darbai garsina Druski-

ninkus ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Jūsų ypatinga meilė gamtai ir įgyvendinti sumanymai įkvepia ir už-
buria. 

Linkime Jums nuostabių, prasmingų, ilgų ir laimingų metų. Tvirtos sveikatos, svajonių pildymosi ir neblės-
tančios šypsenos veide. Lai tikrove virsta visi Jūsų siekiai, o negandų nebūna niekada. 

 Druskininkų savivaldybės administracija ir Taryba

Kviečiame teikti pretendentus Kultūros puoselėtojo 
premijai gauti

Druskininkų savivaldybė garbin-
giausią kultūros srityje apdovanojimą 
– Kultūros puoselėtojo premiją – nuo 
2001 metų skiria labiausiai nusipel-
niusiems Druskininkų krašto meno 
žmonėms bei kolektyvams. Premija 
skiriama už reikšmingą, aktyvią ir kū-
rybingą veiklą kultūros ir meno srityje: 
puoselėjant ir skleidžiant profesiona-
lųjį bei mėgėjų meną, ugdant Drus-
kininkų bendruomenės tradicijas, 
plėtojant edukacinę veiklą, kuriant 
menines programas, organizuojant 
kultūros renginius druskininkiečiams 
bei kurorto svečiams, rengiant bei 

įgyvendinant naujus (novatoriškus) 
kultūros projektus, dalyvaujant ir re-
prezentuojant Druskininkų savival-
dybę svarbiausiuose respublikiniuo-
se bei tarptautiniuose festivaliuose, 
konkursuose, inicijuojant ir realizuo-
jant garso, vaizdo įrašų bei kitų leidi-
nių, užtikrinančių nematerialaus pa-
veldo išsaugojimą, leidybą.

Druskininkų kultūros puoselėto-
jo premijai gauti gali būti pristatomi 
mūsų kraštui nusipelnę Druskininkų 
savivaldybėje ir Lietuvoje gyvenan-
tys fiziniai asmenys, meno kolekty-
vai, studijos, būreliai, klubai, asoci-

acijos, kitos visuomeninės kūrėjus 
vienijančios institucijos.

Laukiame savivaldybės kultūros ir 
švietimo  įstaigų, asociacijų, kitų vi-
suomeninių kūrėjus vienijančių insti-
tucijų pasiūlymų dėl Kultūros puose-
lėtojo premijos skyrimo iki šių metų 
gruodžio 15 d. Primename, kad 
Druskininkų savivaldybei (Vilniaus 
alėja 18) kartu su pretendento siūly-
mu turi būti pateikti ir šie dokumen-
tai: 1. Pretendento gyvenimo ir vei-
klos aprašymas; 2. Rekomendacija 
(kultūros ir švietimo įstaigų, asocia-
cijų ar kitų). 

Druskininkų savivaldybė 
informuoja, kad pasibaigė 
akcija, kurios metu iš priva-
čių gyvenamųjų namų bei 
visuomeninių pastatų ne-
mokamai buvo surinktos ir 
pašalintos asbesto turinčių 
gaminių atliekos. Asbestas 
yra įtrauktas į nuodingųjų 
medžiagų pagal jų toksiš-
kumą sąrašą, kuris patvir-
tintas sveikatos apsaugos 
ministro 2004 m. gruodžio 
30 d. įsakymu Nr. V-975.

Druskininkų savivaldy-
bės gyventojai nemoka-
mai atidavė 52 tonas as-
besto turinčių gaminių 
atliekų į asbesto šalini-
mo įrenginius (Alytaus re-
gioninį atliekų sąvartyną). 
Paslauga suteikta 27-ių 
gyvenamųjų namų savi-
ninkams.

Dėl didelio susidomėjimo 
vykdyta akcija – asbesto 
gaminiai neatsidūrė miš-
kuose ir pakelėse.

Pasibaigė asbesto gaminių 
surinkimo akcija 

Druskininkų savivaldybės kaimiškose vietovėse – įgyvendinamų projektų 
gausa ir įvairovė

Vieningai sutariama, kad kles-
tintis kaimas – svarbi sąlyga, sie-
kiant gyventojų bei šalies gerovės 
ir vystymosi. Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės programoje re-
gioninės politikos srityje keliamas 
tikslas – užtikrinti Lietuvos regio-
nų konkurencingumą, aukštą gy-
venimo kokybę. 2008 m. Drus-
kininkų savivaldybės tarybos 
ir bendruomeninių organizaci-
jų įsteigta Druskininkų vietos vei-
klos grupė (VVG) – įrankis, pade-
dantis spręsti kaimiškųjų vietovių 
problemas ir skatinti iniciatyvas 
Druskininkų savivaldybės kaimiš-
kose teritorijose.

Jau įsibėgėjo Druskininkų vie-
tos veiklos grupės teritorijos vie-
tos plėtros 2015-2020 m. stra-
tegijos įgyvendinimas, kuriam 
skirta 1,2 mln. Eur pagal Lietu-
vos kaimo plėtros 2014-2020 
metų programos priemonę LE-
ADER. Šios lėšos skirtos pri-
vataus ir bendruomeninio vers-
lo, regioninių produktų kūrimui, 
socialinių problemų sprendimui, 
vietos gyventojų aktyvinimui 

Druskininkų savivaldybės kai-
miškose teritorijose.

Įgyvendinant vietos plėtros 
strategiją, 2018 m. vasarą ši pa-
rama skirta 9-iems Druskinin-
kų savivaldybės kaimo bendruo-
menių ir asociacijų projektams. 
5-iais projektais siekiama kur-
ti regioninius produktus, 4-iuose 
projektuose dėmesys skiriamas 
vaikų ir jaunimo aktyvinimui bei 
įtraukimui į vietos bendruome-
nės gyvenimą.

Pagal priemonę „Regioninių 
produktų kūrimas, panaudojant 
krašto kultūros ir istorijos pavel-
dą“, Druskininkų savivaldybės 
kaimiškose vietovėse: Viečiū-
nuose, Leipalingyje, Stračiūnuo-
se, Didžiasalyje, Jaskonių ir Nau-
jasodės kaimuose bus kuriami 
įvairūs regioniniai produktai.

Viečiūnų bendruomenė „Vers-
mė“ įgyvendins projektą, susijusį 
su senosiomis archajinėmis tra-
dicijomis, senoviniu mediniu ver-
pimo prietaisu – verpste. Planuo-
se – išskirtinio renginio „Verpstės 
festivalis Viečiūnuose“ inicijavi-

Druskininkų savivaldybės kaimiškose teritorijose įgyvendinama daugybė įdomių projektų/Druskininkų VVG archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius pasidžiaugė, kad bendruo-
menės – labai aktyvios, imasi 
įgyvendinti siūlomus projektus, 
glaudžiai bendradarbiauja tar-

pusavyje, tariasi, priimdamos 
sprendimus: „Druskininkų sa-
vivaldybės administracija ypa-
tingai džiaugiasi šauniu, imliu 
jaunimu, kurie grįžta kurti savo 
gyvenimo ir visomis pastango-
mis siekia gražinti bendruome-
nę kaimiškose vietovėse. Po 
projektų įgyvendinimo šie jauni 
žmonės toliau kuruoja pradėtus 
darbus, inicijuoja naujus projek-
tus, juos sėkmingai įgyvendina. 
Tikimės, kad bendradarbiavimas 
kiekvienais metais tik augs ir sti-
prės, didės veiklių žmonių srau-
tas, bus dalijamasi kūrybiniais, 
verslo sumanymais. Pradėti, tę-
siami, numatomi darbai sėkmin-
gai integruosis į kurorto turizmo 
plėtrą.“

mas. Leipalingio miestelio ben-
druomenė siekia atskleisti jotvin-
gių etnines tradicijas, šios idėjos 
tąsai ir populiarinimui organizuo-
ti „Jotvingių šventę Leipalingy-
je“. Jaskonių ir Naujasodės kaimų 
bendruomenės planuoja įsigyti 
reikiamą įrangą – norima plėtoti 
dzūkišką kulinarinį paveldą, kepti 
vieną iš dzūkiškų patiekalų – ban-
das – bei vykdyti su tuo susijusias 
edukacines programas, skirtas 
bendruomenei, miesto ir regiono 
svečiams. Bilso bendruomenės 
planuose – tradicinio dzūkiško 
maisto kultūros atgaivinimas. Pla-
nuojama vykdyti duonos bei ban-
dų kepimo programas, įsigyti ga-
mybai bei edukacinės programos 
vystymui reikalingą įrangą. Stra-
čiūnų bendruomenė siekia at-
gaivinti ir išsaugoti Stračiūnuose 
rengiamų Žolinės šventės tradi-
cijas, įsigyti reikiamą įrangą sce-
nos rekonstrukcijai, esančiai ben-
druomenės namuose.

Pagal priemonę „Jaunimo ne-
formalaus ugdymo sąsajų stipri-
nimas su vietos bendruomenės 
organizavimu ir socialinės atskir-
ties mažinimas“ projektus įgyven-
dina Neravų, Švendubrės, Viečiū-
nų kaimų bendruomenės ir naujai 
įsteigta asociacija „Leipalingio 
miestelio jaunimas“.

Neravų kaimo bendruomenė 
projektu numatė organizuoti vai-
kų ir jaunimo stovyklas, įvairius 
emocijų pažinimo skatinimo už-
siėmimus, įsigyti būtinas priemo-
nes projekto veikloms įgyvendinti. 
Švendubrės kaimo bendruome-
nė vaikus, jaunimą kvies į įvairias 
stovyklas, planuojama organizuo-
ti patirties pasidalijimo išvykas, 
įsigyti projektorių, organizuoti fil-
mų peržiūras, vykdyti kitus už-
siėmimus. Viečiūnų kaimo ben-
druomenės „Versmė“ planuose 
– jaunimo ir bendruomenės na-
rių stovyklos, taip pat ketinama 
įsigyti keramikos krosnį ir orga-

nizuoti keramikos, stalo žaidimų, 
fotografijos, žvakių liejimo, teatro 
užsiėmimus, kviesti į sporto ren-
ginius, rengti foto parodas. Aso-
ciacija „Leipalingio miestelio jau-
nimas“ planuoja veiklas, skirtas 
jaunų žmonių įtraukimui į ben-
druomeninį gyvenimą: stovyklas, 
žygius, patirties pasidalijimo išvy-
kas bei kitus jaunimui skirtus už-
siėmimus.

2018 m. šiems projektams nu-
matyta skirti parama pagal vietos 
plėtros strategiją sudaro 73 tūkst. 
Eur. Prieš šių projektų finansavi-
mo ir idėjų įgyvendinimo Druski-
ninkų savivaldybė prisideda 20 
proc. – 18 tūkst. Eur.

Projektų įgyvendinimo laikas 
planuojamas iki 2020 m. Kaimo 
bendruomenių projektai dalinai 
finansuojami Bendruomenių ak-
tyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai 
sudarymo programos priemonės 
„Kaimo bendruomenių rėmimas“ 
lėšomis.
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Vilija Blinkevičiūtė: „Europos Parlamentas: daugiau lėšų vaikams ir jaunimui“
Rimantas KATKEVIČIUS

Su Europos Parlamento nare, 
Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto pirmininke, social-
demokrate Vilija Blinkevičiūte 
kalbamės apie Europos Sąjun-
gos aktualijas. O pokalbį pra-
dedame apie Didžiosios Brita-
nijos pasitraukimą iš ES.

Gerbiama Vilija, ar pavyks ap-
ginti ES piliečių, gyvenančių 
Didžiojoje Britanijoje, teises 
po „Brexit“ – po to, kai Didžioji 
Britanija pasitrauks iš ES?

Suprantu, kad atsakymas į šį 
klausimą svarbus dešimtims, o 
gal ir šimtams tūkstančių Lietuvos 
Respublikos piliečių. Gyvenančių 
ir čia, Lietuvoje, ir ten, Didžiojoje 
Britanijoje. 

Europos Parlamentas dėl 
„Brexit“ pareiškė labai aiškiai: 
svarbiausia – Europos piliečiai. 
Paraginome apsaugoti 3 milijonų 
ES piliečių, gyvenančių Didžiojo-
je Britanijoje, ir milijono britų, gy-
venančių ES šalyse, teises. 

Preliminarus susitarimas dėl iš-
stojimo sutarties pasiektas. Nu-
matoma, jog ES ir JK piliečiai, taip 
pat jų šeimų nariai gali toliau gy-
venti, dirbti ar studijuoti, naudoda-
miesi tokiomis pat teisėmis, kaip 
tos šalies, kurioje jie yra, piliečiai. 

Tai taikytina visiems piliečiams, 
atvykusiems iki 2021 metų. Jie iš-
laikys teisę į sveikatos priežiūrą, 
pensijas ir kitas socialinės apsau-
gos išmokas.

Sukanka metai, kai ES nu-
sprendė pradėti įgyvendinti 
ambicingą iniciatyvą – Sociali-
nių teisių ramstį. Ar šis projek-
tas vis dar aktualus?

Neabejotinai. Socialinis saugu-
mas, kurio neturėtų pažeisti jo-
kios ekonominės ir finansų krizės, 
skurdo ir socialinės atskirties ma-
žinimas, kokybiškas darbas ir tvir-
tos garantijos darbe – tai tik da-
lis žmonių lūkesčių, kurių, deja, 

vis dar nesugebama tinkamai pa-
tenkinti. Todėl socialinės Euro-
pos stiprinimas turi būti  pirmaei-
liu tikslu. Esu tikra, kad tai svarbu 
ir Lietuvos žmonėms.

Kas per šiuos metus padary-
ta įgyvendinant Europos soci-
alinių teisių ramstį?

Džiugu, kad šį kartą siekis su-
teikti žmonėms naujų ir veiksmin-
gesnių socialinių teisių neliko vien 
popieriuje. Europos Parlamente 
jau svarstome trijų ES teisės aktų 
projektus, pradėta įgyvendinti ne-
mažai kitų priemonių.

Direktyvos projekte dėl geresnio 
darbo ir šeimos derinimo įteisina-
mos apmokamos tėvystės ir vaiko 
priežiūros atostogos, kurios ska-
tina tėvus dalyvauti prižiūrint vai-
ką, taip pat ne mažiau 5 dienų pri-
žiūrinčiųjų asmenų apmokamos 
atostogos. Tėvams numatomi su-
sitarimai dėl lanksčių darbo sąly-
gų. Pateikti siūlymai, kaip gerin-
ti ikimokyklinio vaikų ugdymo ir 
priežiūros sąlygas.

Naujos direktyvos dėl skaidrių ir 
nuspėjamų darbo sąlygų tikslas – 
gerinti darbuotojų darbo sąlygas. 
Tai ypač aktualu žmonėms, kurie 
dirba pagal netipines darbo sutar-
tis arba savarankiškai. Tokių ES 
priskaičiuojama net 40 proc. Pa-
rengtos ir rekomendacijos stiprinti 

šių darbuotojų socialinę apsaugą.
Pritarėme reglamentui dėl Eu-

ropos darbo inspekcijos, kuri turi 
padėti užtikrinti darbo teises 17 
mln. ES piliečių, dirbančių kitose 
šalyse, įsteigimo. Ši institucija ak-
tuali ir svetur dirbantiems Lietu-
vos piliečiams.

Pradėtas įgyvendinti veiksmų 
planas, kaip sumažinti moterų ir 
vyrų atlyginimų skirtumus, kuris 
išlieka apie 16 proc. ir dėl ko mo-
terys ES gauna beveik 40 proc. 
mažesnes pensijas.

Kokias socialines iniciatyvas 
teikia Europos Parlamento so-
cialdemokratai?

Išskirčiau tris iniciatyvas. Mes 
siūlome ES lygmeniu įteisinti mi-
nimalias pajamas, kurios garan-
tuotų žmonėms apsaugą nuo 
skurdo ir socialinės atskirties. Ir 
pensijos, ir atlyginimai, ir piniginė 
parama ar vaiko pinigai turi būti 
tokie, kad neleistų skursti.

Kita mūsų iniciatyva, prie kurios 
esu daug prisidėjusi asmeniškai – 
Vaikų garantija gauti tinkamą mi-
tybą, gyvenimo sąlygas, nemo-
kamas ir kokybiškas sveikatos 
priežiūros bei ugdymo paslaugas.

Taip pat esame pateikę savo ini-
ciatyvas dėl naujo daugiamečio 
ES biudžeto. Reikalaujame ne-
mažinti lėšų sanglaudos ir žemės 

ūkio sričiai bei numatyti būtinas 
lėšas socialinėms programoms 
įgyvendinti.

Socialinėms ES programoms 
bus skirta daugiau lėšų?

Europos Komisijos pateiktame 
2021-2027 m. ES biudžeto projek-
te buvo siūloma mažiau. Tačiau 
praeitą savaitę Strasbūro plenari-
nėj sesijoje balsavome už dides-
nes investicijas į socialinę sritį.

Siūlome dvigubai daugiau lėšų 
skirti kovai su jaunimo nedarbu, 
trigubai – programai „Erasmus+“, 
kuri suteikia jaunimui galimybes 
mokytis, stažuotis, įgyti patirties 
ir savanoriauti užsienyje. Būtina 
didinti finansavimą ir Europos so-
cialiniam fondui, kuris ypač svar-
bus kovojant su skurdu ir sociali-
ne atskirtimi. O Vaikų garantijos 
iniciatyvai prašome skirti beveik 
6 mlrd. eurų. Tikiuosi, kad mūsų 
siūlymai bus priimti. Esame pasi-
rengę tolimesnei kovai už sociali-
nę Europą.
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Vilija Blinkevičiūtė: „Ir pensijos, ir atlygi-
nimai, ir piniginė parama ar vaiko pinigai 
turi būti tokie, kad neleistų skursti.“

Socialinės paslaugos Druskininkų savivaldybėje – tokios, kokių reikia 
gyventojams

Kaip Druskininkų savivaldy-
bėje užtikrinamos socialinės 
paslaugos: ar tokių paslaugų 
pakanka, ar jos yra kokybiškos 
ir ar tokios, kokių reikia ben-
druomenei, gyventojams?

Atsakydamas į šiuos savai-
traščio „Mano Druskininkai“ 
užduotus klausimus, Druski-
ninkų savivaldybės mero pa-
vaduotojas Linas Urmanavi-
čius akcentavo, kad socialinių 
paslaugų įvairovę ir kokybę 
Druskininkų savivaldybė pa-
siekia, pasitelkusi ne biuro-
kratinį aparatą, o bendruome-
nę, ir skatindama savanorystę 
bei draugišką kaimynystę: 
„Manome, kad tai ir yra Drus-
kininkų savivaldybės stiprybė, 
teikiant ir organizuojant socia-
lines paslaugas.“

– Pagal Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos paskelb-
tą savivaldybių išlaidų socia-
linėms paslaugoms žemėlapį, 
2017-ųjų duomenimis, šalies 
miestai, rajonai tokioms pas-
laugoms teikti vidutiniškai 
skyrė 3 proc. savo biudžetų iš-
laidų. Kaip pakomentuotumė-
te informaciją, esą Druskinin-
kų savivaldybė socialinėms 
paslaugoms išleidusi 1,3 proc. 
savo biudžeto lėšų?

– Visų pirma, toje informaci-
joje nurodytos sumos neatspin-
di Druskininkų savivaldybė-
je teikiamų socialinių paslaugų 
įvairovės, kokybės ir bendruo-
menės dalyvavimo, jas teikiant. 
Antra, į lėšas neįskaičiuota pas-
tatų: Socialinių paslaugų cen-
tro, nevyriausybinių organizaci-
jų, 7 vaikų dienos centrų, kaimo 
bendruomenių pastatų, kuriuo-
se organizuojamos ir teikiamos 
socialinės paslaugos, išlaiky-
mas. Taip pat neįtrauktos moky-
mų, laisvalaikio užimtumo veiklų 
organizavimo, transporto pas-

laugų ir kitos išlaidos. Įtraukus 
minėtas išlaidas, minimas lėšų 
procentas gerokai didėtų. Tre-
čia, pačios populiariausios ir 
reikalingiausios socialinės pa-
slaugos, tokios kaip pagalbos į 
namus, dienos globos asmens 
namuose, apgyvendinimo sa-
varankiško gyvenimo namuose 
ir vaikų dienos užimtumo cen-
trų lankymas nėra brangios, bet 
reikalauja labai daug žmogiškų-
jų išteklių ir laiko, kurie yra ne-
pamatuojami, neapskaičiuojami 
ir negali atsispindėti biudžeto ei-
lutėse. Savivaldybėje skatiname 
ir savanorišką veiklą. Vien pra-
ėjusiais metais įvairiose Druski-
ninkų savivaldybės organizaci-
jose savanoriavo daugiau kaip 
100 asmenų, savanorystė išau-
go net 27 procentais. Savano-
rystė nieko nekainuoja, tačiau 
yra labai svarbi, norint, kad soci-
alinės paslaugos būtų kokybiš-
kos, efektyvios.

– Kaip išsiaiškinama, kokios 
socialinės paslaugos Druski-
ninkų savivaldybės gyvento-
jams yra reikalingos?

– Kasmet, rengiant socialinių 
paslaugų planą, specialistai at-
lieka didelį darbą – kruopščiai 
rengiamos išsamios miesto gy-
ventojų, kaimiškųjų bendruome-
nių, socialinių paslaugų gavėjų 
apklausos žodžiu, raštu, inter-
netu. Norime kuo detaliau išsi-
aiškinti, kokias teikiamas paslau-
gas bendruomenė vertina kaip 
labiausiai atitinkančias jų porei-
kius, ką norėtų keisti ir kokių nau-
jų paslaugų reikia? Atsižvelgiant 
į tai, skiriama tiek lėšų, kad išsa-
kyti žmonių poreikiai ir lūkesčiai 
būtų tenkinami. Labai norėtu-
me padėti visiems, kuriems rei-
kia vienokių ar kitokių socialinių 
paslaugų, tačiau ne visada pa-
vyksta iki galo išsiaiškinti minėtų 
paslaugų poreikį. Todėl kiekvie-

nais metais tobuliname apklau-
sos metodus tam, kad numatyti 
ir įgyvendinti Druskininkų savi-
valdybės bendruomenei reikalin-
gas socialines paslaugas pavyk-
tų kuo efektyviau.

Dar prieš 15 metų, formuojant 
Druskininkų savivaldybės socia-
linę politiką, buvo numatyta stra-
tegija, kurioje aiškiai įvardinome, 
kad savivaldybėje nebus vaikų ir 
suaugusiųjų globos namų ir siek-
sime, kad visi savivaldybės vai-
kai būtų globojami šeimose, o 
senyvo amžiaus ir neįgalūs žmo-
nės gautų maksimalią priežiū-
rą savo namuose ir galėtų kuo il-
giau išlikti savarankiški. Šiandien 
savivaldybė laikosi tos pačios 
krypties. Tokia Druskininkų savi-
valdybės socialinė politika Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos pateikiama, kaip socialinės 
politikos pavyzdys ir įvairioms or-
ganizacijoms, ir kitoms šalies sa-
vivaldybėms.

– Kokia plėtra, naujovės nu-
matytos Druskininkų savival-
dybėje teikiamų socialinių pas-
laugų srityje?

– Socialinių paslaugų spektras 
Druskininkų savivaldybėje siste-
mingai plečiamas. Yra pateikta 
paraiška ES fondų finansavimui, 
laukiama partnerių iš Baltarusijos 
patvirtinimo labai svarbiam pro-
jektui – Dienos centro senyvo am-
žiaus asmenims ir neįgaliesiems 
įrengimui; centrą planuojama 
įrengti šiuo metu nenaudojamo-
se Druskininkų ligoninės patal-
pose. Dienos centre planuojama 
teikti savivaldybės bendruome-
nei ir kurorto svečiams aktualias 
paslaugas. Šiomis paslaugomis 
galės pasinaudoti neįgaliųjų tė-
vai ar globėjai bei senjorus pri-
žiūrintys artimieji, keletą valandų 
negalintys pasirūpinti savo arti-
muoju dėl gyvenimiškų priežas-
čių. Dienos centras bus pritaiky-

tas negalią turintiems vaikams ir 
suaugusiesiems, čia bus teikia-
mos kineziterapijos paslaugos. 
Šalia Dienos centro planuojama 
įrengti ir neįgaliesiems pritaiky-
tą kiemelį. Dabar Druskininkų sa-
vivaldybėje veikia šeši vaikų die-
nos užimtumo centrai ir vienas 
dienos užimtumo centras, skirtas 
neįgaliesiems, kurį lanko ir su-
augusieji, ir vaikai. Dienos užim-
tumo centrus lanko daugiau kaip 
130 asmenų, gyventojų poreikis 
šiai paslaugai yra visiškai paten-
kintas.

Į šiuos centrus Druskininkų sa-
vivaldybė yra suplanavusi ne-
mažai investicijų: keturių Drus-
kininkų savivaldybėje veikiančių 
Vaikų dienos centrų auklėtiniai 
jau kitąmet galės džiaugtis nau-
jomis, erdvesnėmis ir šviesesnė-
mis patalpomis. Naujos patalpos 
bus įrengtos Leipalingio ir Viečiū-
nų seniūnijose veikiantiems vaikų 
dienos užimtumo centrams, o So-
cialinių paslaugų centre veikian-
tis Vaikų dienos centras persikels 
į naujas patalpas Švietimo centre. 
Dar vieną Vaikų dienos centrą, 
kurio veiklą organizuoja VšĮ „Gel-
bėkit vaikus“, iš Gardino gatvėje 
esančių patalpų kitąmet perkelsi-
me į erdvesnes patalpas V. Kudir-
kos gatvėje. 

Daugiau dėmesio skiriame ir so-
cialinėms paslaugoms, skirtoms 
šeimoms, pavyzdžiui, šiais me-
tais pradėtas projektas „Kom-
pleksinės paslaugos Druskininkų 
savivaldybės šeimoms“, skirtas 
padėti tobulinti tėvystės įgūdžius, 
harmonizuoti šeimos santykius, 
praturtinanti laisvalaikį, surasti at-
sakymus į rūpimus klausimus, su-
sijusius su šeima ar vaikų auklėji-
mu. Seminarai su profesionaliais 
lektoriais ir psichologais, disku-
sijos, įvairios kūrybinės veiklos 
įtraukia vis daugiau šeimų.

Parengė Ramunė Žilienė

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius: „Socialinių paslaugų įvairovė ir kokybė – būtent to-
kius gyventojų lūkesčius Druskininkų savivaldybė atliepia, pasitelkusi ne biurokratinį ap-
aratą, o bendruomenę, skatindama savanorystę ir draugišką kaimynystę.“/Dianos Sinke-
vičiūtės nuotrauka
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Aptarta UAB „Druskininkų butų ūkis“ veikla ir aktualijos
Praėjusį trečiadienį sušauk-

tame Druskininkų savivaldybės 
ir UAB „Druskininkų butų ūkis“ 
administracijos atstovų posėdy-
je buvo apžvelgta UAB „Drus-
kininkų butų ūkis“ veikla, aptar-
ti svarbiausi einamieji klausimai. 
Taip pat pateikti siūlymai, kaip 
pagerinti ir užtikrinti paslaugų 
kokybę įmonės administruoja-
mų daugiabučių namų gyvento-
jams. Bendrovė vykdo daugia-
bučių namų bendrojo naudojimo 
objektų administravimą, priežiū-
rą (eksploataciją), remonto, sta-
tybos darbus, daugiabučių gyve-
namųjų namų renovaciją.

UAB „Druskininkų butų ūkis“ at-
stovų teigimu, įstatymu nustaty-
ta Butų ir kitų patalpų savininkų 
kaupiamųjų lėšų įmoka pasitei-
sino. Gyventojų sukauptos lėšos 
yra naudojamos pagal tikslinę 
paskirtį – namo bendrojo nau-
dojimo objektų (stogo, sienų, šil-
dymo mazgo ir kitų konstrukcijų) 
remonto darbams. Jie planuoja-
mi, parengiant kiekvieno namo il-
galaikį planą, kuriame numatomi 
konkretūs darbai, lėšų kaupimo 
įmokos dydis, lėšų kaupimo tru-
kmė ir kiti aspektai. Ilgalaikį pla-
ną ir apskaičiuotą kaupiamosios 
įmokos tarifą tvirtina butų ir kitų 
patalpų savininkai teisės aktų 
nustatyta tvarka. Pažymėtina, 
kad dalis sukauptų lėšų gali būti 
panaudojama ir nenumatytiems 
darbams, pavyzdžiui, avarijų 

atveju atsiradusiems defektams 
ar inžinerinių sistemų gedimams 
likviduoti. Gyventojų sukauptos 
lėšos yra jų bendroji dalinė nuo-
savybė, tad savininkai, pagei-
daujantys, kad būtų atliekami jų 
norimi darbai, visada gali kreip-
tis į bendrovę, kad ši organizuotų 
darbus, už kuriuos bus apmoka-
ma iš kaupiamųjų lėšų. Savinin-
kai taip pat gali kreiptis, norėda-

mi sužinoti sukauptų lėšų likutį. 
Tokią informaciją administruo-
janti bendrovė teisės aktų nusta-
tyta tvarka patalpų savininkams 
taip pat teikia metinėje veiklos 
ataskaitoje.

„Būtina peržiūrėti UAB „Druski-
ninkų butų ūkis“ galiojančius tarifus. 
Posėdžio metu įmonės atstovams 
pavesta pateikti siūlymų dėl galio-
jančių įmokų tarifų, ataskaitas ir vei-

klos planus, ieškoti būdų, kaip įmo-
nės veiklą padaryti dar efektyvesnę. 
Būtina rasti kompromisą ir adminis-
truojamų daugiabučių namų gyven-
tojams, ir sklandžiai UAB „Druski-
ninkų butų ūkis“ įmonės veiklai “, 
– sakė UAB „Druskininkų butų ūkis“ 
valdybos pirmininkė, savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-

duotoja Violeta Grigorienė.
Druskininkų savivaldybės ir 

UAB „Druskininkų butų ūkis“ at-
stovai diskusijoje išsakė savo po-
zicijas ir galimus sprendimo bū-
dus. Susitikimo metu aptartos ir 
daugiabučių namų administravi-
mo, techninės priežiūros ir kon-
trolės aktualijos.

Druskininkų savivaldybės ir UAB „Druskininkų butų ūkis“ administracijos atstovų posėdyje buvo apžvelgta UAB „Druskininkų butų ūkis“ veikla, aptarti svarbiausi einamieji klausimai/
Simonos Dailydaitės nuotrauka
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Pirmą kartą sudarytas savivaldybių gerovės indeksas: Druskininkų 
savivaldybė – tarp lyderių

Vilniaus politikos analizės institu-
tas pirmą kartą sudarė ir paskelbė 
savivaldybių gerovės indeksą, ku-
ris atskleidžia, kuriose šalies savi-
valdybėse gyventi geriausia. Kaip 
parodė atliktas tyrimas, Druskinin-
kų savivaldybė yra tarp lyderiau-
jančių šalies savivaldybių.

Savivaldybių gerovės indeksas 
grindžiamas 2017 metų statisti-
kos duomenimis. Atliekant tyrimą 
buvo vertinami 5 atskiri rodikliai: 
socialinis saugumas (integracija 
į darbo rinką, lygios galimybės ir 
socialinės paramos aprėptis), fizi-
nis saugumas (saugumas keliuo-
se, medicinos pagalbos prieina-
mumas, ligų statistika, aplinkos 
taršos rodikliai), gyvybinga eko-
nomika (konkurencingumo ro-
dikliai, investicijų patrauklumas, 
vidutinis atlyginimas, įmonių skai-
čius), kokybiškas švietimas (švie-
timo prieinamumas, neformaliojo 
vaikų švietimo rodikliai, brandos 
egzaminų rezultatai), demografija 
(senatvės koeficientas, neto mi-
gracijos rodikliai).

Druskininkų savivaldybėje fizi-
nio saugumo rodikliai ypač geri 
– Savivaldybė indekse užėmė 
trečiąją vietą ir aplenkė didžių-
jų miestų, kurortines ir visas Aly-
taus regiono savivaldybes. Pagal 
švietimo kokybės rodiklius Drus-
kininkų savivaldybė patenka į ge-
riausiųjų aštuntuką. Socialinio 
saugumo kategorijoje Druskinin-
kai užima 12 vietą, gyvybingos 
ekonomikos – 14 vietą. Susuma-
vus visus indeksą sudarančius ro-
diklius, Druskininkų savivaldybė 
tarp 60-ies Lietuvos savivaldybių 
užima aukštą 16-ą poziciją.

Daugiausia diskusijų sukėlė 
penktasis – demografijos – rodi-
klis. Šio rodiklio reikšmę indekse 
lemia pagyvenusių nuo 65 metų 
ir vyresnio amžiaus žmonių skai-

čius, tenkantis šimtui vaikų nuo gi-
mimo iki 14 metų – kuo savivaldy-
bėje daugiau vyresnio amžiaus 
žmonių, tuo vieta indekse žemes-
nė. Druskininkams buvo skirta tik 
44 vieta. Druskininkų savivaldy-
bė kaip tik didžiuojasi, kad kurorte 
gyvenimo trukmė yra ilgesnė, lygi-
nant su Lietuvos vidurkiu. Pensinio 
amžiaus žmonės iš visos Lietuvos 
vis dažniau perka butus ir renkasi 

gyvenimą kurorte dėl čia teikiamų 
medicinos ir sveikatinimo paslau-
gų kokybės. Tai rodo, kad kurorte 
gyventi patogu, čia sukurta patrau-
kli aplinka. Dėl šios priežasties kilo 
daug diskusijų – ar tikrai logiška to-
kią situaciją vertinti neigiamai?

Druskininkuose sukurta medi-
cinos ir sveikatinimo paslaugų 
bazė lemia ilgesnę gyvenimo tru-
kmę, sukurtą patogią ir kokybiš-

„Džiaugiamės dar vienu palankiu 
šalies ekspertų įvertinimu. Anali-
zuotų sričių sėkmė priklauso ne tik 
nuo Savivaldybės efektyviai vyk-
domų funkcijų, bet ir nuo kokybiš-
ko ir operatyvaus dialogo su ben-
druomene ir verslu. Žinoma, bendri 
indekso rezultatai parodo, kad kai 
kuriose srityse dar turime kur pa-
sitempti, augti ir tobulėti. Būtinai į 
tai atsižvelgsime“, – sakė Druski-
ninkų savivaldybės administraci-
jos direktorė Vilma Jurgelevičienė.

„Gyvenimo trukmė yra vienas iš 
pagrindinių rodiklių, kuris parodo 
bendruomenės sveikatos būklę, 
sveikatinimo ir gydymo paslaugų 
operatyvumą ir efektyvumą. Turi-
me džiaugtis, kad druskininkiečiai 
gyvena ilgiau, lyginant su kitų sa-
vivaldybių gyventojais. Šiuo klau-
simu mūsų savivaldybės rodikliai 
ypatingai geri, geresni už šalies 
vidurkį, taigi mūsų rezultatas yra 
kitų savivaldybių siekiamybė“, – 
įsitikinusi Druskininkų savivaldy-
bės Visuomenės sveikatos biuro 
direktorė Inga Kostina.

ką aplinką vertina ir pensinio am-
žiaus žmonės perkantys butus ir  

atvykstantys gyventi į kurortą iš 
visos Lietuvos.
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Druskininkų kultūros centro tarptautinio rangos darbų konkurso 
pasiūlymus vertina nepriklausomi ekspertai

Šiuo metu vyksta Druskininkų 
kultūros centro rangovo parinki-
mo konkursas, dirba Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
viešojo pirkimo komisija. Tam, 
kad Lietuvos ir Druskininkų kul-
tūriniam gyvenimui itin reikšmin-
go objekto – Druskininkų kultūros 
centro – rangos darbai būtų atlik-
ti kokybiškai, Druskininkų savival-
dybės administracija nusprendė 

pasitelkti nešališkus ekspertus, 
kurie įvertins rangos darbų kon-
kursui pateiktus pasiūlymus, ypač 
daug dėmesio skiriant akustikos, 
vaizdo sprendiniams.

Praėjusią savaitę sušauktame 
Savivaldybės vadovų ir specialistų 
pasitarime Administracijos direk-
torė Vilma Jurgelevičienė pažy-
mėjo, kad pateiktus konkursinius 
pasiūlymus kompetentingi išorės 

ekspertai įvertins tam, kad būtų 
pasiekta maksimali kokybė: „Drus-
kininkų tikslas – vystyti kultūrinį tu-
rizmą tarptautiniu lygiu, kviesti žy-
miausius atlikėjus, organizuoti 
aukščiausius užsienio standartus 
atitinkančius renginius. Tam, kad 
galėtume sukurti daugiafunkcinę, 
modernią, tarptautiniams rengi-
niams pritaikytą, šiuolaikišką er-
dvę, profesionalių išorės ekspertų 

nuomonė yra labai svarbi.“ 
Druskininkų kultūros centro pro-

jektavimo darbai baigti 2018 metų 
balandį. Rengiant techninį projek-
tą, buvo konsultuotasi su patir-
tį panašių pasaulinio lygio objek-
tų statybose ir įrengime turinčiais 
tarptautiniais ekspertais.

Projektas ne kartą buvo prista-
tytas nacionaliniu lygiu, LR Seimo 
Kultūros komiteto nariams, minis-

terijų bei Vyriausybės nariams.
Projektas bus finansuojamas 

Druskininkų savivaldybės, Euro-
pos Sąjungos ir Valstybės inves-
ticijų programos lėšomis. Projek-
to trukmė – 3 metai, jo pabaiga 
numatyta 2021-aisiais. Tais pa-
čiais metais Druskininkuose bus 
organizuojamas ypatingai svar-
bus renginys – XI-osios Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės.

Tam, kad Druskininkų kultūros centro rangos darbai būtų atlikti kokybiškai, Druskininkų savivaldybės administracija nusprendė pasitelkti nešališkus ekspertus, kurie įvertins rangos darbų konkursui pateiktus pasiūlymus, ypač 
daug dėmesio skiriant akustikos, vaizdo sprendiniams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje – visuomenės sveikatos 
priežiūros aktualijos

Lapkričio 12 d. Druskininkų sa-
vivaldybėje sušauktame Ben-
druomenės sveikatos tarybos 
posėdyje dalyvavo Druskininkų 
savivaldybės, Visuomenės svei-
katos biuro atstovai, VšĮ Druski-
ninkų ligoninės, VšĮ Druskinin-
kų pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) vadovai. Ben-
druomenės sveikatos taryba 
sprendžia svarbius klausimus, 
susijusius su sveikatos sistema, 
tobulinimu, sveikatos sistemos 
projektų inicijavimu.

Posėdžio pradžioje buvo pa-
sveikintas 60 kartų neatlygin-
tinai kraujo davęs ir Garbės 
donoru tapęs druskininkietis Vi-
dmantas Verikas. Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduoto-
jas Linas Urmanavičius jam įtei-
kė padėką ir padėkojo už kilnų ir 
labai prasmingą darbą, gelbstint 
žmonių gyvybes.

Posėdžio metu aptarti ir nagri-
nėti Druskininkų savivaldybės 
gyventojų sveikatos rodiklių po-
kyčiai, pristatytos 2018 m. visuo-
menės sveikatos rėmimo speci-
aliosios programos prioritetinės 
kryptys bei priemonių įgyvendini-
mas. Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuro direk-
torė Inga Kostina supažindino su 
2017 m. Druskininkų savivaldybės 
gyventojų sveikatos stebėsenos 
rodikliais, jų pokyčiais nuo 2013 iki 
2017 m., apžvelgė dabartinę savi-
valdybės gyventojų sveikatos ir ją 
lemiančių veiksnių situaciją, paly-
gino ją su Lietuvos rodikliais. 

Asmens ir visuomenės sveika-
tos skyriaus vyriausioji specialis-
tė Eglė Sadauskaitė išskyrė 2018 
m. įgyvendintas visuomenės svei-
katos rėmimo specialiosios pro-
gramos priemones, jų veiksmin-
gumą bei poreikį ateityje.

Aptarti savivaldybėje įgyvendina-
mi projektai: „Sveiki ir gražūs dantu-
kai“, „Novatoriškų medicinos tech-

nologijų diegimas VšĮ Druskininkų 
ligoninėje“, „Gyvybės grandinė – 
skubiosios medicinos paslaugos 
Druskininkuose“, „Ankstyvosios 
korekcijos programa“, „Dantų pro-
tezavimo programa“, „NoStress“, 
„Druskininkų „Bočių“ sveikos gy-
vensenos klubo aktyvi veikla Drus-
kininkų savivaldybėje“, „Psichoso-
cialinių paslaugų onkologiniams 
ligoniams ir jų artimiesiems plėtra 
Druskininkų savivaldybėje“.

Daugiausia dėmesio skirta 
2019 m. visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios progra-
mos priemonių prioritetinėms 
kryptims: sveikos gyvense-
nos skatinimui (alkoholio, taba-
ko ir kitų psichotropinių medžia-
gų vartojimo prevencijai); lėtinių 
neinfekcinių ligų ir nutukimo pre-
vencijai; sveikatai palankios mi-
tybos ir fizinio aktyvumo skatini-

mui, širdies ir kraujagyslių ligų 
rizikos prevencijai; visuomenės 
psichikos sveikatos stiprinimui 
(pagalbai elgesio ir emocinius 
sutrikimus turintiems vaikams, 
savižudybių, patyčių ir smur-
to prevencijai); vaikų ir jaunimo 
sveikatos išsaugojimui ir stiprini-
mui (jaunimo lytiniam švietimui, 
vaikų ir jaunimo higienos įgūdžių 
ugdymui ir burnos ertmės orga-
nų ligų profilaktikai, vaikų akių 
ligų prevencijai, saugios aplin-
kos kūrimui); sveikatos priežiū-
ros teikiamų paslaugų kokybės 
ir prieinamumo gerinimui; onko-
loginių susirgimų ir traumų bei 
išorinių mirties priežasčių pre-
vencijai (skubiosios medicinos 
pagalbos kokybės ir prieinamu-
mo gerinimui, paskendimų pre-
vencijai).

Prioritetinių krypčių gaires pri-

statė Druskininkų savivaldybės 
administracijos Asmens ir visuo-
menės sveikatos skyriaus vedė-
ja-savivaldybės gydytoja Evelina 
Raulušaitienė. Ji pabrėžė, kad, 
nustatant visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos 
2019 m. visuomenės sveikatinimo 
prioritetus, svarbu atkreipti dėme-
sį į praėjusių metų Druskininkų 
savivaldybės visuomenės sveika-
tos stebėsenos rodiklius.

Apžvelgiant kitas visuomenės 
sveikatos problemas, VšĮ Druski-
ninkų pirminės sveikatos priežiū-
ros centro direktorius Benjaminas 
Čepas kalbėjo apie skubiosios 
medicinos paslaugų kokybės ge-
rinimą, o Druskininkų ligoninės 
direktorius Viktoras Meižis ap-
žvelgė teikiamų paslaugų ir medi-

cinos įrangos klausimus.
„Visuomenės sveikatos biu-

ras, VšĮ Druskininkų ligoninė ir 
VšĮ PSPC – pagrindinės ben-
druomenės sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjos, jos turi telk-
ti bendruomenę, ją informuoti, 
skiepyti sveikus įpročius, skatin-
ti rūpintis savimi. Iš visuomenės 
sveikatos specialistų tikimasi ly-
derystės, telkiant bendruome-
nes, organizuojant įvairius svei-
katinimo renginius, skatinant 
kitų sektorių veiksmus, prisidė-
ti prie sveikatos ugdymo ir ligų 
profilaktikos“, – kalbėjo Druski-
ninkų savivaldybės mero pava-
duotojas Linas Urmanavičius.

„Džiugu, kad mūsų savival-
dybėje sveikatos priežiūros įs-
taigų kolektyvai, švietimo, įvai-
rių nevyriausybinių organizacijų 
ir bendruomenių nariai aktyviai 
imasi naujų veiklų bei idėjų, ku-
rios paskatina žmones gyventi 
sveikai. Sveika visuomenė – lai-
mingi, energingi, pilni gyvenimo 
džiaugsmo žmonės. Tai – nori-
mos visuomenės siekiamybė“, – 
kalbėjo E. Raulušaitienė.

Bendruomenės sveikatos taryba 
diskutavo ir apie tai, ką bendruo-
menės sveikatos sektoriuje būtų 
galima keisti, inicijuoti, kaip ir ko-
kiomis priemonėmis bendrauti su 
pacientais, kad būtų užtikrinta vi-
sapusiška sveikatos priežiūra, re-
guliariai tikrinama sveikata. Vie-
nas svarbiausių tikslų ir veiklos 
gairių – paskatinti pacientus ne-
delsti, tikrintis sveikatą, atlikti rei-
kalingus ir amžiaus kategorijai 
priskiriamus tyrimus. Diskutuota, 
kaip būtų galima paskatinti atlik-
ti sistemingą priešvėžinių susirgi-
mų tyrimų organizavimą, tikslingai 
tobulinti ir įgyvendinti visuomenės 
sveikatos priežiūrą Druskininkų 
savivaldybėje.

Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje buvo aptartos visuomenės sveikatos priežiūros aktualijos/Simonos Dailydaitės nuotrauka
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Renginiai
Lapkričio 23 d. 15 val. piešimo ir žaidimų popietė vaikams „Kartu smagiau“ 
(Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3, Leipalingis)

Lapkričio 23 d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams „Pasaka apie pasaką“ 
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Lapkričio 25 d. 13 val. popietė dailininkui A. Šuliauskui atminti „Laiko tėkmė“: 
knygos „Saulės dėmės“ pristatymas; nuo lapkričio 16 d. veikia tapybos darbų 
paroda „Ekspromtas“ (Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3)

Lapkričio 25 d. 16 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje, II 
a. linksma Seinų mėgėjų teatro „Kultuvė“ popietė „Rudens palydėjimas“ 
(vadovas Vitas Lastauskas)

Lapkričio 26 d. 13 val. Kūrybinė valandėlė „Advento vainikėlį pinsiu – namus 
padabinsiu“ (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30)

Lapkričio 28 d. 16 val. Literatūrinė meninė kompozicija „O tėviške“. 
Programoje: poezijos skaitymai ir Romualdo Jarašausko filmo „Dzūkijos 
kaimai. Aš ty gyvenu“ peržiūra. Koncertuos moterų vokalinis ansamblis 
„TAU“, vadovaujamas Virginijos Šedienės (Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Lapkričio 29 d. 17 val. atidaroma Japonijos pluoštinio meno paroda 
„Pynimas“ (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Lapkričio 29 d. 17.30 val. atidaroma VIII Lietuvių tekstilės meno bienalės 
paroda „(At)Kurti“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

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 telefonu: 8 620 25161 (Leipalingio 
laisvalaikio salė, Alėjos g. 3)

Lapkričio 30 d. 13 val. Parodos „Lietuvis Bronislovas Pilsudskis – žinomas 
Japonijoje, pamirštas Lietuvoje“, skirtos mokslininko 100 metų mirties 
sukakčiai, atidarymas“ (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Kalėdiniai stebuklai prasideda!
Šventinis savaitgalis Druskininkuose – gražiausia nuotrauka Tavo 

albumui! 

Lapkričio 30-gruodžio 2 d. Šventinių smulkmenų mugė (Vilniaus alėja)

Lapkričio 30 d.:
15.00 val. Senelių paramos akcija „Maltiečių sriuba”. Ateikite. Aukokite. 
Vaišinkitės. Mes prašome už juos, nes jie neprašo patys (Vilniaus alėja)

17.00 val. Kalėdinių eglučių parko atidarymo šventė. Šou baleto su ugnimi 
trupės „Ugnies valdovai” spektaklis „Ugnies griausmas” (Gydyklų parkas) 

Gruodžio 1 d.:
17.00 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.:
12.00 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)

Gruodžio 1 d. 14 val. Literatūrinė popietė „M. K. Čiurlionio laiškai“ .Dalyvaus 
aktoriai Justas Tertelis ir Vesta Šumilovaitė-Tertelienė, Druskininkų PMMA 
„Branduma“ (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Parodos

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojos J. Kygienės 7- 8 klasių 
mokinių darbų paroda „Nuotaikų labirintai“ (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)

Iki lapkričio 26 d. veiks Alytaus kraštotyros muziejaus paroda „Pastatyk 
istorijai namus“. (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)

Druskininkuose – LTOK Vykdomojo 
komiteto išvažiuojamasis išplėstinis posėdis
Lapkričio 16-ąją dieną, Druski-

ninkuose organizuotas Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto Vyk-
domojo komiteto išplėstinis išva-
žiuojamasis posėdis. Jį pradėjęs 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius pasveikino LTOK preziden-
tę Dainą Gudzinevičiūtę, išrink-
tą Tarptautinio olimpinio komiteto 
(TOK) nare.

Sveikinimo žodį kartu su Drus-
kininkų savivaldybės mero pava-
duotoju Linu Urmanavičiumi tarė 
ir Sportininkų rengimo centro 
Druskininkuose direktorius Julius 
Matulevičius. Pasidžiaugta LTOK 
veikla, įvykdytais darbais ir pers-
pektyviais planais.

LTOK prezidentė, TOK narė D. 
Gudzinevičiūtė ir LTOK Olimpinio 
sporto direktorius Einius Petkus 
pristatė pranešimus, aptarė Lietu-
vos sportininkų rengimo ir dalyva-
vimo XXXII olimpiados žaidynėse 
programos „Tokijas 2020“ įgyven-
dinimo eigą. E. Petkus taip pat pri-
statė 2020 m. Tokijo olimpinėms 
žaidynėms rengiamų sportinin-
kų, olimpinės rinktinės kandidatų, 
2018-2019 m. sezono bei vasaros 
sporto šakų olimpinės pamainos 
sportininkų 2018-2019 m. sezo-
no sąrašus. Pagrindiniame sąra-
še yra 156 sportininkai – 139 in-
dividualių sporto šakų atstovai. 
Daugiausia – lengvaatlečių – 27, 
dviratininkų – 16, baidarių ir kano-
jų irkluotojų bei imtynininkų – po 
14, iš viso 19 sporto šakų atsto-
vai. Pamainos sąraše – 173 spor-
tininkai. Abu sąrašai buvo patvir-
tinti visuotiniu balsavimu. Buvo 
informuota, kiek Tokijo olimpinės 
rinktinės kandidatų šiemet įvyk-
dė planuotus rezultatus (apie 60 
proc.), kalbėjo apie medikų, tre-
nerių įdarbinimo problemas.

Apžvelgti ir 2019 metų LTOK 
veiklos plano įgyvendinimo svar-
biausi darbai, su kuriais supažin-
dino LTOK generalinis sekretorius 
Valentinas Paketūras. Kalbėta 
apie sportininkų rengimą, finan-
savimą, naująjį Sporto įstatymą. 

Sporto veiklos perkėlimą į Švie-
timo ir mokslo ministeriją, kurios 
pavadinime greit atsiras ir žodis 
sportas. Buvo minima, kad vei-
klos planas vis stiprėja, renginių 
ir darbo LTOK direktoratui daugė-
ja. Supažindinta su svarbiausiais 
kitų metų sporto renginiais.

Lietuvos olimpinio sporto centro 
direktorius Linas Tubelis ir Spor-
tininkų rengimo centro Druski-
ninkuose direktorius J. Matule-
vičius apžvelgė ateities gaires, 
pasidžiaugė apie dešimtmetį be-
sitęsiančių statybų pabaiga ir ar-
tėjančiomis įkurtuvėmis, papasa-
kojo apie esamas sporto sales, 
baseiną, viešbutį, stadioną: „Jau-
čiame didelę atsakomybę. Pas 
mus atvyks ne tik Lietuvos, bet 
ir užsienio šalių sportininkai, no-
rime sudaryti pačias geriausias ir 
moderniausias sąlygas sportinin-
kams.“ 

Sportininkų rengimo centre 
Druskininkuose numatoma infras-
truktūra tokioms sporto šakoms 
kaip krepšinis, rankinis, tinklinis, 

plaukimas, dvikovų sporto ša-
kos, šiuolaikinė penkiakovė, len-
gvoji atletika, futbolas ir kitoms. 
Čia sportininkai galės treniruo-
tis, poilsio metu bus patogu pa-
sinaudoti sveikatinimo ir poilsio 
centrų paslaugomis. Nepaisant 
to, kad centro veikla orientuota į 
aukšto meistriškumo profesiona-
lių sportininkų pasiruošimą, čia 
bus galima organizuoti ir moks-
leivių čempionatus, spartakiadas. 
Objektas yra vienoje iš gražiausių 
Druskininkų vietų, šalia Ratnyčė-
lės upės, pušų apsuptyje. Druski-
ninkų savivaldybės taryba, įverti-
nusi Sportininkų rengimo centro 
svarbą Lietuvai, 2006-aisiais cen-
tro statyboms pritarė ir skyrė 9,9 
hektaro žemės sklypą.

Aptarus svarbiausius klausi-
mus, visi posėdžio dalyviai buvo 
apdovanoti LTOK 30-mečio at-
minimo medaliais ir jubiliejiniais 
ženkliukais.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

LTOK prezidentę D. Gudzinevičiūtę, išrinktą Tarptautinio olimpinio komiteto nare, pa-
sveikino Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius ir Sportininkų ren-
gimo centro Druskininkuose direktorius J. Matulevičius/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Druskininkų krašto tautotyros metraštis 
Viečiūnuose

„Druskininkų krašto tautotyros 
metraštis“ – gyvosios istorinės ir 
kultūrinės atminties leidinys, pir-
moji knyga, nušviečianti šio kraš-
to ir čia gyvenusių arba gyvenan-
čių žmonių istoriją ir likimus.

Dar kvepianti leidyklos dažais 
knyga pirmiausia įžengė į Druski-
ninkų savivaldybės viešąją bibli-
oteką, kurioje buvo skaitytojų šil-
tai sutikta. Apie knygos rašymą, 
sudarymą, išleidimą pasakojo re-
daktoriai Jonas Laurinavičius, Jo-
nas Varanauskas ir knygos suda-
rytoja Alvyra Grėblūnienė.

Maloniai ir dėmesingai metraštis 
buvo priimtas ir „Eglės“ sanatori-
joje. Ten asociacijos „Druskininkų 
klubas“ prezidentas Albertas Ka-
tilovskis pasidžiaugė tokios kny-
gos pasirodymu ir platino ją klu-
bo nariams.

Po gražių sutikimų Druskinin-
kuose knyga nenurimo, nukeliavo 
į Leipalingį, kur šilumos, dėmesio 
ir dainų taip pat netrūko.

Ir štai „Druskininkų krašto tauto-
tyros metraštis“ Viečiūnuose! Iš 
dvidešimties knygos autorių į Vie-
čiūnus ją palydėjo devyni su kny-

gos sudarytoja A. Grėbliūniene ir 
tautodailininke Diana Lukošiūnai-
te, nuostabiu karpiniu papuošusia 
knygą. 

Julija Bliūdžiuvienė, viena iš 
knygos autorių, susirinkusiuosius 
išsamiai supažindino su knygoje 

pateikta medžiaga, išsamiau pri-
statė laisvės kovotojų ir tėviškės 
temas, kurias gražiai papildė ir 
pratęsė autoriai Eugenija Sidara-
vičiūtė bei Jonas Tertelis. 

Knygos sudarytoja A. Grėbliū-
nienė pasidžiaugė, kad dienos 
šviesos knyga nebūtų išvydusi ne 
tik be nemažo rašiusiųjų būrelio, 
bet ir be supratingų, geranoriškų 
rėmėjų – Druskininkų savivaldy-
bės, Tėviškės pažinimo draugijos, 
UAB „Draugystė“ sanatorijos, UAB 
„ Druskininkų sveikatingumo ir po-
ilsio centro AQUA“, „Druskininkų 
klubo“, Druskininkų (Ratnyčios) šv. 
apašt. Baltramiejaus parapijos bei 
Laimos ir Sauliaus Megelinskų.

Vakaro metu dainavo Viečiūnų lais-
valaikio salės moterų kolektyvas 
„Brydė“, vadovaujamas Lino Savu-
lionio, ir folkloro ansamblis „Žemynė-
lė“, kurio vadovė – Lina Balčiūnienė.

Visiems susirinkusiesiems ir prie 
knygos išleidimo prisidėjusiems 
nuoširdžiai padėkojo Viečiūnų se-
niūnijos seniūnas Alvydas Varanis.

Viečiūnų laisvalaikio salės 
informacija

Apie „Druskininkų krašto tautotyros 
metraštį“ papasakojo jo sudarytoja A. 
Grėbliūninė (kairėje)/Jolitos Miliauskienės 
nuotrauka
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Netradiciškai paminėta Tarptautinė nerūkymo diena
Kiekvienais metais trečią-

jį lapkričio ketvirtadienį mini-
ma Tarptautinė nerūkymo die-
na. Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras, 
minėdamas Tarptautinę nerū-
kymo dieną, organizavo netra-
dicinį renginį – interaktyvų pro-
to mūšį bei mini golfo varžybas. 
Šio renginio tikslas – įdomiai ir 
netradiciškai paminėti šią dieną 
bei priminti, kokią žalą rūkan-
čiųjų sveikatai kelia rūkymas, 
vis dar išliekantis vienu iš svar-
biausių lėtinių neinfekcinių ligų 
rizikos faktoriumi. 

Statistikos duomenimis, rūky-
mas turi įtakos 25 proc. visų mir-
čių nuo širdies kraujagyslių ligų, 
30 proc. – mirčių nuo vėžio ir net 
70 proc. nuo kvėpavimo siste-

mos ligų. 
Renginys organizuotas Druski-

ninkų jaunimo užimtumo centre, 
kuriame susirinkusieji puikiai 
leido laiką. Susumavus ben-
drus rezultatus, 1-ąją vietą iš-
kovojo Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos, 2-ąją – Druskininkų 
savivaldybės Viečiūnų progim-
nazijos, 3-ąją – Druskininkų sa-
vivaldybės Leipalingio progim-
nazijos atstovai. 

Renginio dalyviai buvo apdo-
vanoti Druskininkų savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biu-
ro įsteigtais prizais, diplomais bei 
padėkomis. Džiaugiamės ir di-
džiuojamės aktyviais mokiniais 
bei mokytojais!

Druskininkų VSB informacija
Tarptautinę nerūkymo dieną Druskininkų VSB organizuotų interaktyvaus proto mūšio bei mini golfo varžybų dalyviai/Druskininkų VSB 

archyvo nuotrauka

Pradėtas įgyvendinti projektas „Kultūros paveldas abipus sienos“ 
Šių metų spalio mėnesį Drus-

kininkų savivaldybės administ-
racija kartu su partneriais Gar-
dino religijos istorijos muziejumi 
bei Druskininkų kultūros centru 
pradėjo įgyvendinti projektą Nr. 
ENI-LLB-1-242 „Kultūros pavel-
das abipus sienos“ pagal 2014-
2020 m. Europos kaimynystės 
priemonės Latvijos, Lietuvos 
ir Baltarusijos bendradarbiavi-
mo per sieną programą. Projek-
tu siekiama išsaugoti ir pritaikyti 
kultūros paveldo objektus kultū-

ros ir turizmo reikmėms, page-
rinus kultūros ir turizmo infras-
truktūrą populiarinti tradicinius 
amatus, organizuoti bendrus 
kultūros renginius bei stiprinti 
turizmo ir kultūros profesionalų 
bendradarbiavimą per sieną. 

Įgyvendinant projektą, bus už-
baigtas Leipalingio dvaro (ryti-
nės ir centrinės pastato dalies) 
kapitalinis remontas ir kultūros 
paveldo objektas bus pritaiky-
tas vietos bendruomenės, ben-
dradarbiavimo per sieną kultū-

ros ir turizmo poreikiams. Bus 
įrengtos koncertų, konferenci-
jų, ekspozicijų ir repeticijų salės, 
pagalbinės ir administracinės 
patalpos, įsigyti baldai, garso ir 
apšvietimo įranga. Artimiausiu 
metu bus skelbiamas konkursas 
rangovo parinkimui. Gardino re-
ligijos istorijos muziejaus patal-
pos – Chreptavičių rūmai – bus 
pritaikyti konferencijų, semina-
rų, koncertų, parodų ir kitų ren-
ginių organizavimui.

Projekto metu taip pat bus or-

ganizuojami bendri Druskininkų 
savivaldybės ir Gardino turizmo 
ir kultūros profesionalų moky-
mai, patirties sklaidos užsiėmi-
mai ir kultūros renginiai, popu-
liarinantys Leipalingio dvarą bei 
kultūros paveldą Gardine. Pro-
jektu bus prisidedama prie kul-
tūros turizmo plėtros pasienio 
regione. 

Padidėjęs turistų skaičius ir 
pailgėjęs apsistojimo laikas tu-
rės teigiamą poveikį viso regio-
no ekonominiam augimui.

Planuojama bendra projekto 
vertė – 1 106 541,91 Eur. 

Projekto finansavimo šaltiniai: 
ES parama – 995 887,71 Eur, 
Partnerių lėšos – 110 654,2 Eur 

Projekto įgyvendinimo laiko-
tarpis: 2018-10-02 – 2020-10-
01.

R. Paksas. Be savo pinigų valstybė pasmerkta tarnauti pasaulio 
galingiesiems

Mantas Butkus

Kodėl kiekvieno finansavi-
mo laikotarpio pabaigoje, po 
milijardinių investicijų, skur-
do rizikos rodikliai tampa vis 
didesni? - kalbėdamas Euro-
pos Parlamento plenarinėje 
sesijoje, retoriškai klausė EP 
frakcijos „Laisvės ir tiesiogi-
nės demokratijos Europa“ vi-
cepirmininkas, Prezidentas 
Rolandas Paksas. Nuo to ir 
pradėjome pokalbį su euro-
parlamentaru. 

Pasisakydamas EP vykusioje 
diskusijoje, pastebėjote, kad 
vis daugiau žmonių skursta, 
nors visuomenės poreikiams 
lyg ir skiriama vis daugiau mi-
lijonų eurų. Jūsų vertinimu, 
kodėl taip yra? 

Tai problema, kurią išsprendęs 
žmogus būtų vertas mažiausiai 

Nobelio premijos ekonomikos 
ir politikos srityse. Yra pernelyg 
daug dedamųjų, iš kurių sunku 
išskirti vieną. Pradedant nuo in-
vesticijų krypties, baigiant tiesio-
ginėmis išmokomis, neracionaliu 
finansų panaudojimu ar sąmo-
ningu jų paskirstymu ne visos vi-
suomenės, bet atskirų turtingų 
individų ir jų valdomų korporacijų 
dar didesniam turtėjimui. 

Bendrajam vidaus produktui 
kasmet augant kone kiekvienoje 
ES šalyje, turtingiau gyventi turė-
tų ir jį kurianti visuomenė. Tačiau 
taip nėra. Akivaizdu, kad ir ban-
dymai stiprinti ekonomiką vienin-
ga valiuta tėra ne daugiau negu 
tik bandymai. Net jei visos ša-
lys taptų euro zonos narėmis, tai 
problemos neišspręstų. 

Ne socialine atsakomybe, ne 
teisingu perskirstymu, bet atski-
rų individų turtėjimo siekiu šian-
dien yra pagrįsta visa politika bei 
ekonomika. Visuomenė privalo 
pakeisti tokią situaciją, kuri savo 
esme yra ne kas kita, kaip val-
džios ir pinigų sąjunga. Pinigus 
turintys į valdžią „prastumia“ po-
litikus, kurie vėliau aklai tarnau-
ja savo „geradariams“, nuošalėje 
palikdami visuomenės poreikius. 
Kitokie politikai trypiami ir maišo-
mi su žemėmis. 

Klausantis diskusijų apie 
naują ES 2021-2027 metų fi-
nansinį laikotarpį, girdisi ir pa-
kankamai daug nuogąstavimų 
dėl euro stabilumo, ketinimų 
įvesti bendrus pelno mokes-
čius. Ankstesniais metais apie 
tai kalbėta mažiau. Politikai 
ima praregėti?

Sakyčiau, ima labiau mąstyti. 
Akivaizdu, kad dalis valstybių jau 
daug metų dėl vieningos valiutos 

nebeturi galimybių vykdyti mone-
tarinės politikos. Tai atsiliepia ir 
šalių ekonomikai, kuri vis labiau 
priklausoma nuo Europos centri-
nio banko sprendimų. Jie nega-
li būti vienodai geri visiems, nes 
kas gerai didžiosioms ES vals-
tybėms, anaiptol gerai nėra ma-
žoms. 

Atsisakiusios savo valiutos ir 
praradusios dalį savarankišku-
mo, euro zonos šalys savaran-
kiškai nebegali reguliuoti eko-
nominių procesų. Todėl šiandien 
į eurą jau žiūrima gerokai at-
sargiau. Euro neįsivedusios ES 
valstybės, pavyzdžiui, Lenkija, 
Vengrija, Čekija ar Švedija, turi 
ne tik gerokai mažiau entuziaz-
mo tą daryti, bet ir mažiau eko-
nominių bei socialinių problemų. 
Siūlymams sukurti atskirą euro 
zonos biudžetą nepritarė net 12 
ES šalių vyriausybės. 

Praėjusios sesijos metu par-
lamentarai balsavo už tai, kad 
Lietuvai Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymui būtų 
skirta visa reikalinga suma. 
Europos Komisija buvo linku-
si siūlyti mažiau. Tai - pergalė? 

Taip skambiai aš pavadinti ne-
drįsčiau. Bet tai iš tiesų stiprus 
Lietuvos laimėjimas. Prisiminki-
me, kad atominę elektrinę mūsų 
valstybė buvo priversta uždaryti 
labiau dėl ES intencijų, o ne savo 
noru. Logiška, kad ir uždarymui 
lėšas pilnai turi skirti ES. Mums 
pavyko ją priversti pripažinti tai, 
ką turi įvykdyti. Taip, tas pripa-
žinimas neatėjo be mūsų euro-
parlamentarų pastangų. Apie tą 
problemą aš kalbėjau Pramo-
nės, mokslinių tyrimų ir energe-
tikos komitete. Manau, kad ir kiti 
kolegos kalbėjo savo komitetuo-

se. Džiaugiuosi, kad bendromis 
jėgomis pavyko pasiekti mūsų 
valstybei svarbų dalyką. 

Girdint Jūsų nuostatas dėl 
valstybių savarankiškumo, ES 
ateities, bendros ES kariuo-
menės ar bendros euro zonos, 
kyla klausimas: Jūs -  prieš 
Europos Sąjungą ir eurą?

Aš nesu prieš ką nors. Aš esu 
ne už tokią Europos Sąjungą, 
kuri yra šiandien. Aš esu už tautų 
ir valstybių sąjungą, kurioje pa-
grindinis dėmuo yra jų savaran-
kiškumas. Kuomet ji pati, o ne 
mygiama iš šono, gali apsispręs-
ti, ar jai reikia bendros kariuome-
nės, ar jai uždaryti atominę, ar 
įsivesti eurą. 

Būtent dėl euro – bendros ES 
valiutos, kuria naudojasi tik 
dalis bendrijos valstybių – jūs 
Lietuvoje reiškiate abejones. 
Ar tai pirmas žingsnis siekiant 
išėjimo iš Europos Sąjungos? 

Aš visada sakiau ir sakysiu, kad 
be tautos sprendimo negalima 
išsižadėti savo pinigų – čia apie 
mano nuostatas dėl referendu-
mo lito klausimu. Būdamas Pre-
zidentu, aš būčiau pasisakęs ka-
tegoriškai prieš euro įvedimą ir 
turėjęs svertų to nedaryti. 

Dabar manau, kad turime įver-
tinti Lietuvos žmonių patirtį ir jų 
nuostatas nuo 2015 metų gyve-
nant su euru. Aš siūlau tik išsi-
aiškinti realią žmonių nuomonę, 
kaip jie vertina vieną ar kitą va-
liutą ir kuri jiems būtų priimtines-
nė. Reikia padaryti tai, ko valdžia 
nepadarė įvedant Lietuvoje eurą. 
Jeigu iš tiesų gyvename demo-
kratinėje visuomenėje, o ne tokia 
yra tik vaizduojama. Be savo pi-
nigų valstybė pasmerkta tarnauti 

pasaulio galingiesiems. 
Dėl išėjimo – mes pernelyg il-

gai buvome atskirti nuo Europos, 
kad šiandien turėtume palikti ES. 
Noriu pabrėžti, kad Europa ir ES 
anaiptol nėra tapatūs dariniai. 
Europos Sąjunga tėra tik susita-
rimo padarinys vadinti bendrija 
tam tikrą valstybių sąjungą. 

Europa yra gerokai platesnė 
ir gilesnė sąvoka, negu ES. Ta-
čiau joje yra pakankamai Euro-
pos, kurios negalėtume prarasti. 
Nepaisant politikų nuostatų, kie-
kvienos šalies visuomenė turi tą 
Europos dvasią, kuri mus jungia, 
o ne skiria. 

Gal mūsų problema, kad po is-
torinių Vytauto laikų niekada ne-
sugebėjome būti savarankiš-
ka ir nepriklausoma valstybe? 
Gal aplinkiniai tuo nuolat ir nau-
dojasi? Kalbėdami apie globa-
lią Lietuvą ar valstybę ES fede-
racijos rėmuose. Bet juk vienos 
federacijos rėmuose su bendro-
mis sienomis ir  vienu rubliu jau 
buvome.  Ar kam nors norisi dar 
vienos panašios? 

Parengta bendradarbiaujant su 
Europos Parlamento frakcija 

„Laisvės ir tiesioginės 
demokratijos Europa“

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos 

„Laisvės ir tiesioginės demokra-
tijos Europa“ vicepirmininkas
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Reklama savaitraštyje didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt

Daugiau informacijos:
 tel. 8 646 27272 arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“
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Kviečiame į paskaitų-diskusijų ciklą „Kaip padėti vaikams mokytis?“
Jei manote, kad Jūsų vaikui sunku išmokti, jei vaiko mokymosi rezultatai žymiai prasteni nei įdėtas dar-

bas ir pastangos, jei mokymasis jau tampa sunkiu darbu namuose, kviečiame į paskaitų-diskusijų ciklą 
tėvams „Kaip padėti savo vaikams mokytis ir išmokti?“. Susitikimų metu aptarsime šiandienos vaikų moky-
mosi sunkumus, padiskutuosime, kaip mes tėvai, galime padėti savo vaikams mokytis.

Susitikimų laikas:
Lapkričio 22 d. 18 val. Paskaita „Ruošiuosi į mokyklą“, skirta 4-6 metų vaikų tėvams. Joje aptarsime, 

kaip paruošti vaikus mokyklai.
Lapkričio 27 d. 17.30 val. Paskaita „(NE) Noriu mokytis“, kurioje aptarsime vaikų motyvavimo būdus, 

nenoro mokytis priežastis.
Lapkričio 29 d. 18.00 val. Paskaita „Rašau, skaitau, skaičiuoju“, kurioje aptarsime mokymosi sunkumus, 

kalbėsime, į ką, vaikams mokantis, tėvai turėtų atkreipti dėmesį ir kaip būtų galima jiems padėti.
Paskaitas ves Druskininkų PP tarnybos spec. pedagogė Laima Tautkienė.
Adresas: Druskininkų švietimo centras, M. K. Čiurlionio g. 80. PP tarnyboje.
Registruotis galima tel.: 8 683 16477

Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos namų vykdomas projektas „Parapijos šeimų savitarpio 
pagalbos grupės telkimas ir stiprinimas” yra finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
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2018-12-07 nuo 10 val. UAB „Dzūkijos matininkai“ atliks  žemės sklypų, kadastrinis 
Nr.3865/0004:421, 3865/0004:422 Švendubrės k. Viečiūnų sen. Druskininkų sav. kadas-
trinius matavimus. Prašome atsiliepti gretimo žemės sklypo kadastrinis Nr.3865/0004:662 
savininkus, paveldėtojus ar įgaliotus asmenis. Dėl informacijos kreiptis adresu: Savanorių 
g. 2, Varėna arba tel. 8-615-63099 arba el. p.: kazakauskasz@gmail.com

Viešbučio „Pušynas“ SPA centras siūlo nuolati-
nį darbą SPA specialistams (-ėms): masažuotojui 

(-jai), kosmetologui (-ei).
Visos socialinės garantijos. Darbas pamainomis.

Telefonas pasiteirauti: 8 655 03343

Paminėjome Pasaulinę diabeto dieną ir 
klubo „Atgaja“ 20-ąjį jubiliejų

Inga Granatauskienė

Visame pasaulyje lapkričio 
14 d. paminėta Pasaulinė di-
abeto diena. Ja siekiama at-
kreipti visų žmonių dėmesį į 
diabeto epidemijos mastą pa-
saulyje: organizuojami įvairūs 
renginiai, konferencijos, soli-
darumo akcijos, netgi žymiau-
si pasaulio pastatai nušvinta 
mėlyna spalva, kuri simboli-
zuoja viso pasaulio tautas vie-
nijantį mėlyną dangų ir mėly-
nąjį ratą – diabeto simbolį. 

Lapkričio 16 d. ir Druskininkuo-
se surengta konferencija „Diabe-
tas ir šeima“, kurios tikslas – at-
kreipti dėmesį į šeimos svarbą, 
siekiant išvengti šios ligos, atpa-
žįstant diabeto simptomus ir ak-
centuojant, jog cukrinis diabetas 
visada paliečia ne tik sergantįjį, 
bet ir jo šeimos narius. Ypatin-
gai svarbu visiems ligą supras-
ti ir mokėti ją valdyti, todėl, kad 
cukrinis diabetas reikalauja kas-
dienio gydymo, reguliarios kon-
trolės, sveikos gyvensenos ir 
nuolatinio mokymosi. Taip pat 
aktualus ir visuomenės dėme-
sys, mokymas bei nuolatinė pa-
rama tokioms šeimoms. 

Druskininkų cukrinio diabe-
to klubo „Atgaja“ organizuotame 
renginyje dalyvavo Lietuvos dia-
beto asociacijos prezidentė Vida 
Augustinienė, kuri pristatė statis-
tiką ir aktualijas, susijusias su di-
abeto plitimu, prevencija bei ligos 
kontrole. Aktyviai diabeto klubo 

veikloje dalyvaujanti gydytoja en-
dokrinologė Rasa Koreivienė in-
formavo susirinkusius apie dia-
beto tipus, susirgimo simptomus 
ir gydymą, ragino sergančiuosius 
diabetu dar labiau rūpintis savo 
sveikata, atlikti privalomus tyri-
mus bei reguliariai lankytis pas 
gydytojus. 

Renginio metu paminėtas Drus-
kininkų cukrinio diabeto klubo 
„Atgaja“ 20-ties metų gyvavimo 
jubiliejus. Klubo vadovė Jelena 
Šimonienė džiaugėsi susirinku-
sių svečių gausa bei kvietė cu-
kriniu diabetu sergančius druski-
ninkiečius prisijungti ir dalyvauti 

klubo veikloje. 
Už sveikinimus klubui, daly-

vavimą konferencijoje, dėmesį 
ir palaikymą sergantiems cukri-
niu diabetu klubo „Atgaja“ var-
du dėkojame: Druskininkų sa-
vivaldybės gydytojai Evelinai 
Raulušaitienei, PSPC direkto-
riui Benjaminui Čepui, Visuome-
nės sveikatos biuro direktorei In-
gai Kostinai, socialinės paramos 
skyriaus direktorės pavaduoto-
jai Marytei Sasnauskaitei ir vyr. 
specialistei Bronei Petrikienei, 
„Bočių“ vadovei Zitai Jančiaus-
kienei ir „Abovita“ atstovei Lai-
mai Kaulakienei.

Pasaulinę diabeto dieną Druskininkuose surengta konferencija „Diabetas ir šeima“ ir pa-
minėtas klubo „Atgaja“ 20-asis jubiliejus/Ingos Granatauskienės nuotrauka
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2018.11.24 d.
Šeštadienis

2018.11.23 d.
Penktadienis

2018.11.25 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Fantastiškas penktadienis. 

Premjera. Jonukas ir Grytutė: raganų 
medžiotojai.

00:15 Štutgarto kriminalinė policija 2.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Beatos virtuvė (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

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

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

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Farai“ (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 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Pelenė“.
21:05 VAKARO KINO TEATRAS 

„Keršytojai“.
23:55 „Karštinė 2. Pavasario karštligė“.
01:30 „Padangių akis“ (k.).
03:20 „8 jūrų laivyno būrys. Už prie-

šo linijos“ (k.).
05:00 „Salemas“.

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 Valanda su Rūta (k). 
12:00 „Meilės sparnai“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
15:00 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvūnų policija. 
18:30 Žinios. 
19:30 Labdaros renginys „Pasida-

link“. 
23:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA Motina! 
01:25 Netikėta sėkmė.
03:05 Bet kokia kaina (k). 

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Adomo obuolys. 

08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min iki tobulybės su Juri-

jumi.
10.40 „Čempionai“. 
11.10 „Ant bangos“. 
12.20 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
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 „Beveik negyvas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
21.00 Adomo obuolys. 
22.00 Reporteris. 

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Žiniuonis“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).

09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

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

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 NKL čempionatas. Mažeikių 

„Ereliai“ - Palangos „Kuršiai“. Tiesio-
ginė transliacija

20:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius“.

21:00 Pavojingas sandėris.
23:10 Kobra (k).
01:00 „Sekso magistrai“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Gimę tą pačią die-
ną (k.).

07:00 Gimtoji žemė.
07:25 Penki draugai 3.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Atkurtos Lietuvos kariuomenės 

100-mečiui. Iškilminga rikiuotė ir karinės 
technikos paradas. Tiesioginė translia-
cija iš Vilniaus Konstitucijos prospekto.

13:30 Siena: Tarp Rytų ir Vakarų.
14:35 Premjera. Džesika Flečer 5.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“.
23:10 Premjera. Ištekėjusi už mafijos.
00:55 Jonukas ir Grytutė: raganų 

medžiotojai (k.).
02:25 Siena: Tarp Rytų ir Vakarų (k.).
03:30 Teisė žinoti (k.).
03:55 Auksinis protas (k.).
05:05 Džesika Flečer 5 (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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 Kelmic-

kaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 

pasakos. Princesė ant žirnio.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Naujoji Zelandija. Kraštutinumų 
šalis.

12:50 Pasaulio dokumentika. Pa-
slaptingas šunų pasaulis 2.

13:45 Puaro.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“.
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Lietuvos šarvai. 1918–1923. 
21:55 Premjera. Mylimos seserys.
00:15 Odinės galvos.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 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 polici-

ja 2 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (ka.).
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.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. Marijona Ra-
kauskaitė“.

07.55 „Pasaulis iš viršaus“. 
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Elektroninės cigaretės: ste-

buklas ar grėsmė?“. 
11.10 4 kampai.
11.40 „Skonio reikalas“. 
12.10 Lrytas.tv popuri. 
13.00 Adomo obuolys. 
14.00 „Ant bangos“. 
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
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“.
04.40 „Juodosios katės“.
05.30 „Neprijaukinti. Norvegija“. 

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

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

kuotės 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 „Renovacijos nauda“. 
13:00 „Aleksandras ir baisiai, labai 

siaubingai nesėkminga diena“.
14:35 „Baltoji Iltis“.
16:45 „Simpsonai“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Ponia Dautfajė“.
22:05 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Paveldėtojai“.
00:20 „Įsimylėjėliai“.
02:20 „Nokautas“ (k.).
04:00 „Patrulių zona“ (k.).

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

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

kuotės 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“. 
11:00 „Aplink Lietuvą. Miestai“. 
12:30 „Princesė Ir Janekas“.
14:15 „Bremeno plėšikai“.
15:45 „Baltoji iltis 2. Mitas apie bal-

tąjį vilką“.
18:00 „Raudonas kilimas“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Anapus horizonto“.
00:10 „Keršytojai“ (k.).
02:50 „Paveldėtojai“ (k.).
04:50 „Salemas“.

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

TEATRAS „Apiplėšimas uragano 
akyje“.

00:10 „Kaulai“.
01:10 „X failai“.
02:00 „Salemas“.
02:55 „Ekstrasensų mūšis“.
04:20 „Kaulai“ (k.).
05:10 „X failai“ (k.).

06:05 Dienos programa. 
06:10 „Madagaskaro pin-

gvinai“ (k). 
06:35 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“. 
07:05 „“Nickelodeon“ valanda. Keis-

ta šeimynėlė“. 
07:35 „Sveiki atvykę į „Veiną““. 

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 penktadienis (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 Nuo... Iki.... 
20:30 Lituanos Locos. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Kai svy-

la padai.
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Mergina traukiny (k). 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. Marija Kazi-
miera Kaupaitė“. 

07.55 „Pasaulis iš viršaus“. 
08.30 10 min iki tobulybės su Juri-

jumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Skonio reikalas“.
10.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
13.15 „Širdies plakimas“.
15.25 TV parduotuvė.
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 „Mentalistas“.
22.00 Žinios.
22.30 „Mentalistas“ (tęs.). 
23.10 „Mentų karai: Kijevas. Sida-

brinis durklas“.
01.15 „Moterų daktaras“.
03.05 „Baltoji vergė“.
04.30 Vantos lapas. 
04.50 „Kambarinė“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.40 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „24/7“.
10.00 „Mentų karai: Kijevas. Kobros 

bučinys“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris. 
18.55 PREMJERA „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa.

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

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 Lietuvos galiūnų komandinis 
čempionatas. 2018 m. 

10:00 Renovacija – misija įmanoma. 
10:30 „Liūtas prieš hieną. Plėšrūnų 

žaidimai“. 
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“. 
12:35 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“. 
13:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
15:55 „Nusikaltimų tyrėjai“. 
17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis - 

Neptūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Invazija.
00:10 AŠTRUS KINAS Galva ar uo-

dega.
02:10 Muzikinė kaukė (k). 

06:20 Lietuvos galiūnų ko-
mandinis čempionatas (k). 
2018 m. 

07:20 „Liūtas prieš hieną. 
Plėšrūnų žaidimai“ (k). 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Liūtas prieš hieną. Plėšrūnų 

žaidimai“. 
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“. 
12:35 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“. 
13:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“. 
17:00 Betsafe–LKL. Pieno žvaigž-

dės - Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 Tėtušiai.
21:25 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
22:25 „Gyvi numirėliai“.
23:25 Pavojingas sandėris (k).
01:35 Galva ar uodega (k).

06:05 Dienos programa. 
06:10 „Madagaskaro pin-

gvinai“ (k). 
06:35 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“. 
07:05 „“Nickelodeon“ valanda. Keis-

ta šeimynėlė“. 
07:35 „Sveiki atvykę į „Veiną““. 
08:05 „Riterių princesė Nela“. 
08:30 „Ogis ir tarakonai“. 
08:35 Tomas ir Džeris. Robinas Hu-

das ir linksmasis peliukas.
09:40 Muzikinė kaukė (k). 
12:15 Policijos akademija.
14:15 Renovacija – misija įmanoma. 
14:50 Mano tėtis nuvarė mašiną.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. Dvikovos. 
22:10 PREMJERA Mergina traukiny.
00:25 Šėtono vaikas.
02:20 Labas, mes Mileriai (k).

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 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
06.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.25 4 kampai.
06.50 10 min iki tobulybės su Juri-

jumi. 

2018.11.26 d.
  Pirmadienis

08:05 „Riterių princesė Nela“. 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:30 Nebijok pažinti. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Sparkas. 

Kosminė istorija.
11:45 Kitokia Pelenės istorija.
13:30 Misija „Pelėdos“.
15:15 Bukas ir Bukesnis.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Džekas milži-

nų nugalėtojas.
21:45 Labas, mes Mileriai.
00:10 Kosminė stotis 76.
02:05 Motina! (k).

02:05 Pasaulio dokumentika. Nau-
joji Zelandija. Kraštutinumų šalis (k.).

03:00 Pasaulio dokumentika. Pa-
slaptingas šunų pasaulis 2 (k.).

03:50 Klausimėlis.lt (k.).
04:15 Puaro (k.).
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2018.11.28 d.
Trečiadienis

2018.11.29 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

ba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 1.
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Prieš audrą 2.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Tavo supergalia“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (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 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Pagrobimas“.
22:25 „Vikinglotto“. 2016. 153 s.
22:30 TĘSINYS „Pagrobimas“.
00:00 „Kaulai“.
01:00 „X failai“.
01:55 „Salemas“.
02:45 „Ekstrasensų mūšis“.
04:10 „Kaulai“ (k.).
05:05 „X failai“.

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

kelnis“.
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“. 
21:15 TIESIOGIAI „Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionato atrankos rung-
tynės. Italija - Lietuva“.

23:10 „Bibliotekininkai“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „X failai“.
01:55 „Salemas“.
02:50 „Ekstrasensų mūšis“.
04:15 „Kaulai“ (k.).
05:05 „X failai“.

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“.
10:20 KK2 (k). 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 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 Nuo... Iki.... 
20:30 Lituanos Locos. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Šauks-

mas.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:45 Rizikinga erzinti diedukus (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“.
10:20 KK2 (k). 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 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 Apgau-

lės meistrai.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:45 Šauksmas (k).
03:35 Alchemija. 
04:05 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 „Skonio reikalas“.
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. Kobros 

bučinys“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
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 „Rytojus prasideda 

nuo mažų dalykų“.
18.55 PREMJERA „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Patriotai“. 
22.00 Reporteris. 
23.00 Nuoga tiesa.
00.30 Lryto popuri. 
01.05 „Albanas“.
02.10 „Vienišas vilkas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Čempionai.

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

07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu.

08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Patriotai“. 
10.00 „Mentų karai. Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Gluchariovas“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris. 
18.55 PREMJERA „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Ant bangos“. 
22.00 Reporteris. 
23.00 „Patriotai“.
00.00 „Beveik negyvas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Vienišas vilkas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Šėtono medžioklė“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.

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

07.30 Lryto popuri.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Ant bangos“. 
10.00 „Mentų karai. Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Verslo genas“.
18.55 PREMJERA „Gluchariovas“.
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 „Albanas“.
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. Nau-

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

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

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

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“ 
21:00 Įkaitas.
23:45 Bėgančios kortos (k).
01:30 „Sekso magistrai“.
02:30 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“ (k). 
03:25 „Antgamtiniai reiškiniai“. 

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).

09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

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

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Stoties policija“.

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).

09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

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

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
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. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“ 
21:00 Pabėgimas iš Los Andželo.
23:05 Aklavietė (k).
00:50 „Dingęs“.
02:00 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k). 
02:55 „Antgamtiniai reiškiniai“. 

2018.11.27 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 2 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

čiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Visi mes žmonės“ (k.).
08:55 „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 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Žemiau 6. Kalno stebuklas“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „X failai“.
01:55 „Salemas“.
02:45 „Ekstrasensų mūšis“.
04:15 „Kaulai“ (k.).
05:05 „X failai“.

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“.

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 (k).
13:45 „Žiniuonis“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

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

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“ 
21:00 Bėgančios kortos.
22:50 Invazija (k).
00:50 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“ (k).
01:45 „Gyvi numirėliai“ (k).
02:30 Tėtušiai (k).

10:20 KK2 (k). 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 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 Nuo... Iki.... 
20:30 Lituanos Locos. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Rizikin-

ga erzinti diedukus.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:45 Kai svyla padai (k). 

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. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“ 
21:00 Aklavietė.
22:45 Įkaitas (k).
01:25 „Dingęs“.
02:30 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“ (k). 
03:25 „Antgamtiniai reiškiniai“. 

22.00 Reporteris. 
23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempi-

onatas. Abu Dabio GP apžvalga.
00.00 „Beveik negyvas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Vienišas vilkas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Vantos lapas. 

00:10 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 2 (k.).

01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

Atliekame statybos 
ir apdailos darbus. 
Tel. 8 601 52590

Statome, taisome 
pečius, krosnis, židinius, 

šildymo sieneles ir 
kaminus. Tel. 8 606 33266
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Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos 
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

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

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

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

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

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

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

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Parapsichologo konsultacijos, būrimai. 
Tel. 8 608 33221

Prekiaujame vaizdo 
stebėjimo, apsaugos ir 
gaisro sistemomis, jas 

įrengiame ir aptarnaujame
Tel. 8 657 45678 

info@tavosauga.lt

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

PASKOLOS. Kreditai ūkininkams! 
Specialus pasiūlymas apyvartinių lėšų papildymui – palūkanos 

nuo 3,59 %. Akcija galioja iki 2018.12.31. Daugiau informacijos 
Medicinos banko padaliniuose, www.medbank.lt  arba tel. 8 800 60 700

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu (Pramonės g.5 
Druskininkai), pristatymas ir prijungimas prie prietaiso 

Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-butano 
dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

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

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

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

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692

Pastatų šilt inimas EKO vata. 
Tel. 8 645 36702

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

sios kraujagyslės, šalinamos karpos
Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra

Alytus, Vilties g. 32, tel. (8-315) 72480, mob. 8 685 32787
Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Dėmesio! Paskubėkite!
Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į 

B kategorijos vairuotojų kursus! 
Renkama nauja grupė 
lapkričio 27 d. 17 val.

Gardino g. 1, Druskininkai

Teirautis tel.: 8 315 78403, 8 652 77109, 8 685 00083

Grožio salone „Goda“ 30% nuolaida: kirpimui, dažymui, 
šukavimui. Tel. 8 605 81723

Nebrangiai vežu pakeleivius į Gardiną. 
Tel. 8 601 94885

Perkame miškus visoje Lietuvoje (duodame 
rankpinigius). Tel. 8 613 56708
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Asmeniniai skelbimai
Gyvenamas namas (su baldais) 
su ūkiniais pastatais 17 a sklype 
Leipalingyje, Seirijų g. Namo 
priestate įrengta pirtis. Kaina – 
36500 Eur. Tel. 8 694 52629

6 aru sklypas su mūriniu namu ir 
kitais statiniais, sodų bendrijoje 
„Papartis“. Tel.: 8 620 63782, 8 
626 46496

Garažas prie Eglės sanatorijos. 
Tel. 8 650 85487

Garažas Merkinės g.  
Tel. 8 686 70780

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

„Ford Escort“ 1995 m., 1,6 L ben-
zinas, 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 dali-
mis. Tel. 8 631 96771

„Volvo S80“ 1999 m., benzinas-
dujos, TA iki 2020.05.  
Tel. 8 687 19450

„VW Passat“ 1992 m., 2 l dyzeli-
nas, TA ir draudimas iki 2019.07. 
Tel. 8 613 63301

Mikroautobusas „Opel Vivaro“ 
2006 m., 1,9 dti, 9 vietų, DVD, 
TA. Kaina – 3950 Eur.  
Tel. 8 602 34212

„Opel Astra“ 1995 m., 1,6 l benzi-
nas-dujos, TA iki 2020.10. Kaina 
– 600 Eur. Galima derėtis.  
Tel. 8 616 45300

„Renault Clio“ 2003 m., benzinas. 
Kaina – 1200 Eur.  
Tel. 8 629 79915

„VW Passat“ 2004 m., 1,9 l 
dyzelinas, TA iki 2019.03, rida – 
198000 km, pakeistos visos stab-
džių kaladėlės ir tepalai, pridėsiu 
žieminių padangų komplektą.  
Tel. 8 616 59898

Miškas, mediena, malkos

Parduodame pušines malkas. 
Atvežame. Tel. 8 675 85497

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

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

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

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

Veisliniai ožka ir ožys.  
Tel. 8 671 87082

Parduodami įvairūs daiktai

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

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

Naujas, geros kokybės, viengulis 
čiužinys, dušo kėdė, sulankstoma 
viengulė kušetė. Tel. 8 637 79609

Pigiai įvairūs naudoti baldai ir 
santechnika. Tel. 8 615 33288

Dvejų durų spintos, lovatiesės, lini-
nis siūlas, užuolaidos, moteriškas 
paltas (42 dydis). Tel. 8 600 38695

Minkštas išskleidžiamas (su pa-
talynės dėže) su foteliu už 205 
Eur. Tel. 8 686 43600 

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

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

tą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). 
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pames-
ta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo 
9.00 iki 15.00

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

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

1 kambario butas Liškiavos g., 3 
aukšte su baldais ir buitine tech-
nika. Tel. 8 611 05737

1 kambario 37 kv. m butas, 2 
aukšte iš 5, Liškiavos g., reno-
vuotame name, butas po kapi-
talinio remonto, su integruotais 
virtuvės, prieškambario ir vonios 
kambario baldais.  
Tel. 8 698 19464

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

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

4 kambarių 70 kv. m butas M. K. 
Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, atnau-
jintame renovuotame name. Kai-
na – 50000 Eur. Tel. 8 616 36909

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

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

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

Garažas Ratnyčioje. Kaina – 
1500 Eur. Tel. 8 313 45780

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

Išmanieji laikrodžiai su SIM korte-
le, galima skambinti ir naršyti inter-
nete už 20 Eur; elektrinis dviratis 
„Gazelle“ 28 colių ratai, 8 Nexus 
pavaros + elektra, krepšys už 460 
Eur; dviračiai: „Batavus“ 7 Nexus 
pavaros už 165 Eur; sportinis 
„Specializied Allez“, SORA kom-
plektas už 550 Eur; nešiojamas 
kompiuteris „Asus f5“, Duall Core, 
2 GB RAM, 160 GB HDD, su įkro-
vikliu už 85 Eur; telefonas „Sam-
sung s7 Edge“, visas komplektas 
už 230 Eur. Tel. 8 602 34212

Naudota skalbimo mašina „Elek-
troliux“ (3 kg.). Tel. 8 620 62635

Naudotas, tvarkingas kampas 
(sofa-lova). Tel. 8 611 36787

Medaliai, ženkliukai, karinė atri-
butika. Tel. 8 626 38360 

Perka

Pirksiu nebrangiai 1 kambario 
butą Druskininkuose.  
Tel. 8 648 53272

Apleistą sodybą ar sodo namelį 
prie Druskininkų.  
Tel. 8 606 33266

Juostinį magnetofoną arba kase-
tinį nešiojamą magnetofoną.  
Tel. 8 687 98870

Ieško darbo

Slaugytoja su ilgamete patirtimi 
ieško darbo. Gali prižiūrėti ligonį. 
Tel. 8 626 48705

Vyras ieško darbo. Gali dirbti ir 
savaitgaliais. Tel. 8 627 02119

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

Vyras ieško aplinkos tvarkytojo 
darbo. Tel. 8 606 62725

Nuoma

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

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

Išsinuomočiau bet kokį garažą 
ilgam laikui. Tel. 8 607 69099

Išnuomojamos 82 kv. m patalpos 
Liepų g. 2 a, 1 aukšte, geras ma-
tomumas, įrengtos, vitrininiai lan-

gai, tinka paslaugų sferai, admi-
nistracijai. Kaina – 1 mėn./700 
Eur. Tel. 8 672 27300

Kiti

Pamesta juoda vyriška piniginė 
su L. Š. tapatybės ir kitomis kor-
telėmis. Tel. 8 638 09202

Dovanoju 2 kačiukus.  
Tel. 8 681 42788

Dovanoju kačiukus.  
Tel. 8 617 95412

Dovanoju naudotus baldus.  
Tel. 8 626 60208

 Informuojame, kad vykdomi že -
mės sklypo (proj. Nr. 62), adresu 
Gailiūnų g. 117, Gailiūnų k., Leipa-
l ingio sen., Druskininkų sav., ka-
dastr iniai matavimai. Šio sklypo 
r ibų paženklinimas vyks 2018-12-
03, 10 val. Kviečiame gretimų skly-
pų (kad. Nr.5935/6:419) įgaliotus 
asmenis ir paveldėtojus atvykti į že -
mės sklypą.

 Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“, 
M. K. Čiur lionio g.75, Druskininkai, 
tel. 8 -678-80499, el. p.: zemata.lt@
gmail.com
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Druskininkų „Bočiai“ – Sveikatos apsaugos ministerijos konkurso 
„Už sveiką gyvenseną“ nominantai

Druskininkų savivaldybės 
senjorai jau ne kartą buvo ap-
dovanoti ir skatinti, jie aktyviai 
įsitraukia į visuomeninį ir kul-
tūrinį gyvenimą – tai įvertino ir 
Sveikatos apsaugos ministeri-
ja, kasmečiuose sveikos gyven-
senos apdovanojimuose sky-
rusi „Bočiams“ nominaciją „Už 
aktyvumą, nepavaldų amžiui“.

Beveik prieš 20 metų susikūru-
si Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ Druskininkų miesto ben-
drija yra viena darbščiausių vi-
suomeninių organizacijų: jos na-
riai ne tik talkina, organizuojant 
miesto renginius ir šventes, bet ir 
patys rengia įvairias vakarones, 
į kurias kviečia druskininkiečius, 
įtraukia ir sudomina net ir kuror-
to jaunimą. Bendrijos nariai pro-
paguoja sveiką gyvenimo būdą 
ir nuolat kviečia visus norinčius 
sportuoti prisijungti prie „Bočių“ 
organizuojamų mankštų bei se-
minarų. Pasagos mėtymas, šiau-
rietiškas ėjimas, Visuomenės 
sveikatos biuro specialistų ve-
damos mankštos, linijiniai šokiai 
– tai tik maža dalis veiklų, į ku-
rias įsitraukia aktyvūs ir energin-
gi Druskininkų savivaldybės sen-
jorai. Tai įvertino ir LR Sveikatos 
apsaugos ministerija kasmeti-
niuose apdovanojimuose Druski-
ninkų savivaldybėms senjorams 
skyrusi nominaciją „Už aktyvu-
mą, nepavaldų amžiui“. 

Paklaustas, kaip vertina sen-
jorams skirtą nominaciją, Drus-
kininkų savivaldybės mero pa-
vaduotojas Linas Urmanavičius 
šypsojosi, kad Druskininkų sen-
jorai tikrai nepavaldūs amžiui – 
jų aktyvumo ir optimizmo galėtų 
pavydėti daugelis žmonių: „Bo-
čiai visada talkina, organizuojant 
kurorto šventes, veda mankštas, 
lankosi švietimo įstaigose ir ben-

drauja su jaunimu, namuose lan-
ko ir prižiūri sunkiai sergančius ir 
iš namų neišeinančius senjorus. 
Jie užsiima kūrybine ir kultūrine 
veikla, koncertuoja, keliauja. Am-
žius jiems – ne riba, savo gerumu 
ir optimizmu jie užkrečia kiekvie-
ną sutiktą žmogų.“

Druskininkų „Bočių“ vadovė Zita 
Joana Jančiauskienė pasidžiau-
gė, kad šiuo metu bendrija vieni-

ja per 200 narių. Jie aktyviai už-
siima menine ir sportine veikla 
– pagal savo pomėgius gali rink-
tis net iš 12 skirtingų užsiėmimų. 
Paklausus, kur yra neišsenkan-
čios „Bočių“ energijos paslaptis, 
Z. J. Jančiauskienė sakė, kad tai 
– aplinkinių geranoriškumas ir pa-
laikymas. 

Sveikatos apsaugos ministerijos 
(SAM) organizuojami apdovanoji-

mai – tai padėka aktyviems visuo-
menės nariams už jų ilgametį dar-
bą ir asmeninį pavyzdį, įkvepiant 
kitus rinktis aktyvesnį, sveikesnį, 
įdomesnį gyvenimo būdą.

Nominantai bus apdovanoti ke-
turiose kategorijose: „Už svei-
kos ateities puoselėjimą“ – darbą 
su vaikais, jaunimu, „Už pagal-
bą ir paramą sugrįžtantiems gy-
venti“ – žmonių, turėjusių proble-
mų dėl alkoholio, narkotikų, kitų 
psichotropinių medžiagų vartoji-
mo, reabilitaciją ir pagalbą jiems, 
„Už nugalėtą negalią“ – iniciaty-
vas neįgaliesiems, „Už aktyvu-
mą, nepavaldų amžiui“ – veiklas, 
skirtas garbaus amžiaus žmo-
nėms. Nominantus atrinko ko-
misija, į kurią ministerija kvietė 
pacientų, gydytojų, Vyriausybės 
atstovus.

Nugalėtojai, tarp kurių – ir Drus-
kininkų savivaldybės „Bočiai“, pa-
dėkos raštais ir statulėlėmis bus 
apdovanoti lapkritį organizuojame 
iškilmingame renginyje. 

2016 metais, „Bočiams“ minint 
jų veiklos 15-ąją sukaktį, tradi-
cinėje Druskininkų savivaldybės 
organizuotoje Padėkos šventėje 
bendrijai buvo įteiktas prestižinis 
„Ratnyčėlės“ apdovanojimas už 
aktyvų dalyvavimą bendruome-
nės gyvenime.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

2016 metais tradicinėje Druskininkų savivaldybės organizuotoje Padėkos šventėje bendrijai buvo įteiktas 
prestižinis „Ratnyčėlės“ apdovanojimas už aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime/Dianos Sinkevi-
čiūtės nuotrauka

Spektaklis „(Ne)patogi realybė“ bus parodytas ir Druskininkų mokyklose

Praėjusią savaitę Jaunimo už-
imtumo centre organizuotas 
renginys, skirtas tarptautinei 
Tolerancijos dienai, palietė kie-
kvieno žiūrovo širdį ir tapo tar-
si tolerancijos tiltu tarp sveikų-
jų ir neįgaliųjų.

Renginio metu pristatyta spek-
taklio premjera: Druskininkų šei-
mos paramos centro, Sveikųjų ir 
neįgaliųjų klubo „Erzon“ ir Drus-
kininkų šiuolaikinio šokio studijos 
„Opus“ sukurtas spektaklis-dis-
kusija „(Ne)patogi“ realybė.

Kodėl pasirinkta tokia spekta-
klio forma – diskusija? Kaip teigė 
spektaklio režisierė Asta Žiurins-
kienė, pirmiausia norėjosi grįž-
tamojo ryšio: „Rūpėjo sužinoti, 
ar mūsų siunčiama žinutė pa-
siekė žiūrovą? Taip kilo idėja po 
spektaklio pakviesti žiūrovą dis-
kusijai. Šis sprendimas pranoko 
mūsų lūkesčius. Pasiteisino 100 
procentų!“

Apie tai, kokią žinutę šį kartą no-
rėtų perduoti žiūrovui, spektaklio 
kūrėjai svarstė dar nuo pavasa-

rio. Rudeniop išsigrynino idėja, 
ir visi ėmėsi sceninio darbo. Pa-
siteiravus, kas buvo įsimintiniau-
sia, repetuojant su erzoniečiais, 
A. Žiurinskienė sakė: „Tai ne pir-
mas mūsų bendras darbas, vie-
ni kitus jau pažįstame labai ge-
rai. Man gera matyti, kad teatro 
užsiėmimai daro stebuklus – iš-
laisvina iš savo vidinių pančių as-
menybes, įlieja pasitikėjimo sa-
vimi, paskatina gebėjimą atvirai 
kalbėti apie savo negalią ir suke-
lia didžiulį norą nutiesti toleranci-
jos tiltą tarp sveikųjų ir neįgaliųjų. 
Nuoširdžiai sakau: erzoniečiai yra 
labai drąsūs žmonės, o mums, 
sveikiesiems, yra ko iš jų pasimo-
kyti. Todėl labai džiaugiamės, kad 
spektaklyje dalyvavę Druskininkų 
mokyklų moksleivių tarybų atsto-
vai priėmė sprendimą šį spekta-
klį parodyti kiekvienos mokyklos 
moksleiviams. Jau sulaukėme pir-
mo skambučio iš „Saulės“ pagrin-
dinės mokyklos: gruodžio 5 dieną 
spektaklį pamatys šios mokyklos 
moksleiviai. Žinoma, simboliška, 

kad „(Ne)patogi realybė“ parody-
ta, minint Tolerancijos dieną. Man 
tolerancija – priimti žmogų tokį, 
koks jis yra. Su jo „kitoniškumu“, 
negalia, požiūriu į gyvenimą, sek-
sualine orientacija ar rase.“

Kaip patikino šokių kolektyvo 
„Opus“ vadovė Jolita Kielienė, 
minčių sujungti „Erzon“ ir „Opus“ 
pajėgas būta nuo pat pačių pir-
mųjų dienų, pradėjus kurti spek-
taklį: esminė idėja ir buvo paro-
dyti, jog neįgalieji yra tokie pat 
žmonės, kaip ir kiti. 

Tai ir klubo pavadinimas sako: 
„Esame ryšio zonoje“. Gavę pa-
siūlymą prisidėti prie tokios gra-
žios idėjos išpildymo, su džiaugs-
mu sutikome. „Opus“ šokėjos 
sukūrė vizualizaciją spektakly-
je pasakojamoms gyvenimo is-
torijoms. Kaskart, pradėjus naują 
pasakojimą, šokėjos scenoje at-
sidurdavo vis arčiau erzoniečių: 
taip meninės išraiškos priemonė-
mis siekta parodyti, jog aplinki-
niams nereikia bijoti „nepatogios 
realybės“, jog mes visi esame 

Jaunimo užimtumo centre organizuotas renginys, skirtas tarptautinei Tolerancijos dienai, ir surengta spektaklio „(Ne)patogi realybė“ premjera/Roberto Kisieliaus nuotraukos

žmonės, kuriems reikia bendra-
vimo, o kartais – ir pagalbos ran-
kos. Per pačias pirmąsias repe-
ticijas iki ašarų graudinosi visos 
„Opus“ šokėjos, nes pasakoja-
mos istorijos palietė kiekvienos 
iš jų širdį. Tačiau dėl to jų užside-
gimas kuo kūrybiškiau įprasmin-
ti spektaklio mintį buvo tik dar sti-
presnis. 

Džiaugiuosi, kad „Opus“ šokė-
jos ir „Erzon“ klubo nariai, drau-
ge kurdami spektaklį, susidrau-

gavo ir geriau pažino vieni kitus. 
Renginys buvo skirtas lapkričio 
16-ąją minimai Tolerancijos die-
nai. Man tolerancija – tai ir pa-
garba kitokiai pasaulio kultūrai, 
papročiams; tačiau visų pirma 
– pagarba žmogui, jo paties ir 
jo gyvenimo stiliaus priėmimas. 
Visi turime gerbti vieni kitus, kie-
kvieno gyvenimą, skirtingus po-
žiūrius, nuomones.“

Parengė Ramunė Žilienė


