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D. Stoncelienė: „Patirti kūrybos džiaugsmą – 
niekada nevėlu“

Lankytojai galės 
išrinkti jiems 

labiausiai patikusią 
kalėdinio eglučių 

parko eglutę

D. Stoncelienė įsitikinusi, kad pradėti kurti galima bet kokiame amžiuje. Juolab, gyvenant Druskininkuose, 
kur net ore, regis tvyro, čiurlioniška aura, skatinanti imtis kūrybinių ieškojimų/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laima Rekevičienė

Viečiūnuose gyvenanti ir 
UAB „Sidabrinė kamėja“ dir-
banti Daiva Stoncelienė yra 
viena iš tų, kuri įrodė, kad 
pradėti kurti galima bet ko-
kiame amžiuje. Juolab, gyve-
nant Druskininkuose, kur net 
ore, regis, tvyro meniška aura, 
skatinanti imtis kūrybinių ieš-
kojimų. Ir Daiva taip padarė. 
Dabar ją galima pamatyti įvai-
riuos renginiuose dalyvaujan-
čią kūrybinėse dirbtuvėse, ji 
lanko M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos suaugusiųjų grupę 
ir aplinkinius ne kartą jau nu-
džiugino originaliais savo pa-
veikslais ir kitomis techniko-

mis atliktais kūriniais. 

– Kada pati atradote kūrybos 
džiaugsmą ir nuo ko viskas 
prasidėjo? 

– Kai užaugo dukros Greta ir 
Augustė, pajutau, jog atėjo me-
tas, kai norėjosi atrasti save. Dar 
nuo mokyklos laikų visada norė-
jau piešti, tačiau niekada netu-
rėjau jokio paskatinimo. Taip jau 
sutapo, kad šokių studijos „Rock- 
rock“ senjorų grupė, kurioje šoko 
mano vyras Arvydas, nupirko 
man dovaną 45-mečio proga – 
dailės pamoką pas Ingą Cololo. 
Nuo to viskas ir prasidėjo. Kuo to-
liau, tuo labiau mane įtraukė pie-
šimas, tapyba. Pagaliau pradėjau 
užsiimti tuo, kas man labai patin-

ka. O po to, atrodo, viskas gauna-
si tarsi savaime. 

Gal prieš penkerius metus pra-
dėjau trečiadieniais lankyti M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos V. K. 
Jonyno dailės skyriaus suaugu-
siųjų grupę. Pati dėl savęs. Ten 
tokia gera aura! Labai patogiu lai-
ku po darbo trys valandos būna 
skirtos kūrybai. Jos – tarsi atsipa-
laidavimas būna po dienos darbų, 
geros energijos užtaisas. 

Mano vyras lanko šokius, o aš 
dvasios atgaivą gaunu, mokyda-
masi dailės paslapčių.

– Tačiau ir dailės pamokos, 
ko gero, ne kiekvieną inspiruo-
ja kūrybai? Juk tam pirmiausia 
reikia talento...

– Ko gero, reikia turėti polinkį 
menui. Bet man turbūt svarbiau-
sia buvo tai, kad atsirado laisves-
nio laiko. Vaikai užaugo, pasinė-
rė į savo veiklas, nebegyvena su 
mumis. Taigi galima laiko skirti 
ir savo pomėgiams, ne tik namų 
ruošos darbams.

Man kiekvienas sukurtas darbas 
– savęs išraiška, tos dienos emo-
cijos. Jie nėra tapomi su mintimi 
parduoti. Man juos dovanoti yra 
kur kas smagiau!

Jau teko surengti ir personali-
nių bei kolektyvinių savo kūrybos 
parodų įvairiose Druskininkų er-
dvėse – centre AQUA, Savivaldy-
bėje, Parapijos namuose. Tikiuo-
si,  jų dar bus, ir nemažai.

– Kuris iš dailės žanrų pačiai 
yra artimiausias? 

– Man bent jau kol kas patinka 
eksperimentuoti. Vis dar ieškau 
savęs. Pati pradžia buvo dekupa-
žas ir karoliukų vėrimas. Bandau 
viską. Dailės mokykloje labiau-
siai patinka tapyti – emocijas iš-
lieju spalvomis. O namuose širdis 
džiaugiasi, kuriant miniatiūras, 
mielus grafikos darbus. Šiuos kū-
rinius mielai dovanoju man bran-
giems žmonėms ir džiaugiuosi, 
matydama laimingus jų veidus. 
Juk kuriu pati dėl savęs, kaskart 
įdedu dalelę širdies, todėl žmo-
nėms, ko gero, tai patinka. 

– Kas dailėje Jums vis dar yra 
pats didžiausias iššūkis? 

– Vis dar nesusidraugauju su 
aliejiniais dažais... Manau, nuta-
pyti paveikslą aliejiniais dažais 
man būtų didelis iššūkis. Paban-
dau, bet vis tiek grįžtu prie akrili-
nių dažų. 

Tiesa, baigusi mokyklą, labai no-
rėjau tapti keramike, tačiau manęs 
į tuometę 52 mokyklą nepriėmė. 
Teko grįžti į Druskininkus ir baigti 
vidurinę mokyklą, o vėliau – ir Pre-
kybos mokyklą. Dailės tuomet ne-
simokiau, bet jaučiau, kad širdyje 
visuomet buvau menininkė.

– Pastaruoju metu Jus dažnai 
galima išvysti įvairiuose rengi-
niuose, kuriuose imatės eduka-
cinių projektų. Viena iš veiklų 
– „Tep šlep“ dirbtuvėlės, kurio-
se drauge su menininku Deivi-
du Sinkevičumi siūlote smagių 
pramogų vaikams ir ne tik.

– Įsitraukti į tokią veiklą man pa-
siūlė Deividas. Juk renginiuose 
vaikų, norinčių išbandyti jėgas kū-
ryboje, susirenka tikrai labai daug. 
Džiugina, kad tokia veikla domisi 
ir suaugusieji, ir tokių kaskart vis 
daugiau! Smagu, kai matai, kad 
žmonės sugrįžta ne kartą, įsitrau-
kia. Edukacinėje veikloje dalyvau-
ja ir žmonės su negalia, kurie per 
meną nori atskleisti save.

Kiekviena edukacija, man pa-
čiai – kaip pamoka, kurioje atran-
du kažką 
naujo. 

3-6-7 psl.
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Pradėtas vykdyti projektas „Druskininkai legendų takais“
Pagal priemonę „Prioritetinių 

turizmo plėtros regionų e-rin-
kodara“ Druskininkų savival-
dybės administracija pradėjo 
vykdyti projektą „Druskinin-
kai legendų takais“. Pasira-
šius sutartį su Lietuvos vers-
lo paramos agentūra (LVPA), 
šiam projektui skirta beveik 
205 tūkst. Eur Europos regioni-
nės plėtros fondo investicijų, o 
bendra projekto vertė – 240,69 
tūkst. Eur.

Šiuo projektu, pasinaudojus 
elektroninės rinkodaros meto-
dais, bus siekiama didinti Druski-
ninkų krašto ir kaimyninių savival-
dybių – Lazdijų ir Varėnos rajonų 
– gamtos ir kultūros objektų žino-
mumą bei lankomumą.

Projekto metu planuojamos 
vykdyti iš anksto suplanuotos 
elektroninės rinkodaros veiklos: 
interneto svetainės puslapio kūri-
mas ir administravimas, mobilio-
ji rinkodara – aplikacijos kūrimas, 
administravimas bei reklama mo-
biliuosiuose įrenginiuose, paieš-
kų sistemos (SEO) optimizavi-
mas, Google Adwords reklama 
paieškų sistemose, socialinių 
tinklų rinkodara, vaizdinės re-
klamos sklaida, naujienlaiškių 
platinimas, taip pat papildoma 

reklama interneto portaluose, 
užtikrinant elektroninės rinkoda-
ros priemonių turinio palaikymą 
ir pasibaigus projekto vykdymo 
laikotarpiui. Druskininkų kurorte 
bei apylinkėse gausu įspūdingo-
mis legendomis apipintų gamtos 

ir kultūros paveldo objektų, įvai-
rių turistinių maršrutų, kuriuos 
lankant, galima praleisti ne vie-
ną dieną.   

„Druskininkai – seniausias ir di-
džiausias visus metus veikiantis 
balneologinis, purvo ir klimatinis 

Lietuvos kurortas. Pušynų kvapas 
ir švelnus klimatas, mineraliniai 
šaltiniai, sveikatinimo procedū-
ros, modernios pasivaikščiojimo 
ir poilsio zonos, gydomieji fakto-
riai – tai tik dalelė, magneto prin-
cipu kurianti stebuklingą Druski-
ninkų energetiką. Kurortas gydo 
vaizdais, pojūčiais, kvapais, ge-
riausiomis emocijomis. Be viso 
to čia dar yra istorinių, archeolo-
ginių, memorialinių ir kitų kultūros 
paveldo vertybių: muziejų, parkų, 
dvarų, meno kūrinių bei skulptū-

rų. O kur dar išskirtinis gamtos 
grožis! Norisi pritraukti dar dau-
giau turistų, besidominčių šiais 
objektais ir padidinti jų lankomu-
mo srautus“, – sakė Druskininkų 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Vilma Jurgelevičienė.

Tikimasi, kad, įgyvendinant šį 
projektą, į Druskininkus ir kaimy-
nines savivaldybes pavyks pri-
traukti dar daugiau turistų, pail-
ginti jų kelionės trukmę bei didinti 
gamtos ir kultūros paveldo žino-
mumą pasaulio kontekste.

„Druskininkai – seniausias ir didžiau-
sias visus metus veikiantis balneolo-
ginis, purvo ir klimatinis Lietuvos ku-
rortas. Pušynų kvapas ir švelnus 
klimatas, mineraliniai šaltiniai, sveika-
tinimo procedūros, modernios pasi-
vaikščiojimo ir poilsio zonos, gydomieji 
faktoriai – tai tik dalelė, magneto prin-
cipu kurianti stebuklingą Druskininkų 
energetiką. Kurortas gydo vaizdais, 
pojūčiais, kvapais, geriausiomis emo-
cijomis. Be viso to čia dar yra istorinių, 
archeologinių, memorialinių ir kitų kul-
tūros paveldo vertybių: muziejų, parkų, 
dvarų, meno kūrinių bei skulptūrų. O 
kur dar išskirtinis gamtos grožis! No-
risi pritraukti dar daugiau turistų, besi-
dominčių šiais objektais ir padidinti jų lankomumo srautus“, – sakė Drus-
kininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė.

Projektu bus siekiama didinti Druskininkų krašto ir kaimyninių savivaldybių gamtos ir 
kultūros objektų žinomumą bei lankomumą/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybėje aptarti aktualūs gimnazistų klausimai
Savivaldybėje su mero pa-

vaduotoju Linu Urmanavi-
čiumi susitikę Druskininkų 
„Ryto“ gimnazijos mokiniai 
uždavė jiems rūpimus ir ak-
tualius klausimus. Gimna-
zistams buvo įdomu sužino-
ti apie „Nemuno“ sanatorijos 
pastato ateities viziją, kalbė-
ta apie tam tikrų žmonių, ypač 
jaunimo išskirtinį susidomėji-
mą apleistu buvusios „Nemu-
no“ sanatorijos pastatu, lan-
kymąsi jame. 

Aptartos draudžiamųjų zonų 
lankymo taisyklės ir nuostatos, 
kokiuose pastatuose ir zonose 
galima lankytis visiems norin-
tiems, o kuriuose draudžiama-
sis ženklas privalomai įpareigo-
ja laikytis draudimo. 

Aplink buvusios sanatorijos pas-
tatą, procedūrinius korpusus – 
daug įspėjamųjų ženklų, drau-
džiančių patekti į vidų, juolab 
yra užkalti langai, vizualiai pas-
tatas atrodo neeksploatuojamas. 
Tad susitikimo metu Druskinin-
kų „Ryto“ gimnazijos mokiniams 

buvo priminta apie draudžiamųjų 
ženklų reikšmę, neeksploatuoja-
mo pastato keliamus pavojus, ne-
saugią ir lankymuisi visiškai ne-
tinkamą aplinką, kurioje galima 
patirti traumų, kitų nemalonumų, 

stipriai susižaloti. Mero pavaduo-
tojas Linas Urmanavičius akcen-
tavo, kad taip yra pažeidžiami ir 
įstatymai – patekus į šio pastato 
vidų, daromas nusikaltimas. 

„Buvusios „Nemuno“ sana-

torijos pastatas – neeksploa-
tuojamas, tačiau saugomas ir 
prižiūrimas. Dvylikos aukštų sa-
natorija su valgykla ir daugiau 

nei 3 hektarų žemės sklypu 
Druskininkų savivaldybei atite-
ko 2008 m. vasarą Vyriausybės 
nutarimu. Jame lankytis nesau-
gu, nes pastatas ilgą laiką užda-
rytas, atsiranda daug sveikatai 
ir gyvybei pavojingų aplinkybių 
dėl pastato avarinės būklės. Ži-
noma, patekti į vidų yra griež-
tai draudžiama, pasiaiškinimų, 
kodėl taip elgiamasi – negali ir 
neturėtų būti. Mieste gausybė 
lankytinų objektų, pramogų ir 
poilsio zonų, kuriuose jaunimas 
atras sau mėgstamiausią ir pri-
imtiniausią laiko leidimo būdą. 
Nuolat inicijuojant kurorto plė-
trą, atidarant naujus, modernius 
ir išskirtinius kultūros, turizmo, 
poilsiui skirtus pastatus, kurian-
tis moderniam Kultūros cen-
trui, buvusios sanatorijos „Ne-
munas“ pastatas, procedūriniai 
korpusai bus pritaikyti šių dienų 
kontekste,“ – kalbėjo Druskinin-
kų savivaldybės mero pavaduo-
tojas Linas Urmanavičius.

Su mero pavaduotoju L. Urmanavičiumi susitikę „Ryto“ gimnazijos mokiniai aptarė jiems rūpimus ir aktualius klausimus/Simonos Dai-
lydaitės nuotrauka
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Literatūrinėje-meninėje popietėje – apie tėviškę
Alfreda Pigagienė 

„O tėviške, laukų drugeli 
margas! Jau tavo pieva – mano 
atmintis, kur tu skraidai skam-
bi, lengva, spalvinga, kaip at-
laidų skarelės parugėm...“ – 
šiuo Justino Marcinkevičiaus 
eilėraščiu literatūrinę-meni-
nę kompoziciją Druskininkų 
savivaldybės viešojoje bibli-
otekoje pradėjo Druskininkų 
PMMA „Branduma“ pirminin-
kas, gydytojas Jonas Tertelis. 
Popietės vedėjas skaitė ne tik 
Just. Marcinkevičiaus, bet ir 
savo eiles. Jam talkino bran-
dumietės.

Janina Žilionienė savo sukurtas 
ilgesio eiles skyrė jau išnykusiai 
tėviškei. Rūta Jamantienė dekla-
mavo J. Marcinkevičiaus „Vasa-
rio 16-oji“. Onutė Bleizgienė ne 

tik šio poeto, savo eiles priminė, 
bet ir kalbėjo apie mūsų kalbą – 
kokia ji turtinga ir graži. Savo pa-
sisakymą užbaigė J. Marcinkevi-
čiaus mintimi: „Žodi, prikelk mūsų 
dvasią.“ Julė Bliūdžiuvienė susi-
rinkusius supažindino su buvu-
sio tremtinio, poeto Leonardo Ma-
tuzevičiaus eilėmis. „Kaip man, 
Lietuva, grįžt pas tave?“ – klau-
sia poetas iš Intos lagerio. Jis 20 
metų gyveno Viečiūnuose, todėl 
gražiai atsiliepė apie Ratnyčė-
lę. Brandumietė Onutė savo eiles 
skyrė tėviškei, esančiai Dusios 
ežero pakraštyje. Buvusi radijo 
diktorė Audronė Padegimaitė taip 
pat puikiai deklamavo eiles. 

Šią literatūrinę-meninę kompo-
ziciją gražiai papildė TAU moterų 
vokalinis ansamblis „Vakarėjant“ 
(vadovė V. Šedienė). Gausiai su-
sirinkę žiūrovai kartu su moteri-

mis dainavo žinomas Just. Mar-
cinkevičiaus ir kitų autorių dainas 
apie tėviškę, Tėvynę.

Antrą popietės valandą reži-
sierius Romualdas Jarašauskas 
pristatė savo naują dokumentinį 
filmą „Va, ty aš gyvenu“. „Žioge-
liai“. 2017 m. režisierius supažin-
dino mus su filmu apie žymų tau-
todailininką Antaną Česnulį, 2018 
m. sausio mėnesį pristatė filmą 
„Krokšlys. Du viename“, o pasta-
rąjį kartą – antrą šios serijos dalį 
„Va, ty aš gyvenu“. „Žiogeliai“. 
Savo jaunas dieneles, kasdieni-
nius rūpesčius dokumentiniame 
filme prisimena Žiogelių gyven-
tojai Malvina ir Stasys Marcino-
niai, prieš dvejus metus į Amžiny-
bę išėjęs Motiejus Jaskelevičius, 
Domas Žiogelis, Vitas Galčius. 
Kaimo gatvelėje trumpai buvo pa-
kalbinti dar du gyventojai. Pagrin-

diniai filmo veikėjai – jau perkopę 
savo 80-mečio slenkstį, o Sta-
sys – ir 90-mečio. Jauniausias 
amžiumi miškininkas V. Galčius 
į šį renginį atskubėjo su būreliu 
savo anūkėlių. Ratnyčios parapi-
jos šviesuolis Motiejus filme pa-
rodo, kaip jo ištikimas arkliukas 
padeda nudirbti ūkio darbus. Šis 
darbštuolis savo tėviškės kapinai-
tėse sumeistravo ir pastatė aukš-
tą kryžių. Jis ir dauguma Žiogelių 
vyrų, o taip pat ir moterų dauge-
lį metų išdirbo lentpjūvėje. Sta-
sys – savo gyvenimo metus atida-
vė miškui. Šiame filme ir Domas 
pasakoja, dirbdamas. Atsistojęs, 
pasigauna vištelę, švelniai glosto. 
„Ji jam kaip balandėlis“, – aiški-
na režisierius. Malvina su Stasiu 
mena ankstesnius laikus. „Bran-
ginkim tuos žmones, kurie prisi-
mena savo praeitį. Rašykim apie 

juos“, – savo dokumentinio filmo 
pristatymą užbaigė režisierius R. 
Jarašauskas. 

Už kadro. Šio straipsnio autorė 
knygose „Druskininkų kraštas“ 2 
ir 3 dalyse pateikia šio filmo vei-
kėjų išsamius pasakojimus, kai-
mo gyventojų sąrašus, nuotrau-
kas. Žiogeliai tapo garsūs 1977 
m., kai ten buvo kuriamas vaidy-
binis filmas „Riešutų duona“. Šios 
sodybos daugiavaikėje šeimoje 
užaugo kunigas Valentas Balčius. 

Ansamblio „Vakarėjant“ daina 
„Pabūkim kartu“, pritariant susi-
rinkusiems, baigėsi ši smagi po-
pietė, kuri buvo atgaiva sielai. 
Dvi valandos pralėkė lyg akimir-
ka. Dėkojame Druskininkų PMMA 
„Branduma“ nariams, popietės 
vedėjui J. Terteliui, režisieriui R. 
Jarašauskui, Druskininkų viešajai 
bibliotekai. 
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Kviečiame dalyvauti nuotraukų konkurse 
„Mano Kalėdos Druskininkuose“

Kalėdų sostinė Druskininkai 
didžiąsias metų šventes pa-
sitinka 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: na-
kvynę su pusryčiais viešbutyje 
FLORES su neribotu laiku van-
dens parke bei procedūra Drus-
kininkų 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 ar-
timiesiems? Jums tereikia įsi-
amžinti patiems šventiškai pa-
puoštame kurorte arba įamžinti 
papuoštas kurorto erdves ir nuo-
traukas iki gruodžio 31 dienos 
atsiųsti el. paštu: foto@druski-
ninkai.lt

Laiške nurodykite savo vardą, 
pavardę ir miestą, iš kurio esa-
te. Nuotraukas rasite Druskinin-
kų savivaldybės „Facebook“ pa-
skyroje.

Tris laimėtojus išrinks „Facebo-
ok“ vartotojai, spausdami „Patin-
ka“, dar trys laimėtojai paaiškės 

burtų keliu. Visi laimėtojai bus 
paskelbti sausio 11 dieną.

Kviečiame prasmingai išnau-
doti laisvalaikį, atvykti pasi-
džiaugti Druskininkuose Jums 
sukurta šventine pasaka, įspū-
dingai sutikti Kalėdas bei Nau-
juosius metus ir dalyvauti nuo-
traukų konkurse „Mano Kalėdos 
Druskininkuose“. Laukiame 
Jūsų!

Reikalavimai konkurso 
„Mano Kalėdos Druskinin-
kuose“ nuotraukoms:

1. Nuotraukos turi būti fotogra-
fuotos Druskininkų savivaldybė-
je.

2. Nuotraukos turi būti ne ma-
žesnės raiškos kaip 3 megabai-
tų, 3456×2345 pikselių.

3. Nuotraukos gali būti retu-
šuojamos.

4. Konkurso dalyvis patvirtina ir 
užtikrina, kad pateiktos nuotrau-
kos yra originalūs jo kūriniai.

5. Konkurso dalyvis sutinka, 
kad konkursui atsiųstų jo nuo-
traukų autorių teisės yra perlei-
džiamos konkurso organizato-
riui, kuris turi teisę nuotraukas 
naudoti Druskininkų reprezenta-
vimo ir reklamavimo tikslais.

6. Konkurse negali dalyvauti 
įžeidžiančio ar žeminančio turi-
nio nuotraukos.

Vietinės rinkliavos mokestį už atliekų 
surinkimą reikia sumokėti iki metų pabaigos

Sveikindami Jus su artėjančiomis Šventėmis, dėliojame pa-
skutinius 2018 metų biudžeto pajamų skaičius. Primename, 
kad iki metų pabaigos turite sumokėti vietinės rinkliavos mokes-
tį už atliekų surinkimą. Nepalikite to paskutinei minutei. Už atlie-
kų surinkimą sumokėti galite į bet kurią žemiau nurodytą sąskai-
tą: AB „Swedbank“ – LT687300010105489921; AB  DNB bankas  
– LT324010040900449157; AB Lietuvos paštas; MAXIMA preky-
bos centrai; UAB „Perlo paslaugos“; UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus 
agentūra.

Raginame tėvus kreiptis dėl išmokos 
vaikui gavimo

Primename, kad nuo šių metų sausio 1 dienos įteisinta universali iš-
moka vaikui (vaiko pinigai) skiriama ir mokama kiekvienam vaikui nuo 
gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendro-
jo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai. Universa-
li 30 eurų išmoka vaikui mokama visiems vaikams, nevertinant šeimos 
gaunamų pajamų.

Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradi-
mo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo pra-
šymo ir visų reikalingų dokumentų išmokai skirti pateikimo savivaldy-
bės administracijai dienos.

Raginame tėvus nepavėluoti ir kreiptis dėl Jums priklausančios iš-
mokos vaikui.

Pateikti prašymą išmokai vaikui gauti galima elektroniniu būdu per 
socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt arba raštu pagal 
savo gyvenamąją vietą Druskininkų savivaldybės administracijos So-
cialinės paramos skyriuje arba seniūnijose.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis el. paštu: parama@drus-
kininkai.lt arba tel. (8313) 52543

Lankytojai galės išrinkti jiems labiausiai 
patikusią kalėdinio eglučių parko eglutę

Muzikinio fontano erdvėse ir vėl 
nušvitusiame kalėdinių eglučių 
parke šiemet suspindo net 56 iš-
radingai papuoštos žaliaskarės. 
Druskininkų (ir ne tik) įmonės, įs-
taigos ir organizacijos, demons-
truodamos savo išskirtinį kūry-
biškumą bei išradingumą, parką 
papuošė ne tik gyvomis eglėmis, 
bet ir skirtingų formų, iš įvairių me-
džiagų sukurtas originalias kalė-
dines kompozicijas. Visą šventinį 
laikotarpį kalėdinių eglučių parke 
skambės ir kalėdinė muzika.

Visas kalėdinių eglučių parke 
esančias eglutes galite apžiūrė-
ti ir patys – jis veiks visą šventi-
nį laikotarpį. 

Kaip ir kasmet, už labiausiai 
patikusią eglutę jau nuo pirma-
dienio, gruodžio 17-osios, iki 
sausio 17-osios bus galima bal-
suoti „Mano Druskininkai“ FA-
CEBOOK paskyroje. Savo sim-
patijas, spausdami PATINKA, 
galės  išreikšti visi parko lanky-
tojai: ir druskininkiečiai, ir mies-
to svečiai. 

Ir šiemet eglutes vertins ir 
profesionalių menininkų ko-
misija. Taigi iš visų kalėdinių 
eglučių parke eksponuoja-
mų Druskininkų savivaldybės 
įmonių, įstaigų ir organizaci-
jų sukurtų kalėdinių eglučių 
bus išrinkta originaliausia bei 
daugiausia lankytojų simpati-
jų pelniusi eglutės. Jų  kūrė-
jai bus pagerbti ir apdovanoti 
kasmetinio Druskininkų savi-
valdybės organizuojamo Pa-
dėkos vakaro metu.

Daugiau nuotraukų 6-7 psl.

UAB „Kautros keltuvai ir UAB „Kautra“ eglutė

Judėjimo „Už Druskininkus“ eglutė

Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ eglutė

Leipalingio bendruomenės eglutė

MB „Laputė ir Gutė“ eglutė

 UAB „Vido malūnas“ eglutė ,

Neravų kaimo bendruomenės eglutė

 „Atgimimo“ mokyklos eglutė

 „Saulės“ pagrindinė mokyklos eglutė

Druskininkų parapijos eglutė

„Affidea Lietuva“ Druskininkų padalinio 
eglutė
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Efektyviau vartoti šilumą aktualu visiems
Šaltasis sezonas kasmet ke-

lia tą patį klausimą – kokiomis 
priemonėmis pastatuose tau-
pyti šilumos energiją ir jai ski-
riamas lėšas? Tai aktualu ir 
daugiabučiams, ir privačioms 
bendrovėms, ir savivaldybės 
įmonėms, ir įstaigoms, ir sa-
natorijoms – visiems energijos 
vartotojams.

„Siekti efektyvesnio šilumos ir 
karšto vandens vartojimo, energi-
jos taupymo, o tuo pačiu – ir ma-
žesnių išlaidų energijai, galima 
visuose pastatuose, nepriklauso-
mai nuo jų paskirties“, – sako „Li-
tesko“ padalinio „Druskininkų ši-
luma“ vadovas Marijan Burinskij. 

Auditas – ne tik didiesiems 
Pagrindinis būdas, leidžiantis 

išsiaiškinti energijos suvartojimo 
rodiklius ir pastato efektyvumą, – 
energijos vartojimo auditas. Tai – 
viena iš priemonių, leisiančių už-
tikrinti, kad Lietuva iki 2020-ųjų 
pasieks Europos Sąjungos kelia-
mą tikslą – taupyti energiją.

Įstatymais numatyta, kad dide-
lėms įmonėms privaloma atlik-
ti energijos vartojimo auditus ne 
rečiau, kaip kas ketverius metus. 
Auditų metu įvertinamas esamas 
energijos suvartojimo lygis įmo-
nėje ir galimybės jį sumažinti. Au-
dituojant, nustatomi labiausiai 
energijos vartojimui imlūs proce-
sai įmonėje ir pasiūlomos ekono-
miškai pagrįstos energijos sutau-
pymo priemonės, skirtos mažinti 
įmonių veiklos kaštus.

„Energijos vartojimo auditai pri-
valomi tik stambioms įmonėms, 
tačiau ši priemonė aktuali ne tik 
didiesiems. Išsiaiškinti galimybes 
ir konkrečius būdus, kaip taupiau 
vartoti energiją, taip pat ir šilumą, 
svarbu ir mažesnėms įmonėms“, 

– teigė M. Burinskij. 
Anot jo, tokį auditą norinčiai at-

likti įmonei reikia kreiptis į ates-
tuotus ekspertus, kurie atliks 
kompleksinę analizę. Tuomet, 
žinant realią padėtį pastatuo-
se, galima pritaikyti efektyviau-
sias priemones, kurios sumažins 
energijos vartojimą.

Gyventi taupiau – jau šian-
dien

Didžiausią energijos taupymo 
naudą leidžia pasiekti komplek-
sinė senų pastatų renovacija. 
Jos metu apšiltinus pastatų išo-
rę, sutvarkius vėdinimo sistemas 
ir modernizavus šilumos punktą 
bei karšto vandens sistemą, gali-
ma reikšmingai sumažinti šilumos 
praradimus.

Žinoma, siekiant taupiau gyventi 
jau šiandien, galima imtis priemo-
nių, kurios padeda mažinti ener-
gijos suvartojimą, o tuo pačiu – ir 
mokėjimus už šilumą, belaukiant 
renovacijos. Be to, šios priemo-
nės yra pigesnės ir greičiau atsi-
perka.

Skaičiuojama, kad, automatizavus 
šilumos punktus ir subalansavus vi-
sas vidaus šildymo ir karšto van-
dens sistemas, įrengus individualią 
apskaitą ir reguliavimą, galima su-
taupyti iki 30 procentų šilumos. 

Automatizuoti šilumos punk-
tai automatiškai, pagal lauko oro 
temperatūrą, reguliuoja šilumos 
tiekimą į pastato šilumos sistemą. 
Tai leidžia pagerinti šilumos pa-
skirstymą pastatuose. Dar vienas 
šios sistemos privalumas – šilu-
mos vartotojai turi galimybę pra-
dėti ar užbaigti šildymą pastatuo-
se savo nuožiūra.

Žinoma, efektyvus energijos var-
tojimas priklauso ne tik nuo pasta-
tų šildymo sistemų būklės, bet ir 

tinkamos jų priežiūros. Būtina lai-
ku atlikti šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūros darbus: perio-
diškai plauti šilumokaičius, rūpintis 
šilumos izoliacijos, filtrų, siurblių ir 
kitų sistemos dalių būkle.

Visiems – vienoda tempera-
tūra

Karšto vandens tiekimo siste-
mos subalansavimas pastatų vi-
duje užtikrina ne tik efektyvesnį 
šilumos vartojimą, bet ir patoges-
nį gyvenimą. 

Mat nesubalansuotomis sis-
temomis vartotojus pasiekian-
tis karštas vanduo būna skirtin-
gos temperatūros. Arčiau šilumos 
punkto esantys butai ar patalpos 
aprūpinami karštesniu vandeniu, 
o esantys toliau – vėsesniu, todėl 
ir sunaudoja jo daugiau. 

Siekiant visiems pastato varto-
tojams užtikrinti vienodą karšto 
vandens temperatūrą ir efektyvų 
vandens vartojimą, būtina suba-
lansuoti karšto vandens cirkulia-
cines sistemas – įrengti termoba-
lansinius ventilius. 

Specialistai taip pat rekomen-
duoja nelaukti, kol įvyks trūkimas 
senuose karšto vandens ir šildy-
mo vamzdynuose, ir atitarnavu-
sius vamzdžius pakeisti. 

Pritaikyti savo poreikiams 
Centrinę šildymo sistemą gali-

ma pritaikyti ir savo poreikiams. 
Tam reikia įrengti individualią ši-
lumos reguliavimo ir apskaitos 
sistemą: termostatinius ventilius, 
šilumos daliklius bei išmanųjį vie-
nalaikį rodmenų nuskaitymą.

Taip modernizuota sistema lei-
džia atskirose patalpose nusta-
tyti ir palaikyti norimą temperatū-
rą bei tiksliai paskirstyti suvartotą 
šilumos energiją. Todėl šildymas 

tampa efektyvesnis ir komfortiš-
kesnis, o energijos suvartojimas ir 
sąskaitos už šildymą – mažesni.

Paprasti būdai taupyti 
Ir gyventojai, ir įmonės ar visuo-

meninių pastatų savininkai, nu-
sprendę švaistyti mažiau šilumos, 
gali įgyvendinti dar paprastesnes 
taupymo priemones. 

Pavyzdžiui, pakeisti senus lan-
gus šiuolaikiniais, įstiklinti balko-
nus. Ruošiantis žiemai, būtina 
patikrinti ir tvarkyti langų ir durų 
rėmus, stengtis sumažinti tarpus 
tarp varčios ir staktos.

Šildymo sezono pradžioje reikia 
kruopščiai patikrinti, ar radiato-
riuose neliko oro. Jį būtina išleis-
ti per tam skirtus ventilius, mat dėl 
šildymo sistemoje esančio nors ir 
nedidelio oro kiekio ne visi radia-
toriai šils vienodai.

Šildymo radiatorius dengiančios 
užuolaidos ar įvairūs baldai gali 
trukdyti efektyviau vartoti šilumą. 
Tuomet mažiau šilto oro patenka į 
kambario gilumą, o šilumos nuos-
toliai per langus padidėja iki 40 
procentų. Norint pagerinti oro cir-
kuliaciją kambaryje, užuolaidų il-
gis turėtų būti ne iki grindų, o iki 
palangės.

Didelę knygų lentyną arba spin-
tą rekomenduojama statyti prie 
išorinės sienos – taip mažinami 
šilumos nuostoliai per šį sienos 
plotą. 

Už radiatoriaus esantį sienos 
plotą papildomai uždengus šilu-
mą atspindinčia plėvele ar speci-
alios izoliacinės medžiagos lakš-
tu, nukreipiančiu šilumą į kambarį, 
patalpoje taps šilčiau.

Administratorių duona 
„Litesko“, kaip ir kitos šilu-

mos tiekimo įmonės, yra atsa-

kingos už šilumos energijos tie-
kimą iki pastatų įvadų, o vidaus 
sistemomis rūpinasi pastatus 
administruojančios įmonės. Todėl 
gyventojai, įmonės ir įstaigos, sie-
kiančios mažinti savo išlaidas, tu-
rėtų kreiptis į pastato vidaus šildy-
mo sistemas prižiūrinčią įmonę.

Administratorių funkcija – ana-
lizuoti, kodėl pastatai suvartoja 
daug šilumos, ir apie priežastis in-
formuoti pastatų savininkus. Bū-
tent administratoriai yra atsakingi 
už šilumos taupymą namo viduje, 
tolygų visų pastato patalpų šildy-
mą ir karšto vandens tiekimą. 

Šilumos tinklai – modernūs 
„Iš savo pusės galime pasi-

džiaugti, kad miesto šilumos ūkis, 
šilumos tinklai, kuriais energiją tie-
kiame iki pastatų, yra modernūs ir 
efektyvūs“, – teigė M. Burinskij.

„Litesko“ skaičiavimu, per šilu-
mos ūkio nuomos laikotarpį ben-
drovė nuostolius Druskininkų 
miesto šilumos trasose sumažino 
iki 17,7 procento. Pagal šilumos 
tinklų efektyvumą miestas beveik 
pasivijo Skandinavijos valstybes, 
kurių tinkluose prarandama apie 
12 proc. šilumos.

Bendrovės darbas leido žymiai 
pagerinti ir kitus svarbius rodi-
klius. Tinklų papildymas termofi-
kaciniu vandeniu buvo sumažin-
tas nuo 25 iki 3,8 tūkst. kubinių 
metrų per metus. Kuro sąnaudos 
šilumos gamybai mažėjo nuo 104 
iki 82 kg naftos ekvivalentu/MWh.

„Litesko“ investavo ir į šilumos 
gamybą iš biokuro, kuris yra žy-
miai pigesnis už gamtines dujas. 
Šiuo metu Druskininkuose iš vie-
tinio kuro pagaminama beveik 90 
proc. tiekiamos šilumos. 

„Litesko“ informacija 

Druskininkų savivaldybė kviečia dalyvauti konkursuose
Skelbiami Druskininkų savivaldybės 2019 metų kultūros, sporto ir socialinės veiklos projektų konkursai. 

Projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašus, paraiškos formas, vertinimo kriterijus bei 
prioritetus galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainės www.druskininkai.lt skydelyje „Savi-
valdybės remiami projektai“.

Kontaktai pasiteirauti:
Kultūros projektai – Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vyr. specialistė A. Damkutė, tel. (8 313) 

53975, el. p.: kultura@druskininkai.lt 
Sporto projektai – Švietimo skyriaus vyr. specialistė L. Gražulienė, tel. (8 313) 53372, 
el. p.: lina.g@druskininkai.lt
Socialinės veiklos projektai – Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė B. Petrikienė, tel. (8 313) 55744, el. p.: 

brone.petrikiene@druskininkai.lt
Projektų paraiškos priimamos iki 2019 m. sausio 4 d. 15.00 val. Druskininkų savivaldybės administracijoje, Vil-

niaus al. 18, Druskininkai. Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke, ant jo nurodyta, kurios srities konkursui 
projektas teikiamas.

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Organizuojamos Druskininkų 
savivaldybės vyrų ir moterų 

šachmatų pirmenybės.
Norinčius dalyvauti varžybose kviečiame 

atvykti į Druskininkų sporto centrą 
(M. K. Čiurlionio 97-2) 

2018 gruodžio 17, 18, 19, 20 dienomis nuo 
17.30 val.

Informacija teikiama telefonu: 8 313 58051.
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D. Stoncelienė: „Patirti kūrybos džiaugsmą – niekada nevėlu“atkelta iš 1 psl.

Nauji veidai, naujos idėjos, nau-
ji įspūdžiai.

– Dauguma menininkų sako, 
kad Druskininkai tarsi patys 
savaime įkvepia kūrybai. O kur 
Jūs sėmėtės įkvėpimo?

– Manau, kad kiekvienas žmogus 
turi slaptų svajonių, kurios vienaip 
ar kitaip išskleidžia sparnus ir jas 
išpildo. Laimė, man teko kūrybos 
džiaugsmą patirti Druskininkuose. 

Kūrybinio įkvėpimo, manau, pa-
sisėmiau ir vaikystėje, kai vasa-
ras teko praleisti Žiūrų kaime. Ma-
tydavau, kaip teta audžia, kaip jos 
divonuose kontūrus ir formas įgyja 
įvairūs augalai, gėlių žiedai. Žiūrė-
davau, stebėdavau, ir, ko gero, mo-
kiausi. Ten turbūt ir gimė meilė me-
nui ir grožiui. Ir dzūkiškai dainai, ir 
viskam, ką tuomet matydavau. 

– Galerijoje „Studio“ esate 
parodų kuratorė. Į meną žvel-
giate ir iš kitos pusės – ekspo-
nuojate kitų menininkų darbus. 

– Džiaugiuosi, kad UAB „Sida-
brinė kamėja“ vadovai, matydami 
mano meilę menui, patikėjo man 
šį darbą. Seniai svajojau apie to-
kią veiklą. Juk aš dar tik visko 
mokausi, savęs tebeieškau. Man 
tai labai įdomi veikla, suteikianti 
tikrai daug naujos patirties ir at-
radimų. Susipažįstu su naujais 
menininkais, jų kūryba. Ieškome, 
kaip visa tai kuo patraukliau per-
teikti galerijos lankytojams. Kie-
kviena paroda – vis įdomesnė ir 
savitesnė. O mane nauja veikla 
skatina tobulėti.

Buvo eksponuota druskininkie-
čio Romualdo Povilansko paro-
da. Jam tikrai reikėjo tokios paro-
dos – džiaugėsi, vedėsi draugus. 
Druskininkų menininkams reikia ir 
tokios parodų erdvės.

Labai graži, netikėta ir unika-
li buvo Adelberto Nedzelskio me-
džio kūrinių paroda. Džiaugiuosi, 
kaskart, galėdama padėti meni-
ninkams pristatyti jų kūrybą „Stu-
dio“ erdvėse ir suteikdama gali-
mybę žmonėms atrasti tų meno 
žmonių kūrinius. 

– Ar be dailės dar liek laiko ir 
kitiems pomėgiams? 

– Priklausau Viečiūnų bendruo-
menės tarybai. Tai veiklai taip pat 
reikia skirti nemažai laiko. Neti-
kėtai ten patekau – žmonės pa-
sitikėjo. Todėl norisi jų nenuvilti 
– stengiuosi, kiek galiu. Padedu 
organizuoti šventes, renginius. 
Teko pasirūpinti ir Kalėdiniame 
eglučių parke eksponuojamos 

Viečiūnų bendruomenės eglutės 
puošimu.

Džiugina, kad gyvenu labai 
draugiškoje Viečiūnų bendruo-
menėje, kurioje visi labai gerano-
riški, pasiruošę vienas kitam pa-
dėti. Labai veikli bendruomenė 
– gal todėl, kad čia gyvena daug 
jaunų žmonių? 

– Nuo ko labiausiai, pačios 
nuomone, priklauso bendruo-
menės gerovė? Ką Jums sutei-
kia dalyvavimas bendruome-
nės veikloje?

– Jeigu mane išrinko į bendruo-
menės tarybą, jaučiu pareigą 
pati rodyti gerą pavyzdį. Pama-
tau numestą šiukšlę – nepraei-
siu, pakelsiu ir įmesiu į šiukšlia-
dėžę. Šunį vedžioju pagal visas 
galiojančias taisykles ir noriu, 
kad mano pavyzdžiu pasektų 
kiti. Juk niekas kitas už mus ne-
sutvarkys mūsų aplinkos – jei-
gu norime gyventi gražiai, turime 
stengtis visi. 

Kai atvažiavau gyventi prieš 20 
metų, Viečiūnų miestelis manęs 
nesužavėjo. O dabar tikrai niekur 

kitur gyventi nenorėčiau. Mes vie-
ni kitus pažįstame. Sveikinamės 
senelius, sėdinčius ant suoliukų 
parke, pasikalbame. Visi, regis, 
tokie savi! Ir taip gera būna.

Įgyvendinant įvairius bendruo-
menės projektus, tikrai džiaugia-
mės ir Druskininkų savivaldybės 
parama bei palaikymu. Ir visais 
žmonėmis, kurie dalyvauja ben-
druomenės veikloje. 

Smagu, kad visas mano veiklas 
labai palaiko vyras ir dukros, šiuo 
metu gyvenančios Anglijoje. Su-
laukiu visapusiško sesers Vilmos 
palaikymo. 

Tiesa, dailės srityje būtent vyras 
ir yra pirmasis mano kritikas ir pa-
tarėjas. Smagu, kad jis su manimi 
kartu dalyvauja renginiuose, jau-
čiu jo paramą ir tvirtą petį.

– Apie ką dažniausiai pasva-
jojate, grįžusi namo po darbų ir 
aktyvios veiklos?

– Pasvajoju, kad dukros iš An-
glijos ir dauguma jaunų žmonių, 
emigravusių į užsienį, grįžtų gy-
venti ir dirbti Lietuvoje. Kad galėtų 
save realizuoti ir savo gyvenimus 

kurti gimtoje šalyje ir oriai gyventi. 
Tai didžiausia svajonė. Visą kitą 
gyvenimą, gražų, lamingą, gali 
susikurti pats, jeigu tik turi noro. 

Su menu susieta svajonė – no-
rėčiau įstoti ir tautodailininkų są-
jungą ir tapti tautodailininke. Tam 
dar turiu laiko. 

Daiva savo kūrybą pristatė Vilniuje surengtose Lietuvos mažųjų kultūros sostinių dieno-
se/Asmeninio archyvo nuotrauka

„Tep-Šlep“ edukacija „Narcizų žydėjimo šventėje“/Asmeninio archyvo nuotrauka

D. Stoncelienė savo kūrybą eksponavo Leipalingio dvare surengtoje parodoje/Asmeni-
nio archyvo nuotrauka

Daiva džiaugiasi, galėdama dalyvauti aktyvios Viečiūnų bendruomenės „Versmė“ tary-
bos veikloje/ Viečiūnų bendruomenes „Versmė“ archyvo nuotrauka
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„Ingos gėlių galerijos“ eglutė

Lankytojai galės išrinkti jiems labiausiai patikusią kalėdinio eglučių parko eglutę
atkelta iš 3 psl.

Druskininkų socialinių paslaugų centro eglutė

Druskininkų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro eglutė

UAB „Transdosa“ eglutė

Leipalingio progimnazijos eglutė

UAB „Eurovaistinė“ eglutė

 „AD Transport“ eglutė

„Alamarama“ eglutė

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 
eglutė

Druskininkų švietimo centro eglutė

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio 
centro AQUA“ eglutė

Druskininkų ligoninės eglutė

„Train your brain“/Pabėgimo kambario 
eglutė

UAB „Okona“ eglutė

Karių reabilitacijos centro eglutė

„Druskininkų Kolonados“ eglutė

Lopšelio-darželio „Bitutė“ eglutė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
Druskininkų skyriaus eglutė

Druskininkų sporto centro eglutė M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus 
eglutė

Vaikų centro „Džiugučiai“ eglutė
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 „Raja Tattoo Alytus“ eglutė

Viešbučio „Goda“ eglutė

Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ug-
dymo skyriaus „Linelis“ eglutė

Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų 
padalinio eglutė

 „Spalvingos dekoracijos Jūsų šventei 
Druskininkuose“ eglutė

„Korio“ apartamentų eglutė

Druskininkų policijos komisariato eglutė

 UAB „Oetiker Lietuva“ eglutė

UAB „Savas tikslas“ eglutė

Šokių studijos „Rock-Rock“ eglutė

 „Grand SPA Lietuva“ eglutė

 „Užimtumo tarnybos“ eglutė

„Ryto“ gimnazijos eglutė

M. K. Čiurlionio meno mokyklos eglutė

Uzbekų restorano „Bukhara“ eglutė

Druskininkų gidų grupė „Artelė“ eglutė Reabilitacijos centro „Upa“ eglutė

Giedriaus Bociso eglutė VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos moky-
mo centro Druskininkų filialo eglutė

Lopšelio-darželio „Žibutė“ eglutė

Laimos Rekevičienės ir Roberto Kisieliaus nuotraukos

AB „Eglės“ sanatorijos eglutė

UAB „Malonė“ eglutė

UAB „East Island“ eglutė

Mokymo centro „Dainava“ eglutė
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Pastaruoju metu viešoje erdvėje 
vis dažniau akcentuojama, kad 
tam tikrose situacijose šeimai 
praverstų psichologo pagalba 
ir apgailestaujama, jog tokios 
pagalbos vis dar trūksta. Apie 
tai, kokia situacija yra Drus-
kininkuose, paprašėme papa-
sakoti Druskininkų švietimo 
centro pedagoginės-psicho-
loginės tarnybos psichologę 
Joną Kirkauskienę.

– Ar Druskininkuose yra pakan-
kamai aukštos kvalifikacijos 
specialistų, kurie suteikia pa-
galbą jos ieškančiam žmogui?
– Druskininkuose psichologų, 
kaip ir kitų pagalbos specialistų 
– logopedų, specialiųjų peda-
gogų – trūksta. Šiuo metu trūksta 
psichologo Švietimo centro pe-
dagoginėje psichologinėje tar-
nyboje: Druskininkų savivaldybė 
skyrusi du psichologo etatus, ta-
čiau užimta tik 1,25 etato, todėl 
gyventojams, kurie registruojasi 
konsultacijoms, jų tenka palaukti. 
Druskininkų švietimo centro peda-
goginės psichologinės tarnybos 
psichologai teikia pagalbą vai-
kams, jų tėvams ir pedagogams, 
kurie turi mokymosi, emocinių ar 
elgesio problemų. „Ryto“ gimnazi-
joje dirbanti psichologė Dalė Kuz-
mickienė turi ne tik psichologo, bet 
ir psichoterapeuto išsilavinimą, 
todėl gali suteikti kvalifikuotą pa-
galbą gimnazijos mokiniams ir jų 
tėvams bei mokytojams.

– Druskininkų mokyklose dirba 
psichologai-asistentai: kokiais 
atvejais jie gali padėti mokiniui 
ar tėveliams?
– Mokyklose dirbantys psichologai-
asistentai turi pakankamai kompe-
tencijos suteikti emocinę paramą 
vaikui individualaus pokalbio metu, 
šviesti tėvus psichologiniais klau-
simais, vesti bendravimo įgūdžių 
grupes, dirbti su vaiku mokant jį 
susikaupti, savikontrolės, bendra-
vimo. Tačiau mokyklose dirbantys 
psichologai asistentai neužsiima 
psichologiniu konsultavimu. Kita 
vertus, jei mokyklose dirbantys psi-
chologai asistentai baigtų psicho-
logo magistro studijas, jie galėtų 
teikti kvalifikuotą psichologinę pa-
galbą mokyklose. Beje, pastaruoju 
metu situacija kaip tik ir keičiasi 
šia linkme: pavyzdžiui, „Atgimimo“ 
mokykloje dirbanti psichologė asis-
tentė Rasa Kazlauskaitė studijuoja 
magistrantūroje.

– Ar suaugusieji druskininkie-
čiai, kurių šeimose auga vai-
kai, susiklosčius sudėtinges-
nėms situacijoms, gali kreiptis 
į Švietimo centro pedagogi-
nės-psichologinės tarnybos 
psichologus?
– Vaiko psichologinė savijauta 
tiesiogiai susijusi su tėvų psi-
chologine savijauta. Tėvai gali 
kreiptis pagalbos į mus ir į Pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
psichologę. Tačiau kartais suau-
gusieji nori didesnio konfidenci-
alumo, ieško privačiai dirbančių 

psichologų ar psichoterapeutų 
– Druskininkuose galima gauti ir 
tokią pagalbą.

– Druskininkų švietimo sis-
temoje dirbantys psichologai 
dalinasi profesine patirtimi pe-
riodiškai rengiamuose psicho-
logų metodinio būrelio susirin-
kimuose. Kokius specialistus 
vienija šis būrelis ir kokia jo 
veikla?
– Prieš šešerius metus Druski-
ninkų švietimo sistemoje dirban-
tys psichologai susibūrė į metodinį 
būrelį. Susitikimai organizuojami 
kartą per mėnesį – esame, ko 
gero, vienas iš nedaugelio meto-
dinių būrelių, kurio nariai susiti-
kinėja taip dažnai. Svarbiausias 
dalyvaujančiųjų būrelio veikloje 
tikslas – dalintis patirtimi, pa-
dėti vieni kitiems rasti problemų 
sprendimą. Metodinio būrelio na-
riai – ne tik švietimo įstaigose, bet 
ir sveikatos apsaugos sistemoje 
dirbantys psichologai. Tad ben-
dradarbiaudami galime pažvelgti į 
iškilusias problemas ne tik iš pe-
dagoginės-psichologinės, bet ir iš 
medicininės pusės.
Kiekvienoje Druskininkų savival-
dybės mokykloje yra psichologas 
ar psichologas-asistentas: „Ryto“ 
gimnazijoje dirba psichologė psi-
choterapeutė Dalė Kuzmickienė, 
„Saulės“ pagrindinėje mokykloje 
psichologė asistentė Dalia Skaus-
menienė ir vieną dieną per sa-
vaitę ją kuruoja vaikus bei tėvelius 
konsultuojanti psichologė Dalė 
Kuzmickienė, „Atgimimo“ moky-
kloje – psichologė asistentė Rasa 
Kazlauskaitė, Viečiūnų progim-
nazijoje – psichologė asistentė 
Jurgita Grušauskienė, Leipalingio 
progimnazijoje vieną dieną per 

savaitę dirbu aš. 
Būrelio veikloje aktyviai dalyvauja 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro psichologė Kamilė Jan-
kauskaitė, vaikų ligoninės „Sau-
lutė“ psichologės Oksana Zajac, 
Rasa Mačiulaitienė bei Greta Se-
rafinaitė, medicinos psichologas 
Tomas Šlapikas. Taip pat mūsų 
veikloje dalyvauja mokytoja, indi-
vidualiosios psichologijos konsul-
tantė Aušra Keturkienė. Žinome, 
kad Druskininkuose yra daugiau 
įvairiose srityse dirbančių psicho-
logų, tad kviečiu prisijungti prie 
metodinio būrelio veiklos: dėl susi-
tikimo laiko ir vietos galima pasite-
irauti, paskambinus Švietimo cen-
tro psichologei tel. (8 313) 51455.
Psichologo darbas susijęs su 
didžiuliu emociniu krūviu: pas 
psichologą, deja, niekas neat-
eina dalintis džiaugsmais ir savo 
sėkmės istorijomis, todėl kolegų 
palaikymas, patarimai yra ypač 
svarbūs. Susitikimų metu prista-
tome savo skaitytą profesinę lite-
ratūrą, dalinamės naujovėmis, su-
žinotomis seminarų bei mokymų 
metu. Išlaikydami konfidencia-
lumą, aptariame ypač sudėtingus 
konsultavimo atvejus ir gauname 
kolegų patarimų, kaip būtų galima 
efektyviau dirbti. Visi būrelio nariai 
sutinka, kad didžiausia vertybė, 
gaunama susitikimų metu, – ben-
drumo jausmas: esi ne vienas, turi 
į ką kreiptis profesinės pagalbos.

– Besikreipiantieji į psichologą 
turi įvairių lūkesčių: vieni krei-
piasi tik todėl, kad jiems liepė, 
ir nesitiki realios pagalbos; kiti 
tikisi, kad psichologas greitai 
„perdirbs“ vaiką taip, kaip nori 
tėvai ar mokytojai. Kiek psicho-
logas realiai gali padėti?

– Turbūt kiekviename darbe yra 
sėkmių ir nesėkmių. Psichologo 
darbas ypatingas tuo, kad apie 
sėkmingai išspręstus atvejus 
mūsų klientai nelinkę kalbėti: 
buvo sunku, situacija pasikeitė 
į gera: viskas susitvarkė, gal net 
jau ir pasimiršo. Tačiau kiekviena 
nesėkmė skaudžiai atsiliepia ir kli-
entui, ir psichologui. Šiais metais 
į pedagoginės psichologinės tar-
nybos psichologus buvo kreiptasi 
apie 170 kartų. Vienas kreipima-
sis į psichologą reiškia nuo 3 iki 
10 (kartais ir daugiau) susitikimų 
su vaiku, jo tėvais, kartais dėl 
konkretaus vaiko konsultuojama 
visa grupė (tėvai, vaikas, moky-
toja, specialistai). Šiandien yra 
vis dar „nepasiduodančių“ spren-
dimui atvejų – apie juos nuolat 
galvojame, ieškome būdų, nenu-
leidžiame rankų. Sėkmingas kon-
sultavimas baigiasi kliento gebė-
jimu įveikti emocinius sunkumus, 
gebėjimu suvaldyti savo agresiją, 
tėvų gebėjimu atstatyti nutrūkusį 
emocinį ryšį su vaiku, sėkmingai 
išspręsta motyvacijos mokytis 
problema ir panašiai.

– Pedagoginio psichologo 
darbo sėkmė labai priklauso 
nuo tėvų ir mokyklos bendra-
darbiavimo. Pastaruoju metu 
viešojoje erdvėje daug kalbama 
apie pozityviosios tėvystės 
kursus: kartais tokie kursai 
pateikiami kone kaip bausmė 
tėvams, kurie turi vienokių ar 
kitokių problemų, auklėdami 
vaikus, o kartais – kaip „ste-
buklingas vaistas“ nuo visų 
problemų. Kaip sekasi rengti 
pozityvios tėvystės mokymus 
druskininkiečiams?
– Vaiko auginimas ir auklėjimas 

yra sunkus ir atsakingas darbas. 
Kursų metu tėvai sužino paprastų, 
bet efektyvių būdų, kaip drausminti 
vaikus, kaip su jais susikalbėti. 
Švietimo centre rengiami pozity-
vios tėvystės kursai „Mokykla tė-
vams ir auklėtojams“. Kad kursai 
turėtų realios naudos, tėvai turi 
lankyti 10 užsiėmimų – po 3 valan-
das kartą per savaitę. Tėvai, kurie 
ryžtasi pradėti ir sėkmingai baigti 
mokymus, sako, kad jie turi daug 
naudos: šeimoje atsiranda logiškų 
taisyklių ir susitarimų, vaikai nėra 
chaotiškai baudžiami, bet patiria 
logiškas pasekmes jeigu nesilaiko 
susitarimų, tėvai labiau sugeba su-
prasti vaikų poreikius ir atskirti juos 
nuo nepagrįstų vaiko norų, na-
muose atsiranda daugiau ramybės 
ir susikalbėjimo. Tačiau susiduriu 
su situacija, kad tėvai, kuriems 
ypač reikia tokių kursų (nukreipia 
Vaiko teisių apsaugos tarnybos ar 
socialinių paslaugų skyriaus speci-
alistų) lankosi nereguliariai, ateina 
tik į keletą užsiėmimų. Aišku, nau-
dos tokiu atveju yra labai mažai. 
Šiais metais Švietimo centro so-
cialinė pedagogė Vita Bagdanavi-
čienė taip pat pradeda vesti moky-
mus tėvams. Visi tėvai, kurie nori 
dalyvauti mokymuose, gali tai pa-
daryti. Konkrečiai apie kursų vietą 
ir laiką galima pasiteirauti, užsukus 
į mūsų tarnybą arba paskambinus 
jau minėtu telefonu. 

– Ką konkrečiai turi padaryti 
tėvai, kurie mano jog jų vaikui 
reikalinga specialistų pagalba? 
– Priklauso nuo to, kokios pagal-
bos vaikui reikia. Jeigu vaikas 
patiria mokymosi sunkumų, tėvai 
turėtų kreiptis į mokyklos Vaiko 
gerovės komisiją, kuri turi pasirū-
pinti, kad vaiko sunkumus įvertintų 
mokykloje esantys specialistai (lo-
gopedas, specialusis pedagogas, 
psichologas) bei aprašytų mo-
kytojai. Tada tėvai užregistruoja 
vaiką Švietimo centro pedago-
ginėje psichologinėje tarnyboje. 
Vaikas bendrauja su pedagogi-
nės psichologinės tarnybos spe-
cialistais (psichologu, logopedu, 
specialiuoju pedagogu, socialiniu 
pedagogu). Atlikus visus įvertini-
mus, nustatoma problema ir tei-
kiamos rekomendacijos mokyklai 
bei tėvams. Jeigu vaikas turi emo-
cinių bei elgesio ar bendravimo 
sunkumų, gali kreiptis į mokyklos 
psichologą ar į Švietimo centro 
pedagoginės psichologinės tar-
nybos psichologą. Konsultacijų 
metu vaikai bei tėvai mokomi kaip 
susitvarkyti su sunkumais. Retais 
atvejais tėvams rekomenduojama 
kreiptis medicininės pagalbos: 
neurologo, vaikų psichiatro. Kad 
tėvams nekiltų nerimo dėl atlie-
kamų įvertinimų ar konsultacijų, 
tarnyboje siūlau pirma apsilankyti 
patiems, sužinoti, kas ir kaip bus 
atliekama, tada susitarti su speci-
alistu, registruotis konsultacijai ir 
atvesti vaiką.

Pagal Druskininkų švietimo 
centro informaciją parengė 

Ramunė Žilienė

Druskininkų švietimo sistemoje dirbantys psichologai dalinasi profesine patirtimi periodiškai rengiamuose psichologų metodinio būrelio 
susirinkimuose/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Švietimo centro pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje pagalbos sulauks 
ir vaikai, ir tėvai
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Nugalėk blogį gerumu
Giedrė Karlonaitė,
„Ryto“ gimnazijos 3c kl. mokinė

Druskininkų „Ryto“ gimna-
zijoje lapkričio 22-29 dieno-
mis buvo eksponuojama par-
oda apie palaimintąjį Jurgį 
Matulaitį, minint jo konsekra-
cijos ir įžengimo į Vilniaus 
katedrą 100-metį, Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo vargdienių seserų 
vienuolijos įkūrimo 100-metį 
ir, svarbiausia, Lietuvos vals-
tybingumo 100-metį. J. Matu-
laičio draugijos nariai trokšta 
dalintis brangiausia dovana – 
Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio pirmojo laipsnio relikvija. 
Tuo tikslu buvo surengta eks-
pozicija – aštuonių stendų ci-
klas, kvietęs geriau pažin-
ti palaimintąjį Jurgį ir melsti 
jo ir šventųjų užtarimo sau, 
savo šeimai, parapijai ir Tėvy-
nei Lietuvai.

Lapkričio 26 d. į Druskininkų 
„Ryto“ gimnaziją atvykusi Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo vargdienių seserų vie-
nuolijos vienuolė sesuo Evelina 
labai įdomiai 1-ų gimnazinių kla-
sių mokiniams pristatė iškilią J. 
Matulaičio asmenybę, jo gyveni-
mo siekius, atsidavimą Lietuvai ir 
bažnyčiai. Išvykus ses. Evelinai, 
apie J. Matulaitį mokiniams pasa-
kojo tikybos mokytoja Dalė Urbo-
nienė ir 3c klasės mokinė Giedrė 
Karlonaitė.

Nuo pat vaikystės Jurgio pers-
pektyvos buvo labai kuklios, nes 
mokykloje mokslai sekėsi gana vi-
dutiniškai. Neišlaikęs lotynų kal-
bos egzamino, jis liko antriems 
metams. Būdamas 10 metų, Jur-
gis tapo visišku našlaičiu. Su-
laukęs penkiolikos metų, susirgo 

kaulų tuberkulioze, dėl to visą gy-
venimą jam teko nešioti kojos įtva-
rą. Tačiau guvus protas ir tikėjimas 
Dievu padėjo jam pasiekti aukš-
čiausią tuo metu išsilavinimą.

1889 m. iš Lenkijos atvykęs 
Jurgio pusbrolis, Kelcų gimnazi-
jos mokytojas, atkreipė dėmesį į 
jo stiprų tikėjimą Dievu ir smalsų 
protą ir pasiūlė vykti kartu. Kel-
cų gimnazijoje J. Matulaitis tapo 
vienu geriausių mokinių ir, bai-
gęs gimnaziją, įstojo į Kelcų ku-
nigų seminariją, vėliau mokė-
si Varšuvos kunigų seminarijoje. 

Vadovybė, pastebėjusi, kad jau-
nasis klierikas ne tik gabus, bet 
ir labai dvasingas, pasiuntė jį mo-
kytis į Petrapilio dvasinę akade-
miją, kurią Jurgis Matulaitis bai-
gė aukso medaliu, įgijo magistro 
laipsnį, o vėliau tapo šios akade-
mijos vicedirektoriumi ir profeso-
riumi. Tapus kunigu, vėl atsinauji-
no liga, tad Jurgis buvo priverstas 
skolintis pinigų ir važiuoti gydy-
tis į Vokietiją, o vėliau – į Šveica-
riją. Nepaisydamas silpnos svei-
katos ir pasivadinęs kitu vardu, jis 
įstojo į Friburgo universitetą, stu-

dijavo tais laikais naują mokslą 
sociologiją ir įgijo teologijos dak-
taro laipsnį. Po studijų, 1907 m. 
grįžo į Lietuvą, o 1908 m. susitiko 
su Marijonų vienuolijos generolu 
tėvu V. Senkumi pasikalbėti dėl 
vienuolijos atnaujinimo. Po metų 
pats įstojo į šį vienuolyną, kuria-
me buvo tik vienas vienuolis. 

1918 m. Marijampolėje įstei-
gė Nekaltai Pradėtosios Mari-
jos (Vargdienių seserų) vienuo-
liją. Tais pačiais metais jis buvo 
paskirtas Vilniaus vyskupu, dir-
bo septynerius metus labai sun-

kiomis sąlygomis, todėl dažnai 
vadinamas vyskupu kankiniu: 
„Vilniuje jau praleidžiu šeštą val-
džią.[...] Vargšė mano diecezija! 
Kai kurie dekanatai liko visai be 
kunigų. [...] Kad Dievas suteiktų 
mums greičiau ramybės! Atmos-
fera tačiau esti nepakenčiama. 
Diena iš dienos nuolatiniai įtari-
nėjimai, juodinimai ir šmeižtai. 
Čia yra tikros skaistyklos dalelė.“ 
(Užrašai, 1920 m. pabaiga). Jur-
gis Matulaitis liko ištikimas Die-
vui, bažnyčiai, skriaudžiamam 
žmogui, nesvarbu kokios jis be-
būtų tautybės. Jis tarnavo lygiai 
visiems: vokiečiams ir prancū-
zams, lenkams ir baltarusiams, 
rusams ir lietuviams. Visi, kurie 
su juo susidūrė, matė, koks tai 
nepaprastas žmogus. Bendravi-
mas su juo žmonėms įkvėpė sti-
prybės, paguodos, gėrio. „Mano 
darbo dirva – Kristaus Karalija. 
Mano partija – Kristus.“ 

1925 m. birželio pabaigoje jis at-
sistatydino iš Vyskupo pareigų ir 
popiežiaus buvo paskirtas Apaš-
tališkuoju Vizitatoriumi Lietuvai, 
juo būdamas patyrė dar daugiau 
išbandymų. 

1927 m. sausio 21 d. pranešime 
Šventajam Sostui pareiškė: „Ma-
nau, kad mano misija Lietuvo-
je tenka laikyti kaip ir baigta. Yra 
vilties, kad greitai galėsiu grįžti į 
Amžinąjį Miestą“. Ir 1927 m. sau-
sio 27 d. iškeliauja į Amžinybę. 

1953 m. balandžio 21 d. gau-
tas raštas, leidžiantis pradėti 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
bylą. 1987 m. paskelbiamas Pa-
laimintuoju.

Palaimintasis J. Matulaitis iki pa-
skutinės savo gyvenimo akimir-
kos liko ištikimas gyvenimo šūkiui 
„VINCE MALUM IN BONO – nu-
galėk blogį gerumu“. 

 „Ryto“ gimnazijoje buvo eksponuojama paroda apie palaimintąjį J. Matulaitį/ Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Vaikai mokėsi saugoti aplinką

Virginija Žėkaitė,
„Atgimimo“ mokyklos direkto-

riaus pavaduotoja ugdymui 

Lapkričio 17-25 d.  ,,Atgimi-
mo“ mokyklos trečių klasių 
mokiniai dalyvavo Europos 
atliekų mažinimo savaitės ren-
giniuose, vykdydami trumpa-
laikį projektą „Pasirink. Tau-
pyk. Saugok“. Kadangi šių 
metų tema – ,,Vienkartinis 
plastikas“, visa savaitės vei-
kla ir buvo susieta su vienkar-
tinio plastiko vartojimo maži-
nimu. Trečių klasių mokytojos 

J. Šikšnienė, L. Dabrukienė, D. 
Milevskienė kartu su vaikais 
aptarė projekto veiklas ir suda-
rė visos savaitės planą.

Pirmadienį trečiokai žiūrėjo do-
kumentinius filmus apie plasti-
ko atliekų poveikį gyvajai gamtai, 
diskutavo, ką reikėtų daryti, kad 
mažiau naudotume plastikinių pa-
kuočių ir taip saugotume gamtą 
bei save. Klasių mokytojos pasiū-
lė vaikams pirmiausia paskaičiuo-
ti, kiek plastikinių maišelių kas-
dieną sunaudoja viena šeima ir 
padaryti statistinę savaitės anali-
zę. Kitą dieną mokiniai jau patei-

kė duomenis, kiek šeima panau-
dojo naujų plastiko maišelių per 
dieną, kiti mokiniai net suskai-
čiavo visus namuose esančius 
plastikinius maišelius. Trečiadie-
nį mokiniai akcijoje prie didžiųjų 
prekybos centrų dalijo pirkėjams 
skrajutes, kuriose raginama ma-
žinti plastikinių maišelių naudo-
jimą. Taigi apie vykdomą projek-
tą žinia pasklido ne tik mokykloje, 
bet ir visame mieste. 

Kitas projekto etapas – kūrybinės 
dirbtuvėlės, kuriose, gaminat dar-
belius, buvo panaudotos antrinės 
žaliavos iš plastiko. Kadangi artė-

ja Kalėdos, mokiniai su mokytojo-
mis nusprendė pagaminti mokyklai 
šventinių papuošimų – originalių 
snaigių iš nenaudojamų sagų, ku-
rių tikrai yra kiekvienuose namuo-
se. Sagas darbeliams rinko ne tik 
trečiokai, bet ir visi pradinukai.

Penktadienį kiekviena klasė su-
sumavo statistinės analizės duo-
menis „Plastikinių maišelių nau-
dojimas mano šeimoje“, pristatė 
diagramas draugams ir pradėjo 
dar vieną tyrimą apie organinių 
medžiagų, popieriaus ir plastiko 
irimo procesą dirvožemyje. Tyri-
mo rezultatas bus aiškus tik pa-

vasarį, kai trijose duobėse užkasti 
plastikiniai maišeliai, obuoliai, po-
pierinės servetėlės peržiemos, o 
tada bus atkastos duobės ir įver-
tintas irimo procesas.

Europos savaitės atliekų ma-
žinimo renginius pabaigė sma-
gi viktorina, kurią paruošė ir vedė 
Druskininkų visuomenės sveika-
tos biuro specialistė Irma Tamule-
vičienė. Mes mokėmės pasirink-
ti saugesnį ir atsakingą bei taupų 
vartojimą, naujas antrinių žalia-
vų panaudojimo galimybes, pritai-
kyti įgytas žinias mokykloje ir na-
muose.

Kūrybinėse dirbtuvėlės, gaminat darbelius, buvo panaudotos antrinės žaliavos iš plastiko/„Atgimimo“ mo-
kykos archyvo nuotrauka

Mokiniai prie didžiųjų prekybos centrų dalijo pirkėjams skrajutes, kuriose raginama mažinti plastikinių maišelių nau-
dojimą/„Atgimimo“ mokykos archyvo nuotrauka
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Kalėdinės nuolaidos 
A. Andrejuk optikoje 

(M. K. Čiurlionio g. 65)!

1. Užsakant akinius, akinių 
parinkimas – nemokamas.

2. Nuolaidos akinių rėme-
liams nuo 20 iki 50 procentų.

3. Kviečiame įsigyti dova-
nų kuponų.

Mažuosius leipalingiečius nudžiugino 
„Futboliuko Kalėdos“

Dalė Butrimienė,
Leipalingio progimnazijos ikimo-

kyklinio ugdymo skyriaus „Liepai-
tė“ auklėtoja 

Neišsigandę savaitgalio gam-
tos išdaigų, kiek pavargę, bet 
išgyvenę daug teigiamų emo-
cijų, šiltų bendravimo įspūdžių 
Leipalingio progimnazijos iki-
mokyklinio ugdymo skyriaus 
„Liepaitė“ mažieji sportininkai 
sugrįžo iš Kauno Nacionalinės 
futbolo akademijoje organi-

zuoto respublikinio ikimokykli-
nių įstaigų festivalio „Futboliu-
ko Kalėdos 2018“. 

Suspėję laiku užsiregistruoti į 
patį linksmiausią tradicinį Masinio 
futbolo asociacijos ir Respubliki-
nės ikimokyklinio ugdymo kūno 
kultūros pedagogų asociacijos 
(RIUKKPA) organizuotą renginį 
mūsų įstaigos mažieji: Karolina, 
Luknė, Vanessa,  Kamilė, Emi-
lijus, Rapolas, Vakaris ir Ąžuo-
las, lydimi auklėtojų Dalės Butri-
mienės bei Eugenijos Traigienės, 

vyko pirmą kartą. Šiek tiek susi-
jaudinę, jie gainiojo didžiulį ka-
muolį ir puikiai atliko visas tre-
nerių nurodytas užduotis. Vaikus 
džiugino ne tik renginio persona-
žai, bet ir Kalėdų senelis. 

Gavę asmeninių dovanėlių ir su-
grįžę su dovanotu geltonuoju fut-
bolo kamuoliu, mažieji nuoširdžiai 
dėkoja Druskininkų savivaldybės 
administracijai už pagalbą, skiriant 
transportą. O gal būtent jie ateity-
je garsins mūsų miestą ir šalį di-
džiuosiuose futbolo stadionuose?

Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“ ugdytiniai ir auklėtojos dalyvavo festivalyje „Futboliuko Kalėdos 
2018“/Eugenijos Traigienės nuotrauka

Įmonė, plečianti veiklą Druskininkuose, ieško naujų komandos narių:
 barmenų (-ių)-padavėjų, virėjų. Tel. 8 670 22226

Parapsichologo 
konsultacijos, būrimai. 

Tel. 8 608 33221

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

PAVEŽĖJAI. Pigus važiavimas. Surinkus 7 
spaudus – 8 važiavimas nemokamas. Gerų 

švenčių, važiuok pigiau! 
Tel.: 8 653 99907, 8 623 99900

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. Atsiskaitome iš 

karto. Tel. 8 605 44445
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Užuojautos
Nereikia skambių žodžių,
tebūnie tylus žinojimas –

skaudžią netekties ir liūdesio
valandą mes su Tavim.

Dėl tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Elvyrą Bazienę.

UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo 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

Renginiai
Gruodžio 14 d. 16 val. Garsinis 
skaitymas vaikams „Burtininkės 
Lilės istorijos“ (Druskininkų sa-
vivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Gruodžio 14 d. 16.30 val. 2019 
metų dzūkų kalendoriaus pristaty-
mas (M. K. Čiurlionio memorialinis 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Gruodžio 15 d. 16 val. Kaka-
vos popietė ir programa „Ma-
giškos Kalėdos su Elfe“, Kalėdų 
senelio paštas ir susitikimas 
su Kalėdų seneliu (Pramogų 
aikštė, Vilniaus al. 24)

Gruodžio 22 d. 16 val. Kaka-
vos popietė. Sniego senio pro-
grama „Paslaptingosios durys“, 
VšĮ „Gamtos ateitis“ programa 
vaikams „Kaip vėjas mišką nuo 
šiukšlių gelbėjo“, Kalėdų sene-
lio paštas ir susitikimas su Ka-
lėdų seneliu (Pramogų aikštė, 
Vilniaus al. 24)

Gruodžio 22 d. 16 val. Vilniaus 
Broniaus Jonušo muzikos moky-
klos kamerinio orkestro (dirigen-
tas L. V. Lopas) Kalėdinis kon-
certas („Draugystės sanatorijos“ 
Raudonoji salė, V. Krėvės g. 7)

Gruodžio 26 d. 16 val. Šven-
tinis koncertas „Meilės burtai 
Paryžiuje“. Bilieto kaina 10 Eur. 
Daugiau informacijos: www.
druskininkukulturoscentras.lt 
(„Grand SPA Lietuva“ konferen-
cijų salė „Nemunas“)

Gruodžio 28 d. 15.30 val. Tradi-
cinės druskininkiečių menininkų 
parodos „1“ pristatymas (Druski-
ninkų savivaldybės viešoji biblio-
teka, V. Kudirkos g. 13)

Gruodžio 30 d. 19 val. Se-
nųjų metų palydų koncertas su 
Valstybiniu Vilniaus kvartetu. 
Programos svečiai: Guoda Ge-
dvilaitė (fortepijonas), Arnoldas 
Gurinavičius (kontrabosas) 
(Mokymo centras „Dainava“, 
Maironio g. 22)

Gruodžio 31 d. 23.45 val. 
Naujų metų sutiktuvės prie Di-
džiosios kurorto eglės, šventinis 
fejerverkas (Pramogų aikštė, 
Vilniaus alėja 24)

Parodos
Druskininkų „Atgimimo“ moky-
klos mokytojos J. Kygienės 7-8 
klasių mokinių darbų paroda 
„Nuotaikų labirintai“ (Druski-
ninkų savivaldybės viešoji bibli-
oteka, V. Kudirkos g. 13)
VIII Lietuvių tekstilės meno bie-
nalės paroda „(At)Kurti“ (V. K. 
Jonyno galerija, Turistų g. 9) 

Japonijos pluoštinio meno par-
oda „Pynimas“ (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

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

M. K. Čiurlionio g. 84 parduotuvėlė laukia 
pirkėjų!

Prekiaujame šukuotinės 
medvilnės, bambuko, mi-
krofibros (poliesterio) įvai-
raus dydžio ir tankio rankš-
luosčiais voniai, sportui, 
kelionėms, paplūdimiui. 
Siūloma įvairi spalvinė 
gama, dizaino įvairovė; as-
ketiški, klasikiniai, „Pierre 
Cardin“ prekės ženklo ga-
miniai, žaisminga kolekcija 
mažiesiems.

NAUJIENA! Siūlome rankšluosčius, patalynę svečių 
namams, viešbučiams!

Kviečiame pasirūpinti praktiškomis dovanomis savo 
šeimos nariams, giminaičiams, draugams, kolegoms – 
juk artėja gražiausios metų šventės!

Žiemos sezonu dirbame:
- darbo dienomis nuo 10 val. iki 17 val.;
- šeštadieniais nuo 10 val. iki 14 val.

Mirus Sesei, nuoširdžiai užjaučiame Oną Grigelienę. 

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centro Druskininkų filialo kolektyvas

Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Nuoširdžiai užjaučiame Martą Valeriją Žebrauskienę 
dėl sesers mirties.

DNSB „Ąžuolas“

Sausų ir žalių malkų 
išpardavimas (skaldytos 

arba kaladėmis). 
Tel. 8 601 46179
Siūlome darbą 

transporto ir logistikos 
vadybininkams (-ėms). 
Tel. 8 687 93693
Perkame miškus visoje 

Lietuvoje 
(duodame rankpinigius). 
Tel. 8 613 56708
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2018.12.15 d.
Šeštadienis

2018.12.14 d.
Penktadienis

2018.12.16 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Fantastiškas penktadienis. 

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

ja 3 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

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

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

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Farai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“. 
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Mažoji undinėlė“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS 

„Toras. Tamsos pasaulis“.
23:30 „Įstatymus gerbiantis pilietis“.
01:35 „Ginkluotas atsakas“ (k.).
03:10 „Geras, blogas ir negyvas“ (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 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. PREMJE-

RA Betmenas prieš Supermeną. Tei-
singumo aušra.

00:05 „Delta“ būrys 2. Kolumbijos 
grandis.

02:20 Šešios dienos (k).
03:55 Nebijok pažinti. 

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

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

jumi.
10.40 Čempionai. 
11.15 Ant bangos. 
12.20 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
21.00 Adomo obuolys. 
22.00 Reporteris. 
23.00 Ant bangos. 

07:00 „Vaikai šėlsta“. 
07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:40 „Gelbėtojai - 112“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

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

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Šuo“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 NKL čempionatas. Jonavos 

„Sintek“ - Molėtų „Ežerūnas“. Tiesio-
ginė transliacija

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

21:00 Logano karas. Susaistytas 
garbės.

22:55 „Delta“ būrys (k).
01:30 „Sostų karai“.
02:35 „Nusikaltimų miestas“ (k). 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

07:00 Gimtoji žemė. Laida žemdir-
biams ir apie juos.

07:30 Premjera. Žavusis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Di-

džiosios gyvūnų migracijos.
12:55 Pasaulio dokumentika. Baltieji liū-

tai. Gimę laisvėje. Kova dėl išgyvenimo.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 5.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Maltiečių sriuba 2018. Šven-

tinis paramos koncertas. Tiesioginė 
transliacija iš

LRT Didžiosios studijos.
23:10 Premjera. Ekspromtas.
01:00 Užmirštieji (k.).
03:05 Pasaulio dokumentika. Di-

džiosios gyvūnų migracijos. Šiauriniai 
elniai (k.).

04:00 Teisė žinoti (k.).
04:25 Džesika Flečer 5 (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Gie-

dantis skambantis medis.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Kerintis Tailandas. Centrinis re-
gionas.

12:55 Pasaulio dokumentika. Nilas. 
Didingoji upė. Mėnulio kalnai.

13:45 Puaro. Mėlynojo traukinio pa-
slaptis.

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! 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Genijus. Pikasas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 3 (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.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa prista-

to. Vyrų šešėlyje. Padangių 
moterys“. 

07.55 „Pasaulis iš viršaus“. 
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Tiesa apie kalorijas“. 
11.10 4 kampai.
11.40 Skonio reikalas.
12.10 Lryto popuri.
13.00 Adomo obuolys.
14.00 Ant bangos. 
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
17.00 Patriotai. 
18.00 Žinios.
18.30 „Svetimų troškimų sūkurys“.
20.00 Žinios.
20.25 „Svetimų troškimų sūkurys“ 

(tęs.). 
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“.
00.45 „Gurovo bylos. Medžioklė“.
02.45 „Merdoko paslaptys“.
04.40 „Mentalistas“.
05.30 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“. 

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

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

kuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“. 
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“. 
10:30 „Tavo supergalia“. 
11:00 „Kelionių panorama“. 
11:30 PREMJERA „Ežiukas Bobis“.
13:15 „Šoklieji bičiuliai“.
14:55 „Bibliotekininkai“.
15:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Laimingas, nes gyvas“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Vienas namuose 2: 
pasiklydęs Niujorke“.

22:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 
GERO KINO VAKARAS „Nematomi 
skaičiai“.

00:30 „Toras. Tamsos pasaulis“ (k.).
02:35 „Aukštis“ (k.).
04:05 „Vaiduoklių ieškotojai“.

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

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

kuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Mamyčių klubas“. 
09:00 „Kulinarinis detektyvas“. 
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30 „Svajonių sodai“. 
11:30 „Aplink Lietuvą. Miestai“. 
12:30 „Pasaka apie pagrobtą nimfą“.
13:35 „Aš ir Erlas, ir mirštančioji“.
15:50 „Jaunėlis“.
18:00 „Raudonas kilimas“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Tryliktas rajonas. Ultimatumas“.
00:30 „Įstatymus gerbiantis pilietis“ (k.).
02:25 „Žmonijos biuras“ (k.).
04:00 „Grainderis“.

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“. 
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Visi mes žmonės“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Nesuvokiama“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „Vaiduoklių ieškotojai“.
02:00 „Grainderis“.
02:50 „Ekstrasensai detektyvai“. 
03:45 „Kaulai“ (k.).
04:35 „Vaiduoklių ieškotojai“ (k.).
05:25 „Grainderis“ (k.).

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

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

liuko gyvenimas“. 

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 Kolibrio 

efektas.
00:35 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Ištrūkęs Džango (k). 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa prista-

to. Vyrų šešėlyje. Marija De 
Neri – Oginskienė“.

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

jumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
13.15 „Šeimininkė“.
15.35 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. Sugrį-

žimas“.
01.15 „Moterų daktaras“.
03.05 „Šeimininkė“.
04.30 Vantos lapas. 
04.50 „Kambarinė“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.40 Skonio reikalas.

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. Savivalė“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.

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

07:15 „Vaikai šėlsta“ (k). 
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 „Varom!“ (k).
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Amūras – Azijos Amazonė“. 
11:35 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“. 
12:40 „Geriau vėliau, negu niekada“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“. 
17:00 Betsafe–LKL. Skycop - Nep-

tūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Elijaus 

knyga.
00:25 AŠTRUS KINAS Dingę be ži-

nios 2.
02:15 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 

06:20 „Geriau vėliau, negu 
niekada“ (k).

07:20 „Amūras – Azijos 
Amazonė“ (k). 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Amūras – Azijos Amazonė“. 
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“. 
12:40 „Geriau vėliau, negu niekada“.
13:35 „Ekstrasensų mūšis“. 
15:55 „Nusikaltimų tyrėjai“. 
17:00 Betsafe–LKL. Nevėžis - Žal-

giris. Tiesioginė transliacija
19:30 Mažasis plaukikas.
21:25 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.

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

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

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

ta šeimynėlė“. 
07:35 „Neramūs ir triukšmingi“. 
08:00 „Ogis ir tarakonai“. 
08:10 KINO PUSRYČIAI Linksmo-

sios pėdutės 2.
10:05 Muzikinė kaukė (k). 
12:45 Policijos akademija 4. Civiliai 

patruliai.
14:30 Viskas normaliai! 
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. Tiesioginė 

transliacija. 
22:50 Ištrūkęs Džango.
02:10 Pjūklas 5.
03:40 Kung Fu Joga (k).

00.00 „Gluchariovas“.
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 Juri-

jumi.

19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Lituanie, mano laisve. 
22:10 Premjera. Vienas plius viena.
00:05 Mumija: Drakono Imperato-

riaus kapas.
01:55 Pasaulio dokumentika. Kerin-

tis Tailandas. Centrinis regionas (k.).
02:50 Pasaulio dokumentika. Nilas. 

Didingoji upė. Mėnulio kalnai (k.).
03:40 Savaitė su „Dviračio žiniomis“ (k.).
04:20 Puaro. Mėlynojo traukinio pa-

slaptis (k.).

2018.12.17 d.
  Pirmadienis

22:25 „Gyvi numirėliai“.
23:25 Logano karas. Susaistytas 

garbės (k).
01:10 Dingę be žinios 2 (k).

07:05 „“Nickelodeon“ valanda. Keis-
ta 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 Sniego 

mūšis.
11:45 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 

svajonių sala.
13:50 Eisas Ventura. Kai gamta 

šaukia.
15:40 „Mažylis“ Tomis.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Batuotas kati-

nas Pūkis.
21:10 Kung Fu Joga.
23:25 PREMJERA Džo Purvinis. 

Gražuolis nevykėlis.
01:40 Betmenas prieš Supermeną. 

Teisingumo aušra (k).
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2018.12.19 d.
Trečiadienis

2018.12.20 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos 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 polici-

ja 3 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Tavo supergalia“. 
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (k.).

08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“. 
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Sugrįžimas“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 TĘSINYS „Sugrįžimas“.
23:55 „Kvantikas“.
00:55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:45 „Grainderis“.
02:35 „Ekstrasensai detektyvai“. 
03:25 „Kvantikas“ (k.).
04:20 „Vaiduoklių ieškotojai“ (k.).
05:05 „Grainderis“ (k.).

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Gero vakaro šou“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“. 
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „LTeam apdova-

nojimai 2018“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Karo kiaulės“.
23:45 „Kvantikas“.
00:50 „Bibliotekininkai“.
01:35 „Grainderis“.
02:25 „Ekstrasensai detektyvai“. 
03:25 „Kvantikas“ (k.).
04:15 „Bibliotekininkai“ (k.).
05:05 „Svotai“ (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 Tikras 

išbandymas.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:45 Nurašytieji (k). 

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

šviesa“.
07:35 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:20 KK2 (k). 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 Lituanos Locos (k). 
12:00 „Meilės sparnai“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
15:00 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Tarp 

mūsų, berniukų.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:25 Tikras išbandymas (k).
03:15 Alchemija. VDU karta. 2013 m. 
03:45 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Skonio reikalas.
07.00 10 min iki tobulybės 

su Jurijumi.
07.10 Skinsiu raudoną rožę.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 Adomo obuolys. 
10.00 „Mentų karai. Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos. Savivalė“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
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.

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

07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu. 

08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 Patriotai. 
10.00 „Mentų karai. Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos. Savivalė“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
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 „Gluchariovas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Vienišas vilkas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Mentalistas“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.

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

07.30 Lryto popuri.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 Ant bangos. 
10.00 „Mentų karai. Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Gurovo bylos. Savivalė“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
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 „Gluchariovas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Vienišas vilkas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Svetimų troškimų sūkurys“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Kaimo akademija. 

07:00 „Vaikai šėlsta“. 
07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:40 „Gelbėtojai - 112“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

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

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Šuo“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

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

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“
21:00 Mirtinos žaizdos.
23:05 Baudėjas. Karo zona (k).
01:10 „Sostų karai“.
02:05 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“ (k). 

07:00 „Vaikai šėlsta“. 
07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:40 „Gelbėtojai - 112“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“ (k).

07:05 „Vaikai šėlsta“. 
07:35 „Stoties policija“ (k).
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:35 „Įteisintas faras“ (k).
10:40 „Gelbėtojai - 112“ (k).
11:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

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

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

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

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“ 
21:00 Derybininkas.
23:55 Gilus sukrėtimas (k).
02:10 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k).

2018.12.18 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3.
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. Sportas. Orai (su ver-

timu į gestų k.).
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 2.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 3 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

čiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Visi mes žmonės“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“. 
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Pro stiklą“.
00:10 NAUJAS SEZONAS „Kvan-

tikas“.
01:10 „Vaiduoklių ieškotojai“.
02:05 „Grainderis“.
02:55 „Ekstrasensai detektyvai“. 
03:50 „Kvantikas“ (k.).
04:35 „Vaiduoklių ieškotojai“ (k.).
05:25 „Grainderis“ (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. PREM-

JERA Nurašytieji.
00:15 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Kolibrio efektas (k). 

07:00 „Vaikai šėlsta“. 
07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:40 „Gelbėtojai - 112“ (k).
11:40 „Reali mistika“. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Šuo“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

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

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“ 
21:00 Baudėjas. Karo zona.
23:05 Elijaus knyga (k).
01:20 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“ (k).
02:15 „Gyvi numirėliai“ (k).

12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius“ (k).

13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

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

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“ 
21:00 Gilus sukrėtimas.
23:25 Mirtinos žaizdos (k).
01:30 „Sostų karai“.
02:30 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“ (k). 

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 „Gluchariovas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Vienišas vilkas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Vantos lapas. 

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 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija 

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

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

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383
Pastatų šilt inimas EKO vata. 

Tel. 8 645 36702

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

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

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

Nebrangiai nuvežu ir parvežu pakeleivius į 
Gardiną. Tel. 8 601 94885

Apdailos ir santechnikos darbai. 
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676 Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur už 

100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640
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Asmeniniai skelbimai
6 a sklypas su mūriniu namu ir 
kitais statiniais, sodų bendrijoje 
„Papartis“. Tel.: 8 620 63782, 8 
626 46496

21 a namų valdos sklypas su pa-
matais prie Juodojo Bilso ežero. 
Yra geodeziniai matavimai, asfal-
tuotas kelias. Tel:. 8 694 24955, 
8 680 23134

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia 
miško, atlikti geodeziniai matavi-
mai, miesto komunikacijos.  
Tel. 8 602 10802

2 aukštų gyvenamas namas su 
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2 
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina 
– 105000 Eur. Tel. 8 602 108020

Garažas Baltašiškėje. Kaina – 
3100 Eur. Tel. 8 618 00405

Namų valdos sklypai Neravuose, 
Panemunės g. Tel. 8 618 30282

20 kv. m garažas (prie senosios ka-
tilinės) su duobe. Tel. 8 647 09318

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

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

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

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

Galingas keturratis „Honda“ (iš 
Anglijos, Lietuvoje neeksploatuo-
tas. Kaina – 2300 Eur.  
Tel. 8 614 22592

„Audi D3“ 1994 m., 1,9 l dyzeli-
nas. Tel. 8 614 66672

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

„Renault Megane Scenic“ 2002 
m., 1,6 l benzinas, iš Vokietijos, 
puikios būklės. Tel. 8 627 41843

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Kulbėmis, kapotos pušinės mal-
kos. Tel. 8 682 58164

Parduodame pušines malkas. 
Atvežame. Tel. 8 675 85497

Parduodame beržines ir alksni-
nes malkas. Atvežame.  
Tel. 8 676 68549

Parduodama žemės ūkio  
produkcija

Antys. Tel. 8 683 32507

Mėsinis meitelis (200 kg.). Kaina 
– 1 kg./2 Eur. Tel. 8 656 68604

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

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

Parduodami įvairūs daiktai

Elektrinė viryklė „Beko“ (plotis 50 
cm). Kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 615 79193

Mažai naudoti: baro stalas už 60 
Eur; baro kėdė už 25 Eur; ma-
žas sėdmaišis už 13 Eur; 3 šakų 
šviestuvai (3 vnt.) su LED lempu-
tėmis po 11 Eur; kiliminis takas 
už 7 Eur; šviesus kavos staliukas 
už 6 Eur. Tel. 8 698 40430

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

Naujas  nešiojamas kompiuteris 
„Hp probook 430 g5“. Yra visi do-
kumentai, dėžė, priedai, 2 metų 
garantija. Kaina – 550 Eur. Kaina 
derinama proto ribose.  
Tel. 8 615 71066

Kineskopinis televizorius „Sam-
sung“ (51 cm įstrižainė) po 12 
Eur; SCART laidai, pulteliai.  
Tel. 8 686 43600

Telefonas „LG K8“, gera būklė. 
Kaina – 70 Eur. Tel. 8 640 55799

Išmanūs laikrodžiai su SIM kor-
tele už 20 Eur; elektrinis dviratis 
„Gazelle“, 28 colių ratai, 8 Nexus 
pavaro, krepšys už 420 Eur; dvi-
ratis „Batavus“, 7 Nexus pavaros 
už 165 Eur; sportinis dviratis 
„Specializied Allez“, 54 dydis, 
SORA komplektas  už 550 Eur. 
Tel. 8 602 34212

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

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

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

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

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario butas Veisiejų g. 16. 
Tel. 8 698 38153

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

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

3 kambarių 67,43 kv. m butas 9 
aukšte iš 9, Ateities g. 40. Kaina 
– 38500 Eur. Tel. 8 687 37575

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

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

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

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

Svetainės minkštas kampas su 
foteliu (išskleidžiamas, patalynės 
dėžė). Kaina – 185 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Naudotas minkštas virtuvinis 
kampas. Tel. 8 623 68924

7 pavarų dviratis su amortizato-
riais priekyje.  
Tel.: 8 604 57914, 8 313 54697

Pigiai geros būklės išskleidžia-
mas minkštas kampas.  
Tel. 8 605 05209

Stacionarus kompiuteris (proce-
sorius E6750, 2,66 GHz, 2 GB 
RAM. Kaina – 55 Eur.  
Tel. 8 688 27880 

Pigiai naudota 4 skylių dujinė 
viryklė. Tel. 8 652 85118

Senoviniai radio imtuvai, gintari-
niai papuošalai. Tel. 8 626 38360

Perka

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

Rusišką automobilį arba motoci-
klą. Gali būti su defektais.  
Tel. 8 675 86875

Senovinius eglutės žaisliukus ir 
naujametines atvirutes.  
Tel. 8 675 86875

Telefoną. Mokėsiu iki 300 Eur. 
Tel. 8 602 34212

Namelį (kempterį), nebrangiai, 
geros būklės, 2 vietų, ant 2 ratų. 
Tel. 8 627 41843

Ieško darbo

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

Nuoma

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

Išnuomojamas 1 kambario butas 
Vilniuje, Žirmūnų g. ilgam laikui. 

Butų remonto 
darbai. 

Tel. 8 652 49315

Kaina – 1 mėn./250 Eur + komuna-
liniai mokesčiai. Tel. 8 671 81099

Išnuomojamas 1 kambarys name 
Baltašiškėje (be patogumų).  
Tel. 8 (313) 56576

Išnuomojamas naujos statybos 3 
kambarių butas Merkinės g. (indi-
vidualus šilumos skaitiklis, buitinė 
technika, internetas, kabelinė). 
Kaina – 1 mėn./280 Eur.  
Tel. 8 618 49469

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
centre su baldais ir buitine tech-
nika. Kaina – 1 mėn./250 Eur + 
komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 617 41584

Išnuomojamas garažas Merkinės 
g. Tel.: 8 604 57914, 8 313 54697

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

Kiti

Reikalingas stalius, suremontuoti 
spintą. Tel. 8 680 33854

Dovanoju 2 mėnesių šuniukus, 
europinės ir Sibiro laikos mišrū-
nus. Tel. 8 618 69345

Prekiaujame kalėdinėmis eglutėmis ir dekoracijomis 
(M. K. Čiurlionio g. 99). Tel. 8 628 00330
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Leipalingiečių padėkos – iš širdies į širdį

Žaneta Krivonienė

Būti reikalingu – reiškia turė-
ti tai, ko reikia kitiems. Turėk 
širdį – būsi reikalingas ieškan-
tiems širdies. Kaupk išmintį – 
būsi reikalingas ieškantiems 
išminties, o, laikui atėjus, pa-
dovanok visa tai tiems, ku-
riems labiausiai to reikia. Tai-
gi jau ketvirtą kartą Leipalingio 
bendruomenė sukvietė savo 
narius į padėkos vakarą „Iš šir-
dies į širdį“. Renginyje dalyva-
vo ir nominacijas teikė Drus-
kininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmana-
vičius, Administracijos direk-
toriaus pavaduotoja Violeta 
Grigorienė, LR Seimo narys 
Zenonas Streikus, Druskinin-
kų „Saulės“ pagrindinės moky-
klos direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui Algis Bolys. 

Renginyje įteikti ir tradininiai ap-
dovanojimai. Nominaciją „Už pa-
trauklių formų naudojimą krašto-
tyros muziejaus veikloje“ pelnė 
Laima Žukauskaitė. Jos žinios, 
praktika, nuoširdus darbštumas, 
iniciatyvos prisidėjo prie krašto-
tyros muziejaus įvertinimo respu-
blikiniu mastu. A. Volungevičiaus 
vardo kraštotyros muziejus 2017 
m. šalies mokyklų muziejų apžiū-
ros konkurse laimėjo I- vietą. Ji 
yra tarptautinio projekto Interreg 
V-A Lietuva-Lenkija bendradar-
biavimo projekto „Kultūros marš-

rutai be sienų“ koordinatorė.
Apdovanojimas „Už patriotizmą, 

meilę Lietuvai ir Leipalingio kraš-
to garsinimą“ įteiktas Ernestui 
Kuckailiui. Įvertinta jo iniciaty-
va, minint Lietuvos Valstybės bei 
Mindaugo karūnavimo dieną, 
2016-2017 m. surengti žygiai į 
Dulgininkų miške esančią parti-
zanų stovyklavietę. Keliaudamas 
savo krašto istoriniais takais, jis 
išleido knygas „Laiškai iš Varviš-
kės“, „Tylūs žingsniai per sama-
nas“, „Trispalvio erelio skrydis“, 
„Pavasarį paukščiai sugrįžta“.

„Už tradicinio muzikavimo pa-
teikimą“ apdovanotas Romas 
Dudzinskas. Tai žmogus, kurį 
visą gyvenimą lydi meilė tradici-
niam muzikavimui. Nominacija 
„Už darbą iš meilės Dievui, Arti-
mui“ įteikta tryliktus metus dvasi-
niu žmonių gyvenimu Leipalingyje 
besirūpinančiam parapijos klebo-
nui Pauliui Marčiulioniui. Apdo-
vanojimą „Už etninės kultūros 
vertybių perdavimą jaunajai kar-
tai“ pelnė Leonora Mockevičie-
nė, Leipalingio progimnazijoje su-
būrusi vaikų folklorinį ansamblį 
„Gurinukai“. Su mokiniais ji daly-
vavo Etninės kultūros globos tary-
bos ir Pasaulio lietuvių bendruo-
menės organizuotame konkurse 
„Tautinis drabužis mano šeimos 
ir bendruomenės“, kuriame tapo 
nugalėtojais. Kiekvienais metais 
dalyvauja Respublikiniame etno-
kultūros projekte „Mūsų lobynai“, 

o pernai tapo Dzūkijos regiono 
varžytuvių „Atverk tautos loby-
nų gelmes“ nugalėtojais. Parama, 
nuoširdumas – tai yra ta varomoji 
jėga, kuri suteikia sielai sparnus, 
todėl buvo pastebėti ir nuolati-
niai bendruomenės renginių rė-
mėjai. „Už paramą, nuoširdumą ir 
draugystę“ nominuoti R.ir V. Pluš-
čiauskai.

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas L. Urmanavičius 
Leipalingio miestelio jaunimui 
įteikė futbolo komandai aprangą, 
laimėtą, varžantis rungtynėse su 
Savivaldybės komanda per sta-
diono atidarymą. Jaunimas, kaip 
padėką už projektų finansavimą, 
veiklų rėmimą ir jaunimo palaiky-
mą Savivaldybei įteikė keramikos 
gaminį, kurį nulipdė per edukaci-
nius užsiėmimus, finansuotus iš 
Savivaldybės biudžeto.

Už nuolatinį rūpestį jaunimu ir 
bendruomene „Gerumo angelu“ 
bendruomenės narių buvo apdo-
vanota bendruomenės pirminin-
kė Žaneta Krivonienė, kuriai, jos 
žodžiais, toks apdovanojimas bu-
vęs netikėta ir jaudinančia stai-
gmena. 

Renginio metu šoko „Decima“ 
šokėjos ir dainavo Dainotas Var-
nas.

Didžiausi darbai nuveikiami 
tada, kai žmogus už tai nesiti-
ki padėkos, įdeda visą širdį ir tiki 
tuo, ką daro. Didžiausia brange-
nybė – tai širdies gerumas. 

Nominantai su renginio svečiais/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Leipalingio jaunimas dėkojo Druskininkų savivaldybei už projektų rėmimą ir idėjų palai-
kymą/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Nominantams ir visiems susirinkusiems šoko „Decimos“ šokėjos/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Renginyje sulaukta garbių svečių/Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Už patriotizmą, meilę Lietuvai ir Leipalingio krašto garsinimą“ apdovanotas E. Kuckai-
lis/Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Už darbą ir meilės Dievui, Artimui“ nominacija įteikta klebonui P. Marčiulioniui/Rober-
to Kisieliaus nuotrauka


