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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Lynų keliui – jau treji metai
Kviečiame dalyvauti
nuotraukų konkurse
„Mano Kalėdos
Druskininkuose“

2 psl.

Išorinę reklamą
būtina suderinti

4 psl.

Suaugusiųjų
mokymo savaitės
akcentas – dailės
darbų paroda

8 psl.

Lynų keliu per trejetą metų persikėlė jau daugiau kaip 500 tūkstančių lankytojų – druskininkiečių ir kurorto svečių iš Lietuvos bei užsienio šalių/Roberto Kisieliaus nuotrauka

5 psl.

Bilso bendruomenė
paminėjo veiklos
dešimtmetį

16 psl.
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Druskininkų savivaldybės patirtis socialinėje
srityje – pavyzdys Jelgavos miesto atstovams

Druskininkuose viešėjusi Jelgavos miesto savivaldybės (Latvija) delegacija domėjosi Druskininkų savivaldybės patirtimi socialinėje
srityje/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkuose viešėjo Jelgavos
miesto savivaldybės (Latvija)
delegacija. Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas
Urmanavičius svečiams pristatė Druskininkų kurorto istoriją,
plėtros strategiją, įgyvendintus
ir vykdomus projektus. Svečiai

domėjosi savivaldybės socialine
politika, naujovėmis ir aktualijomis. Kartu su mero pavaduotoju
delegaciją priėmė savivaldybės
administracijos specialistai, Socialinių paslaugų centro vadovė
Asta Aleksienė.
Po susitikimo savivaldybėje delegacija apžiūrėjo, kaip dir-

ba Socialinės paramos skyriaus
specialistai, apsilankė Socialinių paslaugų ir Jaunimo užimtumo centruose, savarankiško gyvenimo namuose Viečiūnuose,
poliklinikoje esančiame Psichikos dienos centre, Vaikų ligoninės Vaikų reabilitacijos skyriuje
Druskininkų „Saulutė“.

Meras R. Malinauskas susitiko su Varėnos
pasienio rinktinės vadovybe

Kviečiame dalyvauti nuotraukų konkurse
„Mano Kalėdos Druskininkuose“

Kalėdų sostinė Druskininkai didžiąsias metų šventes pasitinka
naujomis magiškomis instaliacijomis, kurios, vos įvažiavus į kurortą, kiekvieną nuteikia pasijusti
lyg tikroje Kalėdų pasakoje, kurioje visų laukia ir prizų lietus!
Druskininkai savo gerbėjams
paruošė puikių dovanų: nakvynę
su pusryčiais viešbutyje FLORES
su neribotu laiku vandens parke
bei procedūra Druskininkų gydykloje, apsilankymus SPA centre
FLORES ir Vandens parke, nakvynę su pusryčiais centre „Dainava“, romantiškas vakarienes
restoranuose „Du Sel“ ir „Aero
Gallery“.
Norite šių prizų sau ir savo artimiesiems? Jums tereikia įsiamžinti patiems šventiškai papuoštame
kurorte arba įamžinti papuoštas
kurorto erdves ir nuotraukas iki
gruodžio 31 dienos atsiųsti el. paštu: foto@druskininkai.lt
Laiške nurodykite savo vardą,
pavardę ir miestą, iš kurio esate. Nuotraukas rasite Druskininkų savivaldybės „Facebook“ paskyroje.
Tris laimėtojus išrinks „Facebook“ vartotojai, spausdami „Patinka“, dar trys laimėtojai paaiškės

burtų keliu. Visi laimėtojai bus paskelbti sausio 11 dieną.
Kviečiame prasmingai išnaudoti laisvalaikį, atvykti pasidžiaugti Druskininkuose Jums sukurta
šventine pasaka, įspūdingai sutikti Kalėdas bei Naujuosius metus
ir dalyvauti nuotraukų konkurse
„Mano Kalėdos Druskininkuose“.
Laukiame Jūsų!
Reikalavimai konkurso „Mano
Kalėdos Druskininkuose“ nuotraukoms:
1. Nuotraukos turi būti fotografuotos Druskininkų savivaldybėje.
2. Nuotraukos turi būti ne mažesnės raiškos kaip 3 megabaitų,
3456×2345 pikselių.
3. Nuotraukos gali būti retušuojamos.
4. Konkurso dalyvis patvirtina ir
užtikrina, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai.
5. Konkurso dalyvis sutinka, kad
konkursui atsiųstų jo nuotraukų
autorių teisės yra perleidžiamos
konkurso organizatoriui, kuris turi
teisę nuotraukas naudoti Druskininkų reprezentavimo ir reklamavimo tikslais.
6. Konkurse negali dalyvauti
įžeidžiančio ar žeminančio turinio
nuotraukos.

Skelbiamas 2019 metų visuomenės sveikatos
projektų konkursas

Varėnos pasienio rinktinės vadovybės ir Druskininkų bei Lazdijų rajono savivaldybių vadovų susitikime akcentuota tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Lapkričio 22 dieną Druskininkų užkardoje surengtame Valstybės sienos apsaugos tarnybos
(VSAT) Varėnos pasienio rinktinės vadovybės ir Druskininkų
bei Lazdijų rajono savivaldybių
vadovų susitikime akcentuota
tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba, pristatyta naujausia
Valstybės sienos apsaugai naudojama įranga.
Susitikime dalyvavusio Druskininkų savivaldybės mero Ri-

čardo Malinausko teigimu, VSAT
yra tarp tų institucijų, kurios, pirmiausia rūpinasi žmonių saugumu: „Tad kuo pasieniečių turima
technika, priemonės yra modernesnės, o visas tarnybos aprūpinimas yra geresnis, tuo saugesni
yra ir visi gyventojai.“
Druskininkų užkardoje susitikimas organizuotas VSAT Varėnos pasienio rinktinės iniciatyva.
Kaip sakė rinktinės vadas, pulkininkas Vytautas Ižganaitis, susiti-

kimo tikslas – palaikyti ir skatinti
tarpinstitucinį bendradarbiavimą
su pasienio savivaldybėmis, pristatyti Varėnos pasienio rinktinės veiklą. Druskininkų užkardos
vadas majoras Ričardas Birvinskas susitikimo dalyvius supažindino su moderniausia Valstybės
sienos apsaugai naudojama įranga bei technika. Susitikimo dalyviai stebėjo ir pasieniečių kinologų bei jų augintinių – tarnybinių
šunų pasirodymą.

Apvaliosios medienos siuntėjų dėmesiui
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2018 m.
lapkričio mėn. 23 d. įsakymu Nr.
V35-1070 nustatė laikotarpį, kurio
metu gabenant apvaliąją medieną ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė – nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. balandžio 31
d. Taip pat nustatė, kad medienos
siuntėjas Druskininkų savivaldybės administracijos seniūnijos,
kurioje yra apvaliosios medienos
pakrovimo vieta, seniūną ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną

iki numatyto medienos gabenimo

informuoja raštu ar faksu, elektroniniu paštu pateikdamas duomenis, nurodytus Apraše (2004 m.
birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313).
Informacija teikiama Viečiūnų seniūnijai, Jaunystės g. 17, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., faksas (8 313) 47917, mob. tel. 8 687
49038, el. p.: vieciunai@druskininkai.lt; Leipalingio seniūnijai,
Alėjos g. 30, Leipalingio mstl.,
Druskininkų sav., faksas (8 313)
43360, mob. tel. 8 687 40179, el.
p.: leipalingis@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės administracijos Asmens ir visuomenės
sveikatos skyrius skelbia 2019 metų visuomenės sveikatos projektų
konkursą, finansuojamą Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
Projektų rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius,
vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti
socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.
Kviečiame teikti paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:
1. Psichikos sveikatos stiprinimas (pagalba elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams; savižudybių prevencija; patyčių ir smurto prevencija);
2. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas (jaunimo
lytinis švietimas; vaikų ir jaunimo higienos įgūdžių ugdymas ir burnos ertmės organų ligų profilaktika; vaikų akių ligų prevencija, saugios aplinkos kūrimas);
3. Onkologinių susirgimų prevencija;
4. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija;
5. Lėtinių neinfekcinių ligų ir nutukimo prevencija (sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas; širdies ir kraujagyslių ligų
rizikos prevencija);
6. Traumatizmo ir išorinių mirties priežasčių prevencija (Skubiosios medicinos pagalbos kokybės ir prieinamumo gerinimas; paskendimų prevencija).
Paraiškos finansuoti turi būti pateiktos iki 2018 m. gruodžio 27 d.
(imtinai).
Paraiškų teikimas, vertinamas ir finansavimas vykdomas, vadovaujantis Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus
2018-11-15 įsakymu Nr. V35-1054 patvirtintu Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos projektų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašu.
Smulkesnė informacija teikiama Asmens ir visuomenės sveikatos
skyriuje telefonu (8 313) 40 105, el. paštu: evelina.raulusaitiene@
druskininkai.lt (vedėja-savivaldybės gydytoja Evelina Raulušaitienė)
arba egle.sadauskaite@druskininkai.lt (vyriausioji specialistė Eglė
Sadauskaitė).
Daugiau informacijos: www.druskininkai.lt/veiklos sritys/sveikata/
visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
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Vykdoma Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo procedūra
„Prieš dešimtmetį parengtas dabar galiojantis bendrasis planas
yra pasenęs ir nebeatspindi realaus visos Druskininkų savivaldybės bei kurorto vystymosi poreikių. Jame daug neatitikimų dabar
galiojantiems teisės aktams, o plėtros galimybės – išsemtos. Todėl
plano keitimas yra itin svarbus: norime strategiškai į ateitį numatyti ir
bendrajame plane atspindėti savivaldybės vystymosi tendencijas
bei ateinančio laikotarpio strateginio veiklos plano kryptis“, – susitikime pažymėjo R. Malinauskas.

Keičiant bendrąjį planą, labai svarbu atspindėti Druskininkų bendruomenės ir verslo poreikius/Tomo Valavičiaus nuotrauka

Druskininkų savivaldybės Taryba, atsižvelgdama į nuolat besikreipiančių gyventojų ir verslininkų prašymus, LR Teritorijų
planavimo įstatymo pakeitimus,

savivaldybės intensyvią plėtrą ir
poreikį plėsti miesto teritorijos ribas priėmė sprendimą dėl Bendrojo plano keitimo. Įgyvendinant Tarybos sprendimą, buvo

sudaryta ir patvirtinta Bendrojo plano keitimo programa, konkurso būdu parinktas plano keitimo rangovas, atlikta ir patvirtinta
bendrojo plano sprendinių įgy-

vendinimo stebėsena bei jos rezultatai.
Praėjusią savaitę Savivaldybės
vadovai ir administracijos specialistai, susitikę su Druskininkų
savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą rengiančios UAB
„Urbanistika“ direktoriumi Jonu
Treiniu ir bendrojo plano vadove
Andželika Kažiene, aptarė plano
keitimo darbų eigą.
Iki 2019 metų sausio 5 dienos
bus baigta Bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo stadija: surinkti ir išnagrinėti duomenys apie Druskininkų
savivaldybės gamtinės aplinkos
kokybę, socialinės infrastruktūros
būklę, demografinę situaciją, teri-

torijų plėtros galimybes ir kita.
Plano rengėjai pristatys nustatytų probleminių situacijų vertinimą, teritorijos vystymo tendencijas bei prognozes.
Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas akcentavo,
kad keičiant bendrąjį planą labai
svarbu atspindėti bendruomenės
ir verslo poreikius.
Visą informaciją apie Druskininkų savivaldybės teritorijos
bendrojo plano keitimą galima
rasti savivaldybės svetainėje,
informaciniame bloke „Bendrojo plano keitimas, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje: www.
tpdris.lt

Druskininkų savivaldybėje sistemingai tęsiamas įvaizdžio formavimo ir
komunikacijos plano įgyvendinimas
Druskininkų savivaldybė žengia
koja kojon su naujausiomis tendencijomis, įgyvendina grandiozinius planus, imasi išskirtinių idėjų
realizavimo. Inovatyviai gražinamos Druskininkų erdvės, statomi
nauji, išskirtiniai objektai, renovuojami seni. Įvaizdžio formavimui skiriamas didelis dėmesys,
akcentuojant Druskininkų išskirtinumą.
Juk Druskininkai – seniausias ir
didžiausias visus metus veikiantis
balneologinis, purvo ir klimatinis
Lietuvos kurortas. Sveikata, grožis, energija – visa tai gaubia kurorto žmones, gatves, apylinkes,
gamtą. Pušynų kvapas ir švelnus klimatas, besišypsantys, gerai nusiteikę vietiniai žmonės. Mineraliniai šaltiniai, sveikatinimo
procedūros, modernios pasivaikščiojimo ir poilsio zonos kuria stebuklingą Druskininkų energetiką.
Kurortas gydo vaizdais, pojūčiais,
kvapais, geriausiomis emocijomis,
atpalaiduojamosiomis ir gydomosiomis procedūromis, o viską vainikuoja nuoširdus aptarnavimo srityje dirbančių žmonių darbas.
Kurortas – atgaiva akims, širdžiai
ir sielai. Atvykusieji čionai turi galimybę pagaliau stabtelti, viešnagės metu pamiršti kasdienį stresą,
išgyvenimus, negalavimus ir mėgautis poilsiu bei ramybe.
Visame mieste išvystyta infrastruktūra: įrengtos pėsčiųjų, dviratininkų, neįgaliesiems skirtos
zonos, parkuose, miškeliuose –
erdvės atsipalaidavimui, medi-

tacijai, pasivaikščiojimams, važinėjimui dviračiais, riedučiais,
paspirtukais.
Čia veikia išskirtiniai objektai –
„Lynų kelias“, žiemos pramogų
kompleksas „Snow Arena“, Sveikatinimo ir poilsio centras AQUA. Yra
daug SPA centrų, kelios gilias gydymo tradicijas turinčios sanatorijos.
Informaciją apie Druskininkuose veikiančius objektus, kurorto
išskirtinumą norima perteikti ir atnaujintame Druskininkų savivaldybės turizmo ir informacijos centro tinklalapyje.
Druskininkų savivaldybės vadovams ir atstovams, Druskininkų turizmo informacijos centro, verslo,
SPA centrų ir Druskininkų klubo
atstovams viešųjų ryšių specialistai ir dizaineriai pristatė naujojo tinklalapio vizualinio išpildymo, grafinių elementų pavyzdžius.
Pasitarimo metu taip pat buvo
pristatyta informacijos apie Druskininkų kurortą ir jo privalumus
sklaida Lietuvoje ir pasaulyje.
2018 m. vasarą Druskininkų savivaldybės įvaizdžio strategijoms
formuoti buvo pasamdyta skaitmeninės komunikacijos ir ryšių
su visuomene agentūra, kuri įgyvendina prekės ženklo įvaizdį bei
kurorto žinomumą stiprinančias
kampanijas, rengia komunikacijos, įvaizdžio formavimo planą.
Viešųjų ryšių specialistės apžvelgė, kaip kurorto vardas garsinimas žurnaluose, laikraščiuose,
interneto tinklapiuose, socialinėse
paskyrose. Pateikta ataskaita pa-

Gyventojų dėmesiui!
Šių metų lapkričio 29-30 d. (ketvirtadienį ir penktadienį) bus vykdomi M. K. Čiurlionio gatvės (atkarpoje tarp Veisiejų ir Vytauto gatvių) asfaltavimo darbai. Siekiant užtikrinti eismo dalyvių saugumą
visų transporto priemonių eismas šioje atkarpoje bus draudžiamas.
Viešojo transporto eismas vyks Veisiejų (sustojimai ties gėlių parduotuve) ir Vytauto (sustojimai ties Maxima parduotuve) gatvėmis.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Siekiant dar labiau populiarinti Druskininkų kurortą šalyje ir užsienyje, organizuojamos prekės ženklo bei kurorto žinomumą stiprinančios kampanijos, rengiamas komunikacijos, įvaizdžio formavimo planas/Tomo Valavičiaus nuotrauka

rodė, kad minėta sklaida – labai
efektyvi ir puikiai pasiteisina, kasmet turistų skaičius vis auga. Kurortas sulaukia svečių ir iš Ameri-

kos, Australijos, Kinijos, Japonijos,
Korėjos, Izraelio ir kitų šalių.
Aptarus tęstinės komunikacijos
ir įvaizdžio formavimo strategijas,

tęsiamas sudarytas komunikacijos veiklos planas, vystant naują,
inovatyvią viešųjų ryšių kampaniją ir garsinant kurortą pasaulyje.

Savivaldybės gyventojai gali teikti prašymus ES paramai maisto
produktams ir higienos prekėms gauti 2019 metams
Druskininkų savivaldybės gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam asmeniui neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų 1,5 dydžio (183 EUR) per mėnesį, nuo 2018 m. gruodžio
1 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui gali teikti prašymus ES paramai maisto produktams ir higienos prekėms gauti 2019 metams.
Išsamesnė informacija teikiama tel.: (8 313) 52 543 (Socialinės paramos skyriuje); (8 313) 47 918 (Viečiūnų seniūnijoje); (8 313) 43 369 (Leipalingio seniūnijoje) arba el. paštu: parama@druskininkai.lt
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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Keliaujantieji po Dzūkijos nacionalinį parką galės apsistoti ir ornitologiniame
kempinge
Jei esate aktyvaus turizmo
mėgėjai, naujose kelionėse
ieškantys, kur galėtumėte stebėti gamtą bei joje gyvenančius žvėrelius ar paukščius,
šiandien jau drąsiai galite planuoti kelionę į Varėnos rajone
esantį ornitologinį kempingą.
Pirmasis tokio tipo kempingas
visame rajone šiemet atidarytas netoli Merkinės miestelio,
prie Mergelių akelių ežerų.
Ornitologiniu jis vadinamas ne
be reikalo – stovyklavietėje ir šalia jo iškelti 40 inkilų įvairių rūšių
paukščiams, kuriuos galės stebėti atvykėliai. Šią idėją įgyvendino Dzūkijos nacionalinio parko ir
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija kartu su Lietuvos ornitologų draugija bei Lenkijos Biebžos nacionaliniu parku.
Stengiasi dėl pačių paukščių
Dzūkijos nacionalinio parko ir
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius Eimutis Gudelevičius pasakoja, kad Nemuno upėje prie Merkinės esančiose
dvejose didelėse sąnašinėse smėlio salose ilgą laiką gyveno žuvėdros, kirai, tilvikiniai paukščiai,
bet ilgainiui salos apaugo žolėmis, medžiais bei krūmais ir tapo
paukščiams nebetinkamos. Siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas
paukščiams perėti, salose buvo iškirsta augmenija, apgyvendinta 10
specialiai nupirktų herefordų veislės galvijų, kurie nuėda nereikalingus augalus.
Taip pat prie Nemuno ir Straujos santakos įrengta paukščių
apžvalgos platforma su specialiai pateikta informacija, kokius
paukščius ir kada toje vietoje galima aptikti. Iš čia bus galima stebėti Nemuno saloje gyvenančius

Pirmasis ornitologinis kempingas visame rajone šiemet atidarytas netoli Merkinės miestelio, prie Mergelių akelių ežerų/Laimos Rekevičienės nuotrauka

sparnuočius.
Dzūkijos nacionaliniame parke,
buvusioje karinio poligono teritorijoje, anksčiau buvo svarbiausia
Pietų Lietuvoje tetervinų tuoktavietė. Ilgainiui plynė apaugo medeliais, tetervinų tuoktuvių vietos
sunyko. Siekiant praplėsti tetervinų tuoktuvėms tinkamus plotus,
iškirsta 1,4 ha medžių ir krūmų.
Tuo tarpu naujajame kempinge rekonstruotas ilgus metus nenaudotas apleistas pastatas, jame
įrengta ornitologinė klasė. Atvykusiems į kempingą siūloma galimybė ne tik apsistoti, bet ir aplankyti visą Dzūkijos nacionalinį parką,
pateikiama informacija apie lankytinas vietas, gamtines bei kultūrines vertybes ir renginius.
Taip pat buvo specialiai sukur-

ta 18 gamtinio turizmo maršrutų
nuo Dzūkijos nacionalinio parko
iki Biebžos slėnio, išleistas profesionalus ornitologinis kišeninis
vadovas Dzūkijos regione, žemėlapis su ornitologiniais maršrutais
Dzūkijos regione-Biebžos slėnyje, populiari knyga apie gamtą „Laukinės gamtos glūdumose“
ir kišeniniai ornitologinių vadovų rinkiniai. Tad informacijos apie
gamtinį turizmą stoka skųstis tikrai negalima.
Tikisi daugiau gamtos entuziastų
Dzūkijos nacionalinio parko ornitologas dr. Eugenijus Drobelis teigia, kad naujasis ornitologinis kempingas padės visame
regione plėtoti gamtinį turizmą:

„Tai pirmas toks projektas, kuriuo
bandyta apjungti gamtiniu požiūriu įdomias vietoves, išryškinti jų
patrauklumą, sukurti infrastruktūrą, kuri būtų naudinga keliauti bei gamtą pažinti norintiems
žmonėms. Prie Mergelės akelių
įrengtas kempingas skirtas keliautojams, kurie nenori gyventi viešbučiuose, o mieliau renkasi
apsistoti prie ežero, būti gamtoje
ir iš ten pradėti savo keliones“.
Pasak E. Drobelio, ateityje bus
organizuojamos išvykos po apylinkes ir visą Dzūkijos nacionalinį parką. Pažiūrėti įdomesnių paukščių galima nukakus iki
Nemuno ir Merkio upių santakos. Ten esančiose salose galima pamatyti įsikūrusias mažąsias žuvėdras – retą, į Lietuvos

raudonąją knygą įrašytą paukščių rūšį, taip pat išvysti ir medžiojančius juoduosius, ruduosius peslius. Atskrenda jūriniai
ereliai, baltieji garniai, galima
pamatyti ir juodąjį gandrą. Įdomesnių paukščių išvysite nuvažiavę iki Čepkelių raisto – ten
yra įrengtas specialus pažintinis
takas. Aplinkinėse teritorijose
išgirsti gali pavykti ir teterviną,
sutikti – kurtinį, žaliąsias meletas, pilkąsias meletas, kitus retuosius paukščius.
„Ypatingų paukščių rūšių prie
pat kempingo galbūt ir nepamatysime, tačiau ten įrengtoje ornitologinėje klasėje bus galima išgirsti ir šio krašto paukščių balsų
įrašus, pasižiūrėti filmus“, – pasakoja ornitologas, įspėjantis,
kad kelionė į Varėnos kraštą naudos daugiausiai duos tuomet, kai
žmogus rinksis aktyvų poilsį ir nebijos leistis į gamtą.
Kempingas šiemet atidarytas
jau pasibaigus ornitologiniam sezonui. Kitą paukščių stebėjimo
sezoną – gegužės bei vasaros
mėnesiais – tikimasi sulaukti didžiausio susidomėjusių keliautojų antplūdžio.
Atvykėliai su kemperiais ar palapinėmis kempinge ras visus reikalingus namų patogumus, taip
pat paplūdimio tinklinio aikštelę.
Varėnos rajone kempingo iki šiol
nebuvo – naujai atidarytas ornitologinis kempingas yra toks vienintelis šiame krašte.
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Išorinę reklamą būtina suderinti
Vienas iš veiksmingiausių būdų
skleisti informaciją – lauko reklama. Tai viena seniausių, laiko patikrinta reklamos forma, kuri neerzina esamo ar potencialaus
kliento bei pasiekia jį 24 valandas
per parą. Tinkamoje vietoje įrengus lauko reklamą, galima lengvai
pasiekti tikslinę auditoriją. Tačiau
norintys pastatyti tokio pobūdžio
reklamą gali sulaukti nemalonumų. Ne visi žino, kad, remiantis
Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymu, išorinė reklama privalo
turėti miesto savivaldybės patvirtintą reklamos projektą.
Norint įrengti išorinę reklamą privalu kreiptis į Druskininkų savivaldybės administraciją, atvykus į
Druskininkų savivaldybę arba elektroninėmis priemonėmis bet kuriuo
paros metu. Leidimas įrengti išorinę
reklamą išduodamas, tik raštiškai
suderinus išorinės reklamos projektą su Savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus atsakingu specialistu ir išorinės reklamos
kalbos taisyklingumą su savivaldybės kalbos tvarkytoju. Jeigu išorinę
reklamą norima įrengti saugomose teritorijose, jos įrengimą privalu
raštu suderinti su saugomų teritorijų direkcija arba regiono aplinkos
apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos
saugomų teritorijų direkcijos.
„Visa lauko reklama, taip pat ir
pritvirtinta prie langų iš lauko pusės, privalo būti suderinta su sa-

Išorinė reklama turi būti įrengta, vadovaujantis ne tik projektą, statybą, teritorijų planavimą, bet ir valstybinį kalbos vartojimą reguliuojančiomis teisės aktų nuostatomis/Simonos Dailydaitės nuotrauka

vivaldybe. Druskininkų savivaldybės darbuotojai visada padės ir
patars besikreipiantiems“, – kalbėjo Druskininkų savivaldybės
architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Joana Verbickienė. Ji apgailestavo,
kad žmonės, nusprendę pasigaminti reklaminius stendus savo
teikiamoms paslaugoms ar gaminamoms prekėms reklamuoti, pirmiausia pinigus sumoka dizaineriams, maketuotojams ir tik
tada kreipiasi į savivaldybę, norėdami ją suderinti.
Jei lauko reklama vis dėlto įrengiama, nesuderinus patvirtinto
reklamos projekto, teksto turinio
ir taisyklingumo, ji laikoma ne-

legalia, ir tokios lauko reklamos
savininkai gali būti baudžiami.
„Gautas leidimas įrengti išorinę
reklamą suteikia teisę Druskininkų savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui jo galiojimo laikotarpiu, dokumente nurodytoje vietoje
įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant
jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės
reklamos pateikimo priemonės.
Už leidimo išdavimą Druskininkų savivaldybės tarybos nustatyta tvarka mokama vietinė rinkliava. Reklaminės veiklos subjektas
(ar jo įgaliotas asmuo), norėdamas gauti leidimą, turi pateikti nustatytos formos paraišką, doku-

mentus, patvirtinančius žemės,
statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais
teisėtais pagrindais valdančio asmens sutikimą, išskyrus atvejus,
kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Kai išorinė reklama
įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir kitų patalpų,
reikalingas savininkų daugumos
sutikimas. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose
ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip, išorinės reklamos įrengimo projektą, jei išorinę reklamą numatoma įrengti ant
stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, reikalingas

šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas.
Jei reklaminį įrenginį numatoma
įrengti arčiau kaip 30 metrų nuo
gatvių, – policijos pareigūnų raštišką suderinimą. Jei išorinę reklamą numatoma įrengti kultūros
paveldo objektuose, jų teritorijose
bei apsaugos zonose, reikalingas
atsakingo padalinio raštiškas sutikimas.
Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjos Živilės Stravinskaitės teigimu, leidimas lauko reklamos įrengimui būtinas, ne tik
siekiant išvengti teisinių nesusipratimų, bet ir norint, kad lauko
reklamoje neliktų jokių gramatikos ar stiliaus klaidų, kurios galėtų daryti neigiamą įtaką reklamos
ploto rengėjo reputacijai. „Išorinė reklama turi būti įrengta, vadovaujantis ne tik projektą, statybą,
teritorijų planavimą, bet ir valstybinį kalbos vartojimą reguliuojančiomis teisės aktų nuostatomis.
Kalba – žmonių bendravimo priemonė, atliekanti komunikacinę
funkciją, tad visada maloniau matyti klaidų nesudarkytą reklamos
tekstą. Visuomet konsultuojame
Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis
valstybinės kalbos vartojimo klausimais“, – sakė Ž. Stravinskaitė.
Druskininkų savivaldybės
informacija
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Lynų keliui – jau treji metai

Per pirmąsias tris pastarosios savaitės dienas Lynų keliu persikėlė beveik 300 lankytojų/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Įvairių Druskininkuose veikiančių įstaigų atstovai sakė,
kad Lynų kelias sulaukia didelio kurorte apsilankančių svečių dėmesio.
Lynų kelias suteikia galimybę į Druskininkus pažvelgti iš paukščio skrydžio/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laima Rekevičienė
Prieš trejetą metų lapkričio
pabaigoje Druskininkų savivaldybei ir bendrovei „Kautros keltuvai“ Druskininkuose įgyvendinus projektą ir atidarius Lynų
kelią, juo jau persikėlė daugiau
kaip 500 tūkstančių lankytojų –
druskininkiečių ir kurorto svečių iš Lietuvos bei užsienio šalių. Savaitgaliais net ir šaltuoju
metų laiku prie Lynų kelio kasų
nusidriekia žmonių, norinčių
persikelti oro gondolomis per
Nemuną, eilės. Žinia apie Druskininkuose siūlomą smagią
pramogą skrieja ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, todėl ir lankytojų čia netrūksta.
Per gimtadienį, kai UAB „Kautros
keltuvai“ paskelbia akciją ir beveik
savaitę Druskininkų gyventojams
siūlo galimybę išmėginti unikalią
pramogą už simbolinę kainą, sulaukiama ir druskininkiečių susidomėjimo.
Kuria pridėtinę vertę Druskininkams
UAB „Kautros keltuvai“ direktorius Gintautas Pakusas sako,
kad treji Lynų kelio veiklos metai prabėgo labai greitai, visą tą
laiką įmonę lydėjo sėkmė, nebūta jokių didesnių nesklandumų:
„Mes subūrėme šaunią inžinierių bei aptarnaujančio personalo komandą, kurie puikiai prižiūri
keltuvą ir džiugina druskininkiečius bei kurorto svečius. Žinoma,
keltuvo, kaip pramoginio objekto
keleiviams, norėtųsi pasiūlyti ne
tik kelionę Lynų keliu, bet ir daugiau papildomų pramogų. Norėtųsi pakviesti juos pavaikščioti
po mišką ar, pavyzdžiui, skulptūrų parką kitoje Nemuno pusėje, sukurti patrauklių atrakcionų.
Kol kas to trūksta. Tiesa, mūsų
partneriai ir kolegos anapus Nemuno problemą taip pat supranta ir pritaria, kad ją reikia spręsti
– juk ne visi, persikėlusieji Lynų
keliu, slidinėja. Kol kas dar nesame suradę to „bingo!“ sprendimo. Bet ieškome.“
Druskininkų svečiai, pramogau-

Ieva Sobolienė, viešbučio
„Pušynas“ marketingo specialistė: „Mūsų svečiai su dideliu
noru bei entuziazmu išbando lyninį keltuvą, nori pasigrožėti Dzūkijos gamta iš paukščio skrydžio.
Svečiai grįžta ir dalijasi teigiamomis emocijomis, negalėdami atsigrožėti Druskininkų vaizdais – ne
veltui į mūsų miestą plūsta turistai iš visų pasaulio kampelių.
Lynų kelio projektas, mūsų akimis, pasiteisino, todėl mielai siūlome savo viešbučio svečiams
ir įtraukiame šią paslaugą į savo
viešbučio pasiūlymus. Sveikiname partnerį gimtadienio proga ir
linkime sėkmingos darbinės kloties ateityje“.
Evgenij Erhard, viešbučio
„De Lita“ rinkodaros vadovas: „Viešbučio „De Lita“ sve-

čiai aktyviai naudojasi mūsų teikiama nuolaida ir noriai išbando
Lynų kelio pramogą. Pasak jų, tai
paslauga, kurią verta išbandyti, viešint Druskininkuose. Dviguba nauda: iš keltuvo pasigrožėti
nuostabiu vaizdu ir dar nuotaikingai nusikelti į „Snow Areną“.
Rimantas Palionis, Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro direktorius:
„Lynų kelias – tai tarsi „teleportas“ tarp tropikų ir Arktikos, akimirksniu perkeliantis iš vandens
parko pirčių į ledo karalystę. Kažin, ar pasaulyje atsirastų kita tokia vieta, sujungianti Pietus su
Šiaure? Iš kitos pusės, Lynų kelias fantastiškai papildo miesto
gidų ekskursijas, suteikia galimybę pamatyti Druskininkų „žaliuosius plaučius“, kuriančius kurorto gryną orą. Linkime ir toliau likti
aukšto lygio paslaugos teikėju ir
kiekvienais metais džiuginti turistus vis naujomis akcijomis ir
atrakcijomis.“

„Kartą per metus, švęsdami gimtadienį, druskininkiečiams dovanojame galimybę už simbolinę kainą – vieną eurą – pamatyti savo miestą
iš paukščio skrydžio. Ir sulaukiame tikrai daug susidomėjusiųjų! Kaip
verslininkai, esame visai patenkinti – dirbti galima. Uždirbti kol kas
dar ne, bet tikimės, kad taip bus, kai atsiskaitysime su bankais. Dabar drauge su kitais čia veikiančiais pramogų objektais tiesiog kuriame
Druskininkams pridėtinę vertę, siūlome patrauklią pramogą vietos gyventojams ir svečiams“, – sakė G. Pakusas.
įvairios turistų grupės, edukacinių
programų dalyviai, kurie persikelia per Nemuną Lynų keliu. Lankytojų srautas nemažėja.
Suteikia gerų emocijų
„Gera matyti laimingus žmones –
juk besikeliantieji Lynų keliu patiria
tikrai smagių įspūdžių. Lankytojų
daugiausia sulaukiame savaitgaliais ir šiltuoju metu, tačiau gimtadienio proga taip pat jaučiame
pagyvėjimą. Džiaugiamės, trečiojo gimtadienio proga sulaukę daugybės sveikinimų. Pirmosios mus
pasveikino Druskininkų gidės, kurios dažnai atveda turistų grupeles
persikelti Lynų keliu“, – sakė Lynų
kelio operatorė M. Klybienė..
„Kai gimtadienio proga „Kautros keltuvai“ dovanojo druskininkiečiams galimybę išmėginti
Lynų kelią už itin patrauklią kainą, sulaukiame daug druskininkiečių“, – pasakojo Lynų kelio
operatorė Milda Klybienė.
dami kurorte, išmėgina ir Lynų
kelią. Kiekvieną mėnesį užsuka

Pramogą vertina kurorto svečiai
Norinčiųjų persikelti Lynų keliu
per Nemuną ir pastarąją savaitę
netrūko. Druskininkiečiai ir atvykusieji iš kitų šalies miestų bei užsienio neatsispyrė pagundai pažvelgti į Druskininkus iš paukščio
skrydžio ir noriai dalijosi patirtais
įspūdžiais.

Anastasija, Vitalijus Kleus su
sūnumis Timofejumi ir Timūru
iš Babruisko, Baltarusijos: „Lynų
keliu kėlėmės pirmą kartą. Mums
visiems labai patiko – nuostabi pramoga! Miškai, labai graži gamta, Nemuno upė – kvapą
gniaužiantis įspūdis! Džiaugiamės, kad išmėginome šią pramogą.“

Alvyra ir Vytas iš Kauno: „ Pasirodo, mudviejų gimtadieniai
švenčiami tą pačią savaitę, kaip
ir Lynų kelio. Vaikai mums gimtadienių proga padovanojo kelionę į Druskininkus, taigi sumanėme išmėginti ir „Lynų kelią“.
Iš vakaro atėjome, pažiūrėjome,
kaip keliasi kiti, ir patys susigundėme. Kelionė labai patiko, smagu. Ir labai gražūs vaizdai atsivėrė – upė, miškas. Meilės sala.
Džiaugiamės, kad išmėginome
šią pramogą.“
Svetlana ir Igoris iš Baranovičių
miesto, Baltarusijos: „Pirmą kartą kėlėmės keltuvu Druskininkuose. Buvome išmėginę tokią pramogą Bukovelio slidinėjimo kurorte, tik ten į kalną
kilome atvirais keltuvais. Norėjome
persikelti į kitą Nemuno pusę ir uždaromis gondolomis. Visai kitas efektas! Mums labai norėjosi į nuostabią
Druskininkų gamtą pažiūrėti iš aukštai, keliantis Lynų keliu. Smagu, kad
Druskininkuose yra tokia pramoga!“.
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Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetų posėdžiuose pristatyti
bendruomenei aktualūs projektai
Lapkričio 22 d. posėdžiavo
Druskininkų savivaldybės tarybos
Sveikatos apsaugos ir socialinių
reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto, Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros
komitetai. Svarstyti aktualūs švietimo, turizmo, finansų, teisės, socialinės ir kitų sričių klausimai.
Švietimo skyriaus vedėjas Jevgrafijus Samuchovas pristatė mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir
ikimokyklinio ugdymo mokyklas
tvarkos aprašą. Naujai parengtas ugdymo įstaigų organizavimo
tvarkos aprašas: patikslinti priėmimo tvarkos kriterijai ir programos, kurios įgyvendinamos švietimo įstaigose. Taip pat nustatyti
prašymų priėmimo į Druskininkų
švietimo centrą terminai, supaprastinta dokumentų priėmimo
tvarka, patikslinti atskirų mokyklų
pavadinimai.
J. Samuchovas taip pat pristatė
parengtą maitinimo organizavimo
tvarką Druskininkų savivaldybės
ugdymo įstaigose. Maitinimo organizavimo tvarkos aprašu nustatyta, kad maitinimą privalu vykdyti, reglamentuojant maitinimo
kainas, maitinimo organizavimą
vykdant pačios ugdymo įstaigos
arba viešųjų pirkimų konkurso
būdu, skelbiant maitinimo verslo
atranką. Už maitinimo organizavimo tvarką ir eigą atsako ugdymo
įstaigos vadovai.
Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja Vyda Amšiejienė pristatė Druskininkų savivaldybės
biudžeto pakeitimus. Sprendimo projekto dėl Druskininkų sa-

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose svarstyti aktualūs švietimo, turizmo, finansų, teisės, socialinės ir kitų sričių klausimai/Simonos Dailydaitės nuotrauka

vivaldybės 2018 metų biudžeto
pakeitimo tikslas – atsižvelgiant
į faktinį biudžeto pajamų plano
vykdymą, į Savivaldybės įstaigų
vadovų pateiktas paraiškas, į LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Švietimo ir mokslo
ministerijos teisės aktus, kuriais
skiriamos papildomos lėšos savivaldybei, racionaliai paskirstyti bei perskirstyti biudžeto lėšas,
kad būtų užtikrintas Savivaldybės strateginiame veiklos plane
numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Patvirtintų programų bei priemonių vykdymas. Įstaigos išanalizavo 2018 metų
trijų ketvirčių finansinius srautus, įvertino vykdomų programų
bei priemonių tarpinius rezultatus ir pateikė paraiškas lėšų poreikiui ar perskirstymui tarp prie-

monių. Tikslas – efektyviai bei
racionaliai panaudoti biudžeto
lėšas. Šiuo sprendimo projektu 2018 metų Savivaldybės biudžeto pajamų planas didinamas
144,6 tūkst. eurų. Taip pat numatoma skirti 8,0 tūkst. eurų vaikų
dienos centro patalpų įrengimui
M. K. Čiurlionio g. 80, Jovaišių
bendruomenės namų stogo remontui – 3,6 tūkst. eurų.
Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas
pristatė „Elektromobilių įkrovimo
prieigų tinklo kūrimo“ projektą.
Pristatytas nutarimo papildymas,
kad 5-erius metus po projekto
įgyvendinimo pabaigos privalu
užtikrinti nemokamą elektromobilių įkrovimo paslaugų teikimą
elektromobilių įkrovimo prieigų
tinkle. Druskininkų mieste yra nu-

Tarptautiniame konkurse – nugalėtojų
laurai
Spalio 28-lapkričio 1 dienomis
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
fortepijono specialybės 3 klasės mokiniai Augustas Navickas (mokytoja Nona Kalvaitienė) ir 6 klasės mokinė Vilmantė
Kudelytė (mokytoja Jūratė Bujokienė) dalyvavo Vengrojoje
surengtame tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Magic
Bridges of Budapest“. Šis konkursas jau ne pirmus metus suburia talentingus, darbščius
ir gabius jaunuosius atlikėjus.
Mūsų mokiniams savo amžiaus
grupėse teko varžytis su jaunaisiais pianistais iš Baltarusijos, Vengrijos, Čekijos, Rumunijos bei Lietuvos. Konkursai
– tai netik didelio, kantraus ir
kruopštaus darbo įvertinimas,
bet ir sėkmės dalykas. Juose
dalyvauja geriausieji, todėl dalyviams pagal savo galimybes
reikia būti maksimaliai gerai pasiruošusiems.
Džiugu, kad šiame konkurse
sėkmė lydėjo abu mūsų mokyklos dalyvius. Savo kategorijoje A. Navickas pelnė I-ąją vietą, o Vilmantė Kudelytė – II-ąją.
Džiaugiamės mokinių laimėjimais, raginame nesustoti, toliau kelti sau didesnius tikslus
bei siekti sėkmingo jų įgyvendinimo.
Parengė Jūratė Bujokienė,
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos vyresnioji
fortepijono mokytoja

Nuotraukoje iš kairės: J. Bujokienė (mokytoja), V. Kudelytė, A. Navickas, N. Kalvaitienė
(mokytoja)/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

matomos 4 tokios prieigos.
Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Vilūnienė pristatė
Druskininkų savivaldybės būsto
fondo sąrašo ir Druskininkų savivaldybės socialinio būsto, kaip
savivaldybės būsto fondo dalies,
sąrašo patvirtinimo pakeitimus.
Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėjas Renaldas Viščinis detalizavo Druskininkų savivaldybės administracijos struktūros numatomus pakeitimus,
kurie atliekami, siekiant efektyvinti administracijos darbą, nedidinant maksimalaus administracijos nustatyto pareigybių
skaičiaus.
Ūkio skyriaus vedėjas Valdas
Kuleckas pristatė UAB „Litesko“
filialo „Druskininkų šiluma“ 2018
metų investicijų plano papildy-

mus. Siūloma derinti tris papildomas investicijas: šilumos tinklų
statybą į pastatą M. K. Čiurlionio
g. 27 („Menų kalvė“), Viečiūnų katilinės katilų pritaikymą kūrenti dvi
kuro rūšis, įrengiant kombinuotus
degiklius (pagrindinis kuras – suskystintos gamtinės dujos, rezervinis dyzelinis kuras). Naujo skysto kuro siurblio sumontavimas
Druskininkų katilinėje. Bendra papildomų investicijų suma – beveik
50 tūkst. Eur.
Taip pat pristatyti vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse,
vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį, apriboti eismą
joje) naujos redakcijos nuostatai. Apskaičiuojant rinkliavos dydį,
numatoma atsisakyti pernelyg
smulkaus savivaldybės teritorijos
skirstymo, kasinėjimo darbų trukmę ir sezoniškumą įvertinančių
papildomų koeficientų. 100 proc.
dydžio vietinės rinkliavos lengvatų numatoma taikyti tik dviem
atvejais: kai likviduojama inžinerinių tinklų avarija ir kai žemės darbų užsakovo (statytojo) funkcijas
vykdo savivaldybės administracija. Laukiama, kad apskaičiuotas
rinkliavos dydis sumažės, tačiau
išsiplės rinkliavos mokėtojų ratas.
Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdis šaukiamas lapkričio
29 d. 10 val.
Druskininkų savivaldybės
informacija

Maltiečiai savaitgalį į
dubenėlius pilstys gerumą

Maloniai kviečiame visus geros
valios žmones prisijungti prie labdaros akcijos „Maltiečių sriuba
2018“, kuri Druskininkuose organizuojama lapkričio 30 d., penktadienį, nuo 15 val. Vilniaus alėjoje,
šalia muzikinio fontano.
Ateikite ir parodykite, kad jūs ne-

abejingi tiems, kurie gyvena šalia
mūsų.
Būkite dosnūs skurstantiems
seneliams.
Maltos ordino pagalbos
tarnybos Druskininkų grupės
savanorės
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Įsibėgėjo projektas „Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina projektą „Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“,
kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Druskininkų
savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – suformuoti Druskininkų savivaldybės vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir
vertybines nuostatas.
Šiuo metu Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdytiniams
organizuojamos sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklos, įgyvendinant „Kimochis“ ugdymo
programą bei sveikatą stiprinančias mankštas. 2019-2020 m.
šios veiklos bus įgyvendinamos
kitose Druskininkų savivaldybės
ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
„Kimochis“ – tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kurios
smagios, įtraukiančios, inovatyvios veiklos padeda vaikams ugdyti penkias socialines ir emocines
kompetencijas: savęs pažinimą,
savęs valdymą, socialinį pažinimą, santykių kūrimo įgūdžius bei
atsakingą sprendimų priėmimą.
„Kimochis“ ugdymo programa
išdėstyta 3 etapais. Pirmajame

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdytiniams organizuojamos sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklos, įgyvendinant „Kimochis“
ugdymo programą bei sveikatą stiprinančias mankštas/ Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

etape vaikai supažindinami su
personažais, kiekvienas iš jų atspindi skirtingo charakterio ugdytinius. Spalvingi Kimočių charak-

teriai – tai nuolat besimainančios
nuotaikos Debesėlis, nedrąsus
Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat
nerimaujanti Balandė Meilė ir iš-

dykusi Lipšniakojė.
Antrajame programos etape vaikai yra supažindinami su penkiais „Kimochis“ bendravimo rak-

tais: atkreipti pašnekovo dėmesį,
naudoti ramų balsą, naudoti ramų
veidą ir kūną, pasirinkti tinkamus
žodžius bei ištaisyti skaudinančias situacijas.
Trečiojoje programos dalyje yra
kalbama apie jausmus. Apie tai,
ką jaučiame, bendraudami su
bendraamžiais, kaip mokomės atpažinti socialinius ženklus, tokius
kaip veido išraiška, kūno kalba ir
balso tonas. Ši programa ugdo asmenybę, kuri puikiai žino, ko nori,
geba įvardinti savo vidinę savijautą, yra atsakinga ir pagarbi.
Atliekant sveikatą stiprinančias
mankštas, didelis dėmesys yra
skiriamas taisyklingai laikysenai ir
plokščiapėdystės profilaktikai. Judėjimas – sveiko vaiko gyvybinis
poreikis. Pastaruoju metu daugėja vaikų, turinčių atramos ir judėjimo aparato deformacijų. Dalis iš jų
yra įgimtos arba įgytos dėl neteisingos gyvensenos. Ikimokyklinio
amžiaus tarpsniu ypač intensyviai
auga ir vystosi judamasis aparatas,
formuojasi atskiros jos dalys, todėl
labai svarbu plokščiapėdystės profilaktiką pradėti kuo anksčiau.
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
informacija

Uždeganti vilties ugnelę kiekvienam
Janina Nikoliukienė,
Elektrėnų diabeto klubo narė
Ji – Jelena Šimonienė, mokymo ir aktyvaus poilsio stovyklos vadovė, Lietuvos diabeto asociacijos tarybos narė,
Druskininkų diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė.
Susipažinome dar rugpjūčio
pradžioje, kai buvo organizuoti savaitės trukmės užsiėmimai.
Jiems vesti „Dainavos“ sanatorijoje Jelena pasirinko geriausią komandą: Aušrą Krivolap,
slaugytoją diabetologę iš Kauno LSMU ir Jūratę Tamulaitienę,
klubo „Atgaja“ narę. Su diabeto gydymo naujovėmis supažindinti tąkart atvyko Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida
Augustinienė. Kasdien paskaitas paįvairindavo nauji asmenys,
jau po pirmos dienos įtraukti į labai konkrečiai sudarytą mokymo
ir aktyvaus poilsio dienotvarkę.

J. Šimonienė – mokymo ir aktyvaus poilsio stovyklos vadovė, Lietuvos diabeto
asociacijos tarybos narė, Druskininkų diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė/Ramunės
Žilienės nuotrauka

Nuo pirmos susitikimo akimirkos
stovyklos vadovės nuoširdumas,
harmoningai derantis su atviru
pasitikėjimu savo jėgomis, nuteikė rimtam darbui ir aktyviam fizi-

J. Šimonienė – tarsi Druskininkų miesto ambasadorė, išmananti kurorto istoriją, su meile tai atskleidžianti jos organizuojamų stovyklų
nariams/Diabeto klubo „Atgaja“ archyvo nuotrauka

niam krūviui realizuoti.
Mokėmės, kaip pagerinti gyvenimo kokybę, sergant cukriniu diabetu, atlikę praktinius
darbus ir išlaikę apklausos testus, supratome, kad J. Šimonienė – dar ir Druskininkų miesto

ambasadorė, išmananti kurorto istoriją, su meile tai atskleidžianti savo stovyklos nariams.
Ji myli ir rūpinasi savo šeima,
pajutome šią šilumą ir mes. Likome sužavėti jos darbais ir užmojais, ne vieną paskatinusiais

draugiškesnei ir kūrybiškesnei
aplinkai formuoti. Pirmą vakarą suburti į kolektyvą, išlikome
draugiški iki paskutinės atsisveikinimo akimirkos, tikėdami su nuostabia vadove dar ne
kartą susitikti.
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Suaugusiųjų mokymo savaitės akcentas – dailės darbų paroda
„Lietuva mokosi: iš praeities
į ateitį“ – taip šiemet buvo pavadinta tradicinė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos
iniciatyva rengiama Suaugusiųjų mokymosi savaitė, skirta
atkurtos Lietuvos šimtmečiui.
Lapkričio 19-25 dienomis į jau
devynioliktą kartą Lietuvoje organizuotą Suaugusiųjų mokymosi savaitę įsiliejo ir druskininkiečiai.
Kaip teigė Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius kuruojančio Druskininkų švietimo centro direktorius Vytautas
Gintutis, Druskininkuose sudaromos galimybės įvairia veikla praturtinti suaugusiųjų laisvalaikį: „Suaugusiųjų švietimą
ir mokymą Druskininkuose organizuojančias įstaigas ir organizacijas kvietėme parodyti bendruomenei mokymosi bei
saviraiškos galimybes, paskatinti druskininkiečius kūrybiškai jomis naudotis.“
Druskininkuose Suaugusiųjų mokymosi savaitės dienomis
renginiai organizuoti Jaunimo
užimtumo, Švietimo, Druskininkų socialinių paslaugų centruose: drauge su Visuomenės
sveikatos biuro specialistas surengta apskrito stalo diskusija „Cukrinis diabetas – XXI a.
rykštė“; sveikatos stiprinimo
užsiėmimai – mankšta miesto bendruomenei, fizinio aktyvumo užsiėmimai senjorams
„Nėra blogo oro, yra tik noras
judėti pirmyn“.
Gražiu Suaugusiųjų mokymo
savaitės akcentu tapo lapkričio
21-osios vakarą Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos V.
K. Jonyno dailės skyriaus parodų salėje surengtas šios mokyklos suaugusiųjų klasių kūrybinių darbų parodos atidarymas.
Drauge su druskininkiečiais renginyje dalyvavo ir svečiai iš Lazdijų meno mokyklos – direktorė
Renata Mockevičienė, direktorės
pavaduotoja ugdymui Diana Tulabienė, mokytojai ir suaugusieji mokiniai, lankantys dailės pamokas. Parodos atidarymo metu
Lazdijų meno mokyklos direktorė R. Mockevičienė pasidžiaugė,
kad Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykla viena iš pirmųjų
Lietuvoje įkūrė suaugusiųjų klasę
ir pradėjo suaugusiuosius mokyti
dailės paslapčių bei įteikė padėką
mokyklos direktorei Onai Olšauskienei už partnerystės santykių
plėtojimą, dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš
praeities į ateitį“ renginio organi-

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos ir Lazdijų meno mokyklos suaugusiųjų klasių mokiniai bei mokytojai (centre – Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė O.
Olšauskienė, Lazdijų meno mokyklos direktorė R. Mockevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui D. Tulabienė)/Andriaus Švitros nuotrauka

zavimą“.
Po parodos atidarymo surengta suaugusiųjų klasių atvira,
praktinė ir teorinė pamoka-diskusija „Dailės įtaka turtinant suaugusiųjų laisvalaikį“. Pamokas
vedė Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojos
metodininkės Onutė Zakarienė
ir Eglė Maračinskaitė. Mokytojos
E. Maračinskaitės teigimu, mokant suaugusiuosius, reikia ne
mažiau jautrumo ir atidumo nei
bendraujant su jaunaisiais mokyklos ugdytiniais, juolab kad suaugusieji iš savęs linkę reikalauti maksimalaus rezultato. „Todėl
mėginame drauge išlaisvinti kūrybiškumą, kad galiausiai būtų
pasiektas norimas, trokštamas
rezultatas“, – sakė dailės pedagogė. Druskininkuose suaugusiųjų kūrybinių klasių idėja, kurios iniciatore buvo mokytoja
O. Zakarienė, pradėta puoselėti ir įgyvendinama nuo 2004-ųjų.
O. Zakarienės teigimu, galimybė lankyti dailės pamokas daugelį suaugusių, įvairaus amžiaus
ir įvairių profesijų žmonių padarė laimingesniais: „Juk piešimas,
tapyba išlaisvina kūrybiškumą, o
kai kuriems netgi padeda įkūnyti vaikystės, jaunystės svajonę,
nuo kurios kadaise galbūt atkalbėjo kiti, tuomet šalia buvę suaugusieji žmonės.“
Dailės pamokas lanko mokytojai, vadybininkai, jaunos mamos, senjorai ir įvairių profesijų
druskininkiečiai, neabejingi dailės menui. Pamokos mokamos,
vienam asmeniui mėnesio kaina – 15 eurų (nustatyta Drus-

Informacija gyventojams, gaunantiems ES
paramą maisto produktais
Nuo gruodžio 3 d. iki gruodžio 14 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus
kviečiami pateikusieji prašymus iki spalio 29 d. Parama dalinama:
• Druskininkuose, Baravykų g. 1 – š. m. gruodžio 3, 5, 6, 10, 12, 13
d. nuo 17.00 iki 19.00 val.
• Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. gruodžio 4, 11 d. nuo 17.00
iki 18.30 val.
• Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. gruodžio 7, 14 d. nuo 16.30
iki 18.30 val.
Telefonai pasiteirauti: LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461;
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543

Druskininkų savivaldybės informacija

kininkų savivaldybės tarybos
sprendimu). Pamokos organizuojamos kartą per savaitę, trečiadienio vakarais, ir trunka tris
akademines valandas. Tai laikas, kurį, besilankantieji pamokose, gali skirti tik sau. Dažnai
namiškiai suaugusiųjų dailininkų nekantriai klausinėja, kur ir

ką šie veikiantys, tačiau kai galiausiai namų sienas ima puošti
autoriniai, per pamokas sukurti
darbai, nepasitenkinimo ir klausimų nebelieka.
Suaugusiųjų kūrinių temos – labai įvairios. Pasak O. Zakarienės,
temos ateina su kiekvienu žmogumi – ir gimsta iš to, kas kam

rūpi, kas ir kur, pasak mokytojos,
„įmato pasaulio stebuklą“. O jai
pačiai labai patinka gėlių tema, –
stebuklas, kad žemė išaugina tokį
grožį: „Gėlės man tarsi sustabdytas spalvų fejerverkas.“
Druskininkų švietimo centro
informacija
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Keiskimės patys ir keiskime savo aplinką
Gitana Stukienė, projekto koordinatorė
Ramunė Karlonienė
Šiais mokslo metais „Ryto“
gimnazija pradėjo vykdyti du
naujus Erasmus+2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo
sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektus (KA229).
Mokyklų mainų partnerystėmis vykdomas mokyklų tarptautinis
bendradarbiavimas,
mokymo ir mokymosi veiklos
mokiniams ir mokyklos darbuotojams, suteikiamos sąlygos mokytojų dalijimuisi informacija ir patirtimi, profesiniam
tobulėjimui, mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui su
bendraamžiais iš kitų užsienio
šalių mokyklose bei portale eTwinning.
Vienas iš dviejų projektų yra
MAD – Make a difference! (liet.
„Pa(si)keisk!“). Projektą koordinuoja italai, partnerės – mokyklų
bendruomenės iš Nyderlandų, Vokietijos ir Latvijos. Italai ir olandai
mums yra pažįstami iš dalyvavimo
Erasmus+ projekte CASE 20162018 m., todėl džiaugiamės, kad ir
vėl galime bendradarbiauti kartu.
Projekto tikslai – pilietiškumo ugdymas artimoje aplinkoje ir visuomenėje bei Europos mastu, aktyvus dalyvavimas socialiniuose
pokyčiuose ir socialinių bei švietimo vertybių ugdymas.
Antrasis projektas – Let us
bring Europe together for heritage! – BET (liet. „Vienykimės
Europos paveldo išsaugojimui!“), kurio koordinatoriai – ispanai iš Galisijos regiono, Lugo
miesto. Kiti projekto partneriai yra
italai, lenkai ir rumunai. Projekto
veiklos kvies mokyklų bendruomenes domėtis Europos gamtos
ir kultūros paveldu, skatins kūrybiškumą ir verslumą materialiojo
ir nematerialiojo paveldo vertės
didinimo dėlei.
Pirmas MAD projekto dalyvių
susitikimas organizuotas lapkričio
4-9 dienomis Vokietijoje, Obernburgo mieste. „Ryto“ gimnazijai
ir Lietuvai atstovavo 6 pirmų-an-

Pirmas MAD projekto dalyvių susitikimas organizuotas lapkričio 4-9 dienomis Vokietijoje, Obernburgo mieste/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

trų klasių mokiniai (Gustė Ciūnytė, Neda Straigytė, Orinta Karlonaitė, Džiugas Juozaponis, Ignas
Dumbliauskas, Julius Gvozdiovas), projekto išvykoje juos lydėjo
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ramunė Karlonienė ir anglų
kalbos mokytoja, projekto koordinatorė Gitana Stukienė.
Main-Limes-Realschule
mokykloje, kuri yra viena iš penkių
šalių projekto partnerių, mokosi
550 mokinių. Mokyklos pastatas
neseniai surenovuotas. Didžiulis erdvus holas, modernios klasės su tokiais pat baldais ir technika, estetiški stendai. Griežta
tvarka dėl telefonų: mokiniai juos
laiko nematomoje vietoje išjungę arba, kaip sakė, su veikiančiu
skrydžio režimu. Vidiniai ir išoriniai mokyklos kiemeliai – erdvės,
kuriose mokiniai ne tik leidžia
pertraukas, esant šiltam orui,
bet ir valgo. Beveik visi turi maisto iš namų, didelės valgyklos čia
nėra; stovi gėrimų ir saldumynų
aparatai. Iš maisto dar gali nusipirkti šviežių bandelių.
Gyveno šeimose
Mūsų mokiniams, iš kurių visi

panašiuose projektuose – ne
naujokai, vis tiek jaudulį kėlė nežinia, kokioje šeimoje gyvens. Veik
savaitė gyvenimo su svetimais
žmonėmis nėra lengvas iššūkis:
vaikai turi prisitaikyti prie naujų
gyvenimo sąlygų, būti tolerantiški, bendrauti anglų kalba.
Tačiau nusivilti neteko. Pasak
mūsų mokinių, partnerių vokiečių šeimose vyravo draugiška
atmosfera, tėvai rūpinosi savo
laikinais globotiniais, kai kurie
iš mandagumo, net ir nemokėdami gerai anglų kalbos, prie
vaikų tarpusavy išvis nekalbėjo vokiškai – tik angliškai. Vieni
gyveno pačiame Obernburge,
kiti – už miesto, o veikla po projekto užsiėmimų priklausė nuo
šeimos planų.
Netrūko aktyvios veiklos
Vizito savaitė buvo pilna veiksmo. Pirmą dieną vizito šeimininkai vokiečiai supažindino mus su
mokyklos erdvėmis, sveikinimo
žodį tarė mokyklos direktorė. Per
veiklas mes, projekto partneriai,
bandėme artimiau susipažinti:
žaidėme integracinius žaidimus,
kūrėme herbus apie savo drau-

gą užsienietį, dalyvavome projekto logotipo atrankoje.
Kitą dieną skyrėme pokalbiams
apie stereotipus, tarptautinėse
grupėse vaidinome miniatiūras
tema „Individas – visuomenė“, visi
kartu gaminome pietus mokyklos
technologijų klasėje ir vaišinomės
pačių paruoštu troškiniu. Pamokų laikui pasibaigus, traukiniu vykome į netoliese esantį Ašafenburgo miestą, kurio pavadinimas
reiškia Pilis prie uosių upės. Ta didinga pilimi ir grožėjomės.
Savaitės
vidury
lankėmės
Viurcburge. 2004 m. atšventęs
1300 metų jubiliejų Viurcburgas
laikomas vienu išskirtiniausių
Bavarijos miestų. Ne vieną Nobelio premijos laureatą užauginęs mietas labiausiai didžiuojasi
Rentgenu, kuris čia atrado žymiuosius savo spindulius. Miesto senovę mena centre stūksanti pilis ir jos erdvūs kiemai. Anksti
rytą pasitaikė toks oras, kad saulė maišėsi su rūkais – pasijutome it kokiame filme. Projekto dalyviai mokiniai dalyvavo „Lobių
medžioklėje“ – jie gavo užduotis
surasti tam tikrus miesto istorijos
objektus.

Dar dvi įdomios projekto savaitės
veiklos buvo Sokrato dialogo mokymai draugystės tema ir internetinio įrankio Kahoot naudojimas viktorinos kūrimui. Mokiniai taip pat
dalyvavo pamokose ir galėjo palyginti, kuo skiriasi ir kuo panašios
mūsų pamokos. Vertėtų paminėti,
kad kai kurie mokomieji dalykai –
geografija, matematika ir ekonomika – Main-Limes-Realschule mokykloje yra dėstomi anglų kalba.
Visi projekto užsiėmimai buvo
orientuoti į kitos šalies kultūros
pažinimą, stereotipinio mąstymo
slopinimą sužadinant individualias vaiko mąstymo galias bei nepamirštant tolerantiško požiūrio į
kitą žmogų.
Viena iš labiausiai įsiminusių projekto veiklų buvo vizitas
į privatų ūkį. Du kilometrai stačia kalva pėsčiomis. Pačiame
viršuje įsikūręs vokiečių fermerių ūkis. Ideali tvarka. Šeimininkai aprodė savo valdas: glostėme arklius, matėmė daugybę
kiaulaičių ir vištų. Paskui patys
plakėmės sviestą, vaišinomės
čia pagaminta produkcija – kiaulienos ir vištienos koncervais,
obuolių sultimis ir vaisių arbata. Niekas neskubėjo dengti didžiulio stalo kieme – viską darėme drauge patys. Ši pažintinė
išvyka – geriausia praktinė pamoka miesto vaikams, nebeskiriantiems vištos kiaušinio nuo
anties.
Pirmasis MAD projekto dalyvių
susitikimas Vokietijoje baigėsi,
greitai ir vėl susitiksime, tik jau kitoje šalyje. Lietuvą keturių užsienio šalių partneriai lankys 2020ųjų pavasarį, o iki tol mūsų laukia
įdomus kelias savų pasikeitimų
link. Ne veltui projekto motto –
„Keiskimės patys ir keiskime savo
aplinką. Pa(si)keiskime kartu!”

Šis projektas finansuojamas remiant
Europos Komisijai. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už
bet kokį jame pateikiamos informacijos
naudojimą.

Žalioji gamtos pamoka „Atgimimo“ mokykloje
Eleonora Čepulienė,
„Atgimimo“ mokyklos biologijos
mokytoja metodininkė
Lapkričio 23-oji diena mūsų
mokykloje buvo iš tiesų neįprasta. Sulaukėme JUC tarptautinio projekto dalyvių, net
30 jaunųjų mokytojų, kurie
vedė pamokas 6-7-8 klasių mokiniams. Paminėta ir labai svarbi Lietuvos kariuomenės 100ečio diena, taigi dalis mokinių
dalyvavo iškilmingame minėjime prie Mergelių akių memorialo, mokykloje organizuotos
šiai progai skirtos istorijos pamokos. Dvi 7-os klasės dalyvavo išvažiuojamosiose pamokose KTU Informatikos fakultete,
o mes su mažesniaisiais, penktokais, „Žaliojoje gamtos pamokoje“ sulaukėme svečio.
Penktokų mokytoju tapo Metelių regioninio parko Lankytojų
centro administratorius, gamtininkas Artūras Pečkys.
Pamoka prasidėjo unikaliu balinio vėžlio (lot. Emys orbicularis) drožinio demonstravimu.
Vaikai patikėjo, kad šis meno
šedevras – tikras žiemos miegu

užmigęs vėžlys. Penktokai jį apžiūrinėjo, stebėjosi, fotografavo
ir niekaip negalėjo patikėti, kad
jis išdrožtas iš medžio. Gamtininkas papasakojo, kad šie gyvūnai Lietuvoje atsirado prieš
penkis tūkstančius metų ir gyvena iki šiol. Jiems išsaugoti reikalinga labai švari aplinka.
Nurimus vaikų emocijoms, naujasis mokytojas pristatė saugomas Lietuvos teritorijas. Mokiniai
išsiaiškino rezervato, nacionalinio parko, draustinio sąvokas.
Vėliau laukė labai rimta ir įdomi
užduotis, pasiskirsčius grupelėmis – kiekviena grupė turėjo sukurti savo saugomą teritoriją. Tai
nebuvo lengva penktokams, nes
prireikė istorijos, geografijos,
matematikos ir kitų dalykų žinių.
Kuriamoje saugomoje teritorijoje
privalėjo būti piliakalniai, rekreacinės zonos, stovyklavietės, dviračių takai, kaimo turizmo sodybos, pažintiniai takai, apžvalgos
bokštai ir net ekologiniai laukai.
Kiekvieną saugomą teritoriją būtinai reikėjo „apželdinti“ augalais
ir joje „apgyvendinti“ gyvūnus.
Tad mokiniai ieškojo informacijos, naudodamiesi įvairiais šalti-

niais, susidomėję vartė papildomą literatūrą, kurią atsivežė pats
gamtininkas A. Pečkys. Buvo
smagu matyti vaikų entuziazmą
ir gražius bendro darbo vaisius.
„Žalioji pamoka“ buvo naudinga tuo, kad žingeidūs penktokai
susipažino su Lietuvos augmenija ir gyvūnija, saugomų teritorijų ženklais, patys grupelėse
susikūrė savo improvizuotą saugomą teritoriją. Gamtininkas liko
maloniai nustebintas, kai mokiniai pasakojo, jog jie, pabuvoję miške su šeima ar draugais,
niekuomet nepalieka šiukšlių,
o parsineša jas į namus ir išrūšiuoja. Belieka pasidžiaugti atsakinga augančiąja karta. Juk
švari aplinka – būtina sąlyga išlikti ir baliniam vėžliui.
Netradicinė gamtos pamoka
pasibaigė. Išeidami iš jos, mokiniai džiaugėsi ir dėkojo. Džiaugiausi ir aš, nes manau, kad
mūsų mokykloje auga nauja
gamtos mylėtojų karta. Su naujuoju mokytoju dar neatsisveikinome – pavasarį laukia daug
įdomių dalykų Metelių regioniniame parke, į kurį vyksime visi
kartu.

„Žaliojoje gamtos pamokoje“ penktokų mokytoju tapo Metelių regioninio parko Lankytojų centro administratorius, gamtininkas A. Pečkys/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka
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Lietuvos kariuomenės 100-metį drauge paminėjo „Saulės“ mokyklos
bendruomenė ir KASP Dainavos apygardos kariai savanoriai
Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Lapkričio 23-ąją Lietuvos kariuomenė šventė atkūrimo
šimtmetį. Lietuvos kariuomenės diena artima ir mums, nes
„Saulės“ pagrindinė mokykla
ir KASP Dainavos apygardos
1-osios rinktinės 109-osios
kuopos kariai savanoriai bendradarbiauja jau kelerius metus: vykdo bendras veiklas, organizuoja įvairias išvykas ir
veiklas mokiniams, jie jau tapo
atsakingais pagalbininkais, galinčiais paįvairinti ugdomąjį
procesą.
Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventės išvakarėse mokykloje viešėję dvidešimt karių savanorių organizavo mokiniams įvairius
praktinius užsiėmimus: pasakojo apie kariuomenės ginklus, jų
specifines savybes, leido mokiniams juos laikyti rankose. Pastaroji veikla, ko gero, mokiniams
buvo pati patraukliausia, įdomiausia, nes daugelis berniukų ir mergaičių labai jais domėjosi, juos
čiupinėjo, įdėmiai klausėsi, kaip
reikia saugiai elgtis su šaunamaisiais ginklais. O patys drąsiausieji
– kone kiekvienas klasės mokinys
– sporto salėje galėjo dalyvauti
„Taikliausio šaulio“ varžybose.
Skirtinguose kabinetuose įsikūrę kariškiai supažindino mokinius
su pirmosios pagalbos teikimo
ypatybėmis, mokė nešti sužeistąjį, tvarstyti žaizdą, pristatė ryšio
priemones, naudojamas žvalgyboje, įvairiose karinėse misijose
– net leido mokiniams šias priemones išbandyti patiems; aptarė kario savanorio kuprinės turinį,
apibūdino reikalingiausius daiktus
pratybų metu, nuosekliai papasakojo, kaip maitinasi kariniame žy-

Visos dienos veiklas vainikavo baigiamasis renginys mokyklos aktų salėje, kuriame buvo pasveikinti ir pagerbti Lietuvos kariuomenės
atstovai, apdovanoti mokykloje surengto mokinių piešinių konkurso „Lietuvos karys“ nugalėtojai/Donato Savulionio nuotrauka

gyje, kaip įsirengia stovyklavietę... O kiek džiaugsmo vaikams
suteikė galimybė pasimatuoti maskuojamuosius drabužius,
galvos apdangalus! Dar daugiau
džiaugsmo buvo patirta, lankantis
kariniame „grožio salone“ – iš jo
išėjusius mokinius vos buvo galima atpažinti!
Aktų salėje mokiniai galėjo dalyvauti kpt. V. Liesionio paskaitoje
apie Lietuvos kariuomenės kūrimąsi, jos struktūrą, išgirdo, kokių
charakterio savybių reikia būsimam kariui, klausėsi patarimų,
kaip ugdyti valingumą ir stiprybę.
Mokiniai tądien ragavo ir kareiviškos košės. Kariai savanoriai šį
tradicinį valgį mokiniams ir mokytojams atvežė net iš Alytaus!
Visos dienos veiklas vainikavo
baigiamasis renginys mokyklos
aktų salėje, kuriame buvo pasveikinti ir pagerbti Lietuvos kariuomenės atstovai, apdovanoti
mokykloje surengto mokinių piešinių konkurso „Lietuvos karys“
nugalėtojai bei taikliausiai tądien šaudę mokiniai. KASP Dainavos apygardos 1-osios rink-

Kariškiai supažindino mokinius su pirmosios pagalbos teikimo ypatybėmis, mokė nešti sužeistąjį, tvarstyti žaizdą, pristatė ryšio priemones, naudojamas žvalgyboje, įvairiose karinėse misijose, leido mokiniams šias priemones išbandyti patiems/Donato Savulionio nuotrauka

tinės 109-osios kuopos vadas
kpt. Kęstutis Valenta pasveikino
šventės dalyvius ir pasakė prasmingą kalbą apie du neiššautus
šūvius, apie lemtingus valstybės vadovų sprendimus, lėmusius tautos likimą. Visiems susi-

rinkusiems jis palinkėjo taikios ir
giedros padangės, o mokyklos
direktorei Ramutei Siliūnienei ir
pavaduotojui Algiui Boliui įteikė
simbolines atminimo dovanas,
kurios simbolizuoja dviejų institucijų bendradarbiavimo sėkmin-

gumą ir reikšmingumą. Kariams
savanoriams šventinį koncertą
dovanojo muzikos mokytojos Irenos Daniušienės bei šokių mokytojos Birutės Levanaitienės
ugdytiniai. 8a klasės moksleiviai pakvietė trumpam pabuvoti istorijos pamokoje – renginyje
jie pristatė Lietuvos kariuomenės ištakas, jos kūrimosi etapus,
svarbiausius vadus. 8a kl. mokinys Kristupas Andrulionis sukūrė
filmuką. Salėje sėdėję mokiniai,
mokytojai, svečiai galėjo išvysti
kone visus piešinių konkursui pateiktus jaunųjų kūrėjų darbelius,
nes visi jie buvo nufotografuoti
ir iš jų sumontuotas filmas. Mokyklos tarybos pirmininkė Viktorija Gylytė taip pat pasveikino
karius – įteikė jiems palinkėjimų
ir nuotraukų koliažą, primenantį apie KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109-osios
kuopos karių savanorių nuveiktus darbus, ugdant mūsų mokyklos mokinių pilietiškumą, atsakomybę, žingeidumą.
Už pagalbą, iniciatyvumą, organizuojant renginį dėkojame KASP
Dainavos apygardos 1- osios rinktinės 109-osios kuopos vadui kpt.
Kęstučiui Valentai, kuris tądien
galėjo didžiuotis ne tik savąja misija, pašaukimu, bet ir gražaus
savo vaikų auklėjimo rezultatais –
dukra Kamilė susirinkusiems deklamavo V. Mykolaičio-Putino eilėraštį „Margi sakalai“, o sūnus
Martynas, taip pat karys savanoris, buvo atsakingas už mokinių
šaudymo varžybas. Nuoširdžiai
dėkojame visiems KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės
109-osios kuopos kariams savanoriams (džiugu, kad tarp jų yra
baigusių „Saulės“ mokyklą!), tądien galėjusiems savo žiniomis
bei patirtimi pasidalinti su būsimais Lietuvos gynėjais.

Cukrinis diabetas – XXI a. rykštė

Apskrito stalo diskusijoje kalbėta apie tai, kaip stiprinti cukrinio diabeto prevenciją bei šia liga sergančiųjų sveikatos priežiūros prieinamumą/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Remontuojame namus, butus, atliekame visą
vidaus ir išorės apdailą. Tel. 8 631 76783

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras lapkričio
21 d. organizavo apskrito stalo diskusiją „Cukrinis diabetas – XXI a.
rykštė“, kurioje dalyvavo Druskininkų savivaldybės administracijos, Druskininkų pirminės sveikatos
priežiūros centro ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai. Šios diskusijos tikslas – nubrėžti gaires,
kaip stiprinti cukrinio diabeto prevenciją bei šia liga sergančiųjų
sveikatos priežiūros prieinamumą.
Renginio pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino Druskininkų
savivaldybės visuomenės sveikatos

biuro direktorė Inga Kostina. Ji papasakojo, kad cukrinis diabetas yra
lėtinė, sunki ir brangiai kainuojanti
liga. Jo komplikacijos daro žalą ne
tik pacientui, bet ir jo artimiesiems,
šeimoms ir net valstybei.
Druskininkų diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė Jelena Šimonienė pristatė cukrinio diabeto profilaktiką, simptomus, priežastis bei
pasidalino gerąja patirtimi, įgyvendinant diabetu sergančiųjų
mokymo ir poilsio stovyklas. Vėliau Povilas Jagelavičius, Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro visuomenės svei-

katos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną,
apžvelgė sergamumo, ligotumo
cukriniu diabetu, išvengiamų hospitalizacijų dėl cukrinio diabeto ir
jo komplikacijų statistiką.
Apskrito stalo diskusijos pabaigoje aptarta, kokias prevencines
priemones reikėtų taikyti, kad dar
labiau pagerėtų Druskininkų savivaldybės gyventojų, sergančių
cukrinio diabetu sveikata.
Druskininkų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
informacija
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Vaikai plastiko pakuotes pavertė žaviomis
lesyklėlėmis
Neskubėkite išmesti iš pirmo
žvilgsnio nereikalingų daiktų. Jie dar gali būti naudingi.
Tereikia truputėlį pagalvoti, ir
atliekos atgims naujam gyvenimui. Tą įrodė ir daugelio ugdymo įstaigų vaikai, dalyvavę
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) skelbtame
lesyklėlių konkurse „Dar vienas gyvenimas“.
Visos lesyklėlės šiam konkursui
turėjo būti sukurtos iš vienkartinio plastiko atliekų. Tad jas darę
vaikai naudojo vienkartinius indus, plastikinius butelius nuo vandens ir vaisvandenių, pakuotes
nuo saldumynų ir kitokias plastiko atliekas, iš kurių sukūrė nuostabias lesyklėles sparnuočiams.
Į ARATC kvietimą dalyvauti
Atliekų mažinimo savaitei skirtame konkurse atsiliepė beveik visų
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
sistemą kuriančių savivaldybių
moksleiviai.
Iš viso konkurse dalyvavo 21 ugdymo įstaigos vaikai, sukūrę ir atsiuntę 156 lesyklėlių nuotraukas.
Konkurso nuostatus atitikusių
gražiausių, išradingiausių, originaliausių, funkcionaliausių lesyklėlių kūrėjai buvo pakviesti į baigiamąjį konkurso renginį Alytaus
miesto teatre.
Čia atvykę vaikai iš Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos (1 klasė), Lazdijų rajono Kučiūnų pagrindinės
mokyklos (3 klasė), Lazdijų rajono Veisiejų S. Gedos gimnazijos
(priešmokyklinio ugdymo grupė),
Prienų rajono Ąžuolo gimnazijos
(3c klasė), Varėnos rajono Vydenių pagrindinės mokyklos (2,3,4
klasės), Varėnos specialiosios
mokyklos, Alytaus rajono Pivašiūnų gimnazijos ( 1 klasė), Alytaus
rajono Pivašiūnų gimnazijos (paruošiamoji klasė), Butrimonių darželio (mišri grupė), Alytaus miesto vaikų darželio „Du gaideliai“
(„Ežiukų“ grupė), Alytaus miesto
bendruomenės centro Vaikų dienos centro „Viena šeima“, Alytaus
miesto vaikų darželio „Vyturėlis“
(„Kačiukų“ grupė) atvežė ir savo
sukurtas lesyklėles, kurios visos
buvo eksponuojamos parodoje,
sulaukusioje didžiulio susižavėjimo ir puikių įvertinimų.
„Ir vaikų, ir juos ugdančių pedagogų išradingumas ne tik džiugina, bet net stebina. Labai smagu,
kad jie taip noriai ir aktyviai dalyvauja ekologinio švietimo rengi-

Užuojautos
Nuoširdžiai užjaučiame Liliją Lusienę,
mirus vyrui Vitoldui.
Dzūkų g. kaimynai

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

Visos lesyklėlės konkursui turėjo būti sukurtos iš vienkartinio plastiko atliekų/ARATC archyvo nuotrauka

Lesyklėlių konkurso nugalėtojus žaisti viliojo linksmi kėgliai, pagaminti iš naudotų plastiko butelių/ARATC archyvo nuotrauka

niuose, atranda nuostabių formų
vaikų saviraiškai skatinti. Kartu didėja ir jų sąmoningumas, aplinkos suvokimas bei atsakomybė už
ją“, – sakė Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas, pakvietęs vaikus paraginti ir pamokyti rūšiuoti atliekas
savo tėvus ir senelius bei gavęs jų
pažadą tą padaryti.
Visiems nuostabių lesyklėlių kūrėjams buvo įteikta dovana – parodytas lėlių teatro „Aitvaras“
spektaklis „Kontis ir Tvarkius“, sukurtas pagal to paties pavadinimo
Aldonos Zinkevičiūtės ekologinių
pasakų knygą.
Po spektaklio vaikai dalyvavo
edukacijose ir žaidimuose, kuriems visi žaislai – kėgliai, atminties lėkštutės, saldainių laikrodis
– buvo pagaminti iš vienkartinių
pakuočių. Žaisti jais buvo labai
smagu ir įdomu.
Nuotaikingas renginys baigėsi
apdovanojimais. ARATC įsteigti
prizai buvo įteikti Pivašiūnų gimnazijos I klasės mokinei Gerdai

Židelevičiūtei, kurios sukurta lesyklėlė pripažinta gražiausia. Už
originaliausią lesyklėlę, pavadintą „Grūdų turgelis”, apdovanota
Varėnos specialiosios mokyklos
socialinių įgūdžių ugdymo klasės
mokinė Reda Bartusevičiūtė.
Meniškiausia lesyklėle pripažinta Prienų rajono Ąžuolo gimnazijos 3 klasės moksleivės Godos
Kavaliauskaitės sukurta lesyklėlė.
Funkcionaliausia išrinkta Lazdijų
rajono Veisiejų S. Gedos gimnazijos, ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokinio Rūtenio Petraškos
pagaminta lesyklėlė. Konstruktyviausią lesyklėlę sukūrė Viktorija
Jomantaitė iš Alytaus vaikų darželio „Du gaideliai“ .
Be dovanų neliko ir kiti lesyklėlių
kūrėjai – visi išėjo nešini saldžiais
prizais ir pažadėję žiemą rūpintis
paukšteliais, o visais metų laikais
rūšiuoti atliekas bei stengtis, kad
jų būtų kuo mažiau.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

Lietuvos kariuomenės diena paminėta ir Druskininkuose
Lapkričio 23-ąją Druskininkuose, šalia Mergelių akių esančio
memorialo, organizuotas Lietuvos kariuomenės dienos ir kariuomenės 100-ųjų metinių minėjimo
renginys.
Jame dalyvavo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius, karių reabilitacijos centro vadovas Ričardas Lanauskas, Karių ir Šaulių rikiuotės, Druskininkų mokyklų bei
kitų įstaigų atstovai, bendruomenės nariai. Iškilmingame renginyje buvo pagerbti kariai, apdovanoti šaulių bei karių atstovai.
„Mano Druskininkai“
informacija
Roberto Kisieliaus
nuotrauka
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2018.11.30 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Šiandien prieš 100 metų. Dokumentinė apybraiža, skirta Tilžės
akto 100-mečiui.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis. Likimo ekspertai.
00:35 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 2.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Farai“ (k.).
08:55 „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 TIESIOGIAI „Paramos projekto „Išsipildymo akcija“ koncertas“.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Mano ištakos“.
01:10 „Žemiau 6. Kalno stebuklas“ (k.).
03:00 „Pagrobimas“ (k.).
04:40 „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“.
10:20 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 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Hju Glaso legenda.
00:05 Nelaukta tiesa.
01:50 Apgaulės meistrai (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 Jurijumi.
10.40 Čempionai.
11.15 „Ant bangos“.
12.20 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.55 PREMJERA „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
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 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
06.00 „Pasaulis iš viršaus“.
06.25 Lryto popuri.
06.50 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
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. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 NKL čempionatas. „SintekJonava“ - „Šilutė“. Tiesioginė transliacija
20:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21:00 Įspėjantis pranešimas.
23:50 Pabėgimas iš Los Andželo (k).
01:45 „Dingęs“.
02:45 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k).
03:40 „Antgamtiniai reiškiniai“.

2018.12.01 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).
07:00 Gimtoji žemė.
07:25 Penki draugai 4.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Banginių stebėtoja.
12:55 Pasaulio dokumentika. Avilio
paslaptys.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 5.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Eglutės įžiebimo koncertas
„Tikros Kalėdos Kaune“. Tiesioginė
transliacija iš Kauno Rotušės aikštės.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“.
23:10 Didysis stebuklas.
00:55 Likimo ekspertai (k.).
02:40 Pasaulio dokumentika. Banginių stebėtoja (k.).
03:35 Pasaulio dokumentika. Avilio
paslaptys (k.).
04:25 Džesika Flečer 5 (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Tavo supergalia“.
11:00 „Kelionių panorama“.
11:30 „Planeta 51“.
13:20 „Beždžionėlė ekstremalė“.
15:10 „Simpsonai“.
15:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Laimingas, nes gyvas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 TIESIOGIAI Kalėdų eglės
įžiebimo šventė „Kalėdos sostinėje
2018“.
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Pi gyvenimas“.
23:35 „Grėsmingasis aštuonetas“.
02:45 „Mano ištakos“.
06:05 Dienos programa.
06:10 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:35 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:05 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:35 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:05 „Riterių princesė Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.

09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 Nebijok pažinti.
10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris sutinka Šerloką Holmsą.
11:00 Beprotiškiausios melodijos.
Nuotykiai tęsiasi.
12:50 Šnipė Harieta.
14:50 „Pričiupom!“.
15:20 PREMJERA Po kauke.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kelionė į raganų kalną.
21:35 PREMJERA Brėkštanti aušra. 1 dalis.
23:55 Pagirių žaidynės.
01:30 Hju Glaso legenda (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Ona Vytautienė“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
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 „Šeimininkė“.
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. Operacija „Trojos arklys“.
01.15 „Moterų daktaras“.
03.05 „Baltoji vergė“.
04.30 Vantos lapas.
04.50 „Kambarinė“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Skonio reikalas“.
06:15 „Didžiojo sprogimo
teorija“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
„Savickas Classic“. 2018 m.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Gamtos čempionai“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:10 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:20 „Kas žudikas? Baudžiamosios
bylos“.
18:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Drąsiaširdis.
00:10 AŠTRUS KINAS Širšių lizdas.
02:15 „Ekstrasensų mūšis“ (k).

2018.12.02 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime
kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno
pasakos. Mergaitė su degtukais.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Naujoji Zelandija. Nauji atvykėliai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas šunų pasaulis 2.
13:50 Puaro.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Kuždesiai.
21:55 Tai... sudėtinga.
23:55 Mumija.
01:55 Pasaulio dokumentika. Naujo-

ji Zelandija. Nauji atvykėliai (k.).
02:50 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas šunų pasaulis 2 (k.).
03:40 Savaitė su „Dviračio žiniomis“ (k.).
04:20 Puaro (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Aplink Lietuvą. Miestai“.
12:30 PREMJERA „Sindbadas.
Septynių audrų piratai“.
14:05 „Sugalvok norą“.
15:50 „Romanas su brangakmeniu“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „Pasaulio vyrų
krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva - Kroatija“.
21:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Sugyventi su Džounsais“.
23:40 „Pi gyvenimas“ (k.).
06:05 Dienos programa.
06:10 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:35 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:05 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:35 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:05 „Ogis ir tarakonai“.
08:20 KINO PUSRYČIAI Kas išgelbės Gulą.
10:00 Muzikinė kaukė (k).
12:40 Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis.
14:30 Išleistuvės.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Tiesioginė
transliacija.
22:50 Nerve. Drąsos žaidimas.
00:45 Bleiro ragana.
02:20 Pagirių žaidynės (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Rožė Parčevskytė“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Tiesa apie alkoholio vartojimą“.
11.15 4 kampai.
11.45 „Skonio reikalas“.
12.15 Lryto popuri.
13.00 Adomo obuolys.
14.00 „Ant bangos“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 „Patriotai“.
18.00 Žinios.
18.30 „Kambarinė“.
20.00 Žinios.
20.25 „Kambarinė“ (tęs.).
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“.
00.45 „Širdies plakimas“.
02.45 „Merdoko paslaptys“.
04.40 „Juodosios katės“.
06:20 Tarptautinis galiūnų
turnyras „Savickas Classic“
(k). 2018 m.
07:20 „Gamtos čempionai“ (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Gamtos čempionai“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:05 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:15 „Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“.
18:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
19:30 Bėgliai.
21:20 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
22:20 „Gyvi numirėliai“.
23:20 Įspėjantis pranešimas (k).
02:00 Širšių lizdas (k).

2018.12.03 d.
Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Genijus. Pikasas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
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 VAKARO KINO TEATRAS
„Antrininkas“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „X failai“.
01:55 „Salemas“.
02:50 „Ekstrasensų mūšis“.
04:20 „Kaulai“.
05:10 „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 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.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Terminatorius. Išsigelbėjimas.
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:50 Nerve. Drąsos žaidimas (k).

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „24/7“.
10.00 „Mentų karai. Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
23.00 Adomo obuolys.
00.00 „Beveik negyvas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Vienišas vilkas“.
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03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Vantos lapas.
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 „Reali mistika“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 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. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas.
23:15 Drąsiaširdis (k).
01:15 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“ (k).
02:10 „Gyvi numirėliai“ (k).
02:55 Bėgliai (k).

2018.12.04 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Visi mes žmonės“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „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 VAKARO KINO TEATRAS
„Siuntinys“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „X failai“.
01:45 „Grainderis“.
02:40 „Ekstrasensų mūšis“.
04:00 „Kaulai“ (k.).
04:55 „X failai“ (k.).
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:20 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 Gangsterių medžiotojai.
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:50 Terminatorius. Išsigelbėjimas (k).
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. 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.
18.55 „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 „Mentalistas“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Čempionai.
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. Specialiųjų 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. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Grėsminga žemė.
23:05 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas (k).
01:20 „Dingęs“.
02:30 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).
03:10 „Antgamtiniai reiškiniai“.

2018.12.05 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 2.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Šiandien prieš 100 metų. Dokumentinė apybraiža, skirta Vilniaus universiteto statuto priėmimo 100-mečiui.
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 1.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
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02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Tavo supergalia“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „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 VAKARO KINO TEATRAS
„Atkeršyti bet kokia kaina“.
22:25 „Vikinglotto“. 2016. 154 s.
22:30 TĘSINYS „Atkeršyti bet kokia kaina“.
00:00 „Kaulai“.
01:00 „X failai“.
01:50 „Grainderis“.
02:45 „Ekstrasensų mūšis“.
04:10 „Kaulai“ (k.).
05:00 „X failai“ (k.).
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 „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. PREMJERA Didysis meistras.
01:05 „Juodasis sąrašas“.
02:00 Gangsterių medžiotojai (k).
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Patriotai“.
10.00 „Mentų karai. Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
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.
18.55 „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 „Mentalistas“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.

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. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:55 „Kobra 11“.

18:00 Info diena.
18:30 Betsafe–LKL. Rytas - Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
21:00 Paskutinė tvirtovė.
23:45 Grėsminga žemė (k).
01:50 „Dingęs“.
02:55 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).
03:35 „Antgamtiniai reiškiniai“.

2018.12.06 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3.
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 3 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Gero vakaro šou“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Kautynės Maniloje“.
23:50 „Kaulai“.
00:50 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:40 „Grainderis“.
02:30 „Ekstrasensų mūšis“.
03:55 „Kaulai“ (k.).
04:45 „Bibliotekininkai“.

gvinai“.

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

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 „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 10 000
metų prieš Kristų.
00:40 „Juodasis sąrašas“.
01:40 Didysis meistras (k).
03:40 Alchemija. Kultūrinė publicistika
04:10 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
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. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
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.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
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.
05.30 „Neprijaukinti. Turkija“.

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 „Reali mistika“.
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. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“
21:00 Didvyris ir Siaubas.
23:05 Paskutinė tvirtovė (k).
01:45 „Dingęs“.
02:50 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k).
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Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576
Parapsichologo konsultacijos, būrimai.
Tel. 8 608 33221
Siūlome darbą transporto ir logistikos
vadybininkams (- ėms). Tel. 8 687 93693

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

Lazerinės dermatologijos kabinetas

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

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

Perkame miškus visoje Lietuvoje (duodame
rankpinigius). Tel. 8 613 56708

Apdailos ir santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676

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

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo
vairuotojams-ekspeditoriams. Tel. 8 687 93693

Pastatų šiltinimas EKO vata.
Tel. 8 645 36702
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 kambario 37 kv. m butas, 2
aukšte iš 5, Liškiavos g., renovuotame name, butas po kapitalinio
remonto, su integruotais virtuvės,
prieškambario ir vonios kambario
baldais. Tel. 8 698 19464
1-2 kambarių butai naujos statybos
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, atnaujintame renovuotame name. Kaina – 50000 Eur. Tel. 8 616 36909
12 a namų valdos sklypas Neravų g. 35I (miesto komunikacijos,
elektra, prie pat miesto ribos).
Kaina – 22000 Eur.
Tel. 8 672 27300
30 a sklypas su sodyba Mizarų
kaime su Nemuno pakrante, šalia
Snow Arenos, yra du pastatai,
tinka gyventi žiemą. Kaina –
115000 Eur. Tel. 8 672 27300
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 a sklypas su mūriniu namu ir
kitais statiniais, sodų bendrijoje
„Papartis“. Tel.: 8 620 63782, 8
626 46496

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Ford Escort“ 1995 m., 1,6 L benzinas, 66 kW, universalas, TA iki
2019.04. Kaina – 300 Eur.
Tel. 8 673 81355
„Volvo V40“ 2001.12 mėn., 1,9 L
dyzelinas, 85 kW, visą arba dalimis. Tel. 8 631 96771
„Volvo S80“ 1999 m., benzinasdujos, TA iki 2020.05.
Tel. 8 687 19450
„Opel Astra“ 1995 m., 1,6 l benzinas-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
„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506
Galingas keturratis „Honda“ (iš Anglijos, Lietuvoje neeksploatuotas.
Kaina – 2300 Eur. Tel. 8 614 22592

„VW Passat“ 2004 m., 1,9 l dyzelinas, TA iki 2020.11.22, rida –
198000 km, pakeistos visos stabdžių kaladėlės ir tepalai, pridėsiu
vasarinių padangų komplektą su
lietais diskais. Tel. 8 616 59898

Miškas, mediena, malkos
Parduodame pušines malkas.
Atvežame. Tel. 8 675 85497
Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035

Parduodami gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
Triušiai, triušiena.
Tel. 8 614 47247
Veisliniai ožka ir ožys.
Tel. 8 671 87082

Parduodami įvairūs daiktai
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,
lininis siūlas, užuolaidos, moteriškas paltas (42 dydis).
Tel. 8 600 38695
Svetainės minkštas kampas su
foteliu (išskleidžiamas, patalynės
dėžė). Kaina – 185 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
Siaura skalbimo mašina „Samsung“ (4,5 kg). Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 615 79193
Naudota konvekcinė krosnis
„Rational“ CPCM, galingumas 10
kW, 3 N50, HZ Talpa 6 skardų,
GN 1/1. Kaina – 1900 Eur.
Tel. 8 687 30889
Mažai naudoti: baro stalas už 60
Eur; baro kėdė už 25 Eur; mažas sėdmaišis už 13 Eur; 3 šakų
šviestuvai (3 vnt.) su LED lemputėmis po 11 Eur; kiliminis takas
už 7 Eur; šviesus kavos staliukas
už 6 Eur. Tel. 8 698 40430
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dokumentai, dėžė, priedai, 2
metų garantija. Kaina – 550 Eur.
Kaina derinama proto ribose. Tel.
8 615 71066
Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė); TV priedėliai nuo 12 Eur; SCART laidai.
Tel. 8 686 43600
Perka
Pirksiu nebrangiai 1 kambario
butą Druskininkuose.
Tel. 8 648 53272
Juostinį magnetofoną arba kasetinį nešiojamą magnetofoną.
Tel. 8 687 98870
Rusišką automobilį arba motociklą. Gali būti su defektais.
Tel. 8 675 86875
Senovinius eglutės žaisliukus ir
naujametines atvirutes.
Tel. 8 675 86875
Ieško darbo
Slaugytoja su ilgamete patirtimi
ieško darbo. Gali prižiūrėti ligonį.
Tel. 8 626 48705
2 vyrai ieško darbo.
Tel. 8 627 02119

Išnuomojamos 82 kv. m patalpos
Liepų g. 2 a, 1 aukšte, geras matomumas, įrengtos, vitrininiai langai, tinka paslaugų sferai, administracijai. Kaina – 1 mėn./700
Eur. Tel. 8 672 27300

Kiti
Pamesta juoda vyriška piniginė
su L. Š. tapatybė ir kitomis kortelėmis. Tel. 8 638 09202
Gal kas padovanotų neįgaliai moteriai televizorių.
Tel. 8 622 57874
Dovanojam 2 baltus kačiukus.
Tel. 8 625 58498

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

Viešbučiui „Medea SPA“ reikalinga
masažuotoja (-jas). Puikus atlyginimas,
patogus darbo grafikas. Tel. +370 625 62205
Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus. Atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 605 44445
Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590

38 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 623 43434
58 m. moteris ieško slaugės (turi
7 m. patirties) arba bet kokio darbo. Tel. 8 605 05177
Nuoma

Kalėdinės nuolaidos A. Andrejuk optikoje
(M. K. Čiurlionio g. 65)!
1.
2.
3.

Užsakant akinius, akinių parinkimas – nemokamas.
Nuolaidos akinių rėmeliams nuo 20 iki 50 procentų.
Kviečiame įsigyti dovanų kuponų.

Renginiai

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

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

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

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, Leipalingis)

Išnuomojamas 1 kambario butas
Vilniuje, Žirmūnų g. ilgam laikui.
Kaina – 1 mėn./250 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 671 81099
Išnuomojamas butas M. K. Čiurlionio g. 54. Tel. 8 615 58278
Išnuomojamas naujos statybos 3
kambarių butas Merkinės g. (individualus šilumos skaitiklis, buitinė
technika, internetas, kabelinė).
Kaina – 1 mėn./280 Eur.
Tel. 8 618 49469
Išnuomojamas 1 kambario butas
Liškiavos g., 3 aukšte su baldais
ir buitine technika.
Tel. 8 611 05737

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

Kalėdiniai stebuklai prasideda!
Šventinis savaitgalis Druskininkuose – gražiausia nuotrauka Tavo albumui!
Lapkričio 30-gruodžio 2 d. Šventinių smulkmenų mugė (Vilniaus alėja)
Lapkričio 30 d.:
15 val. Senelių paramos akcija „Maltiečių sriuba“. Ateikite. Aukokite. Vaišinkitės. Mes
prašome už juos, nes jie neprašo patys (Vilniaus alėja)
17 val. Kalėdinių eglučių parko atidarymo šventė. Šou baleto su ugnimi trupės „Ugnies
valdovai“ spektaklis „Ugnies griausmas“ (Gydyklų parkas)
Gruodžio 1 d.:
17 val. Kalėdinės eglės įžiebimo šventė. Sniego žmogeliukai, auksu tviskanti eglė,
įspūdingi fejerverkai, Kalėdų senelio paštas, Kauno vaikų grupės „Saulės vaikai“ ir dainų
autorės bei atlikėjos Jūratės Miliauskaitės koncertas (Pramogų aikštė)
Gruodžio 2 d.:
12 val. Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų grupės labdaros akcija, kurios metu
bus renkamos aukos senelių priežiūrai. Aukotojai bus vaišinami arbata ir bandelėmis
(Pramogų aikštė)
13.30 val. Prakartėlės šventinimo ceremonija. Dainuos Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos suaugusiųjų mišrus choras „Druskininkai“ (Pramogų aikštė)
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)
Gruodžio 8 d. 16 val. Kakavos popietė. „Kaukių akademijos“ aktorių programa, Kalėdų
senelio paštas ir susitikimas su Kalėdų seneliu (Pramogų aikštė, Vilniaus al. 24)

Kaminas „Schieldel“ (6 m., visas
komplektas). Tel. 8 650 85487

Gruodžio 15 d. 16 val. Kakavos popietė ir programa „Magiškos Kalėdos su Elfe“,
Kalėdų senelio paštas ir susitikimas su Kalėdų seneliu (Pramogų aikštė, Vilniaus al.24)
Gruodžio 22 d. 16 val. Kakavos popietė. Sniego senio programa „Paslaptingosios
durys“, VšĮ „Gamtos ateitis“ programa vaikams „Kaip vėjas mišką nuo šiukšlių gelbėjo“,
Kalėdų senelio paštas ir susitikimas su Kalėdų seneliu (Pramogų aikštė, Vilniaus al. 24)

Naujas nešiojamas kompiuteris
„Hp probook 430 g5“. Yra visi

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)
Alfonso Šuliausko kūrybos darbų paroda (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)

Organizuojamos Druskininkų savivaldybės
vyrų ir moterų šaškių pirmenybės
Norinčius dalyvauti varžybose kviečiame atvykti į Druskininkų sporto centrą (M. K. Čiurlionio g. 97-2) 2018 m. gruodžio
6, 7, 10 dienomis nuo 17.30 val.
Informacija teikiama telefonu: (8 313) 58054.
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Bilso bendruomenė paminėjo veiklos dešimtmetį
Penktadienio vakarą į 10-mečio
proga organizuotą renginį rinkosi Bilso bendruomenės namuose rinkosi šio krašto žmonės.
Jų pasveikinti atvyko Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, jo pavaduotojas Linas Urmanavičius, kiti
svečiai. Šventinę nuotaiką sukūrė choro „Druskininkai“ atliekamos dainos.
„Bilso bendruomenė – pavyzdys, kaip reikia mylėti ir puoselėti savą kraštą. Jūs įrodote, kad
žmonių vienybė ir kūrybingumas daro stebuklus, kalnus gali
nuversti. Didžiuojamės Jumis ir
dėkojame už prasmingus darbus, meilę gimtajai žemei, darną.
Jūs dedate stiprius pamatus Bilso bendruomenės puoselėjimui
ir išsaugojimui, gražinate supančią aplinką, rodote neįkainojamą
pavyzdį ateities kartoms. Linkime sveikatos, stiprybės ir ilgiausių metų. Eikite ir nesustokite. Lai
pakanka laiko iššūkiams ir atradimams“, – sakė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas,
dešimtmečio proga sveikindamas
Bilso bendruomenę.
Bilso bendruomenės pirmininkė Gražina Auguvienė, sveikindama susirinkusiuosius, pasidžiaugė

veikliais ir kūrybingais bendruomenės nariais, kurie, neskaičiuodami savo brangaus laiko, imasi
darbų, padeda įgyvendinti projektus, palaiko naujus sumanymus
ir mielai skuba į pagalbą: „Vieninga bendruomenė – stipri bendruomenė. Žadame kurti, daug dirbti ir
savo pavyzdžiu užkrėsti kitus. Norime puoselėti tai, ką sukūrėme, ir
įgyvendinti daug kitų planų.“
Vakaro metu buvo apdovanoti 39 „Bilso“ bendruomenės nariai. Padėkų už visokeriopą pagalbą bendruomenės veikloje,
už kantrybę ir supratingumą sulaukė Saulius Cimakauskas, Sigitas Žūkas, Saulius Miliauskas
ir Arvydas Augus. Už teatro įkūrimą ir vaidinimą jame apdovanoti Daiva Miliauskienė, Jurgita
Cimakauskienė, Jūratė Žūkienė, Gražina Auguvienė, Simona
Daukantienė, Tadas Zakarackas
ir Antanas Vailionis. „Kad namai būtų švarūs“ – tokią padėką
pelnė Stasė Krisiuvienė, Laima
Petrauskienė ir Irena Gasparaitienė. Almai ir Kęstučiui Vilčinskams padėkota už skanų
maistą, Pranui Jacunskui ir Algimantui Bučioniui – už Joninių
laužus bei dalyvavimą bendruomenių sąskrydžiuose, savos

komandos palaikymą, Ingridai
Generauskienei, Ramunei Mizerienei, Sigitai ir Monikai Žūkaitėms, Gretai Miliauskaitei, Algirdui Generauskui, Aidui Bogušiui
– už dalyvavimą bendruomenių
sueituvėse ir artistinius sugebėjimus, o Ryčiui Petrauskui už tai,
kad bendruomenės namuose visada būna šilta.
Juozukas ir Gabrielė Šerkšnai,
Gina Šalengienė, Ona Degutienė pelnė nominaciją „Kuo galėsime, tuo padėsime“, o Arnui Cimakauskui, Aistei Cimakauskaitei,
Anetai Augutei, Erikui Petrauskui, Tomui Lukoševičiui, Daivai
Lukoševičienei, Ramintai Lukoševičiūtei apdovanojimas įteiktas
už dalyvavimą bendruomenių
sąskrydžiuose organizuojamose
sportinėse rungtyse. Dėmesio sulaukė ir dvi mažosios bendruomenės narės Adele Cimakauskaitė ir
Saulė Ramonaitė, dalyvaujančios
visuose renginiuose.
Bilso bendruomenės nariai padėkojo ir Savivaldybės vadovams
ir administracijos ir seniūnijos
darbuotojams už palaikymą ir pagalba bendruomenei.
„Mano Druskininkai“
informacija

Bilso bendruomenė penktadienį smagiai paminėjo veiklos dešimtmetį: sulaukta svečių,
apdovanoti aktyviausieji bendruomenės nariai, surengtas choro „Druskininkai“ koncertas
ir smagi vakaronė/Roberto Kisieliaus nuotraukos

