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Įspūdinga Kalėdų eglės įžiebimo švente Druskininkuos prasidėjo kalėdinių renginių maratonas/Andriaus Švitros nuotrauka

Pasitikdami didžiąsias metų 
šventes Druskininkai ir vėl nu-
stebino įspūdingomis mies-
tą papuošusiomis instaliaci-
jomis, kuriančiomis kalėdinės 
pasakos įspūdį. Papuošta pa-
grindinė kurorto gatvė, Vilniaus 
alėja, parkai, Druskonio ežero 
pakrantė, kurioje šiemet praei-
vių žvilgsnius traukia spindin-
tys medžiai, magiškos burtinin-
kės ir grojančios fėjos, šokėjų 
iš pasakos pora bei specialiai 
žiemos šventėms sukurtas iš-
skirtinis kurorto simbolis – trys 
karūnuotos pušys. 

Praeivių akį traukia ir žiemą 
neveikiantį muzikinį spalvų fon-
taną pakeitusi elektros lempu-
čių instaliacija. 

Na, o praėjusį savaitgalį įžiebta ir 
įspūdinga didžioji miesto eglė, Se-
nųjų gydyklų parke sužibo kalė-

dinių eglučių parkas, organizuota 
labdaringa maltiečių akcija ir pa-
šventinta prakartėlė. Visą savait-
galį Vilniaus alėjoje veikė mugė

Sužibo 56 žaliaskarės
Penktadienio vakarą spustelėju-

sio šaltuko nepabūgę ir į kalėdi-
nių eglučių parko įžiebimo šventę 
gausiai susirinkę žiūrovai stebėjo 
ir įspūdingą „Ugnies valdovų“ pa-
sirodymą.

Šiemet prie Druskininkų savi-
valdybės iniciatyvos kurti kalėdi-
nių eglučių parką prisijungė dar 
daugiau įstaigų ir organizacijų, to-
dėl muzikinio fontano erdvėse su-
spindo rekordinis išradingai pa-
puoštų gyvų ir iš įvairių medžiagų 
sukurtų kalėdinių eglučių parkas 
– net 56 eglutės, sukurtos įvai-
rioms Druskininkų savivaldybės 
įmonėms, įstaigoms ir organiza-

cijoms atstovaujančių gyventojų.
Kalėdinių eglučių parko atidary-

me dalyvavusį Japonijos amba-
sadorių, Prancūzijos ir Lenkijos 
kultūros institutų vadovus, drus-
kininkiečius ir kurorto svečius pa-
sveikinęs Druskininkų savivaldy-
bės meras Ričardas Malinauskas 
padėkojo visiems tiems, sutiku-
siems dalyvauti gražioje kalėdinių 
eglučių parko akcijoje: „Šis parkas 
kasmet tampa vis labiau mėgsta-
ma druskininkiečių ir miesto sve-
čių vieta. Prieš septynerius me-
tus įžiebėme 18 kalėdinių eglučių, 
o šiemet  jų – net 56! Džiugu, kad 
prisijungia įmonės ir pavieniai 
žmonės, aktyviai dalyvauja. Be 
jūsų tikrai nebūtų tų 56 nuostabių 
eglučių, to grožio, kuris mus džiu-
gins visą šventinį laikotarpį.“

Kalėdinis eglučių parkas druski-
ninkiečius ir kurorto svečius džiu-

gins visą šventinį laikotarpį. 

Karališka eglė
Sniego žmogeliukai, auksu tvis-

kanti karūnuota karališka eglė, 
įspūdingi fejerverkai, Kauno vai-
kų grupės „Saulės vaikai“ ir dai-
nų autorės bei atlikėjos Jūratės 
Miliauskaitės koncertas – visa tai 
laukė šeštadienį Pramogų aikš-
tėje surengtos didžiosios miesto 
eglės įžiebimo šventės dalyvių. 
Pamatyti įspūdingą reginį į Pra-
mogų aikštę susirinko gausus bū-
rys druskininkiečių ir kurorto sve-
čių. Įžiebti Kalėdų eglę, kaip ir 
kasmet, patikėta miesto šeiminin-
kui, merui Ričardui Malinauskui. 

Didžiosios Kurorto Kalėdinės 
eglutės įžiebimo šventės metu 
mažuosius džiugino ir ten veikęs 
Kalėdų senelio paštas. 

Sekmadienį prie didžiosios Ka-
lėdų eglės surengta Prakartėlės 
šventinimo ceremonija. Renginio 
dalyviams koncertavo M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos suaugusių-
jų mišrus choras „Druskininkai“.

Aukojo seneliams
Druskininkiečiai ir kurorto svečiai 

savaitgalį pakviesti į ir į Maltos or-
dino pagalbos tarnybos (MOPT) 
akciją, kurioje buvo galima para-
gauti maltiečių sriubos, paben-
drauti prie arbatos puodelio su sa-
vanoriais, paaukoti lėkštei sriubos, 
riekei duonos, kad maltiečiai ga-
lėtų pasirūpinti vargstančiais ben-
druomenės nariais. „Džiaugiuosi 
gražios ir prasmingos „Maltiečių 
sriubos“ akcijos kurorte iniciato-
riais – MOPT Druskininku grupės 
savanoriais, dalyviais, rėmėjais ir 
svečiais. Ačiū visiems už bendrys-
tę. Žinau, kad geros valios druski-
ninkiečių virta sriuba senoliams ir 
ateityje bus ne tik valgis, bet ir su-
šildys širdis tų žmonių, kurie ne vi-
sada turi su kuo pasikalbėti, nesu-
laukia artimo žmogaus dėmesio. 
Dubenėlis sriubos bus mūsų pa-
garbos ir gerumo senoliams sim-
bolis. Noriu padėkoti visiems, 
kurie prisidėjo prie šios kilnios ak-
cijos“, – po renginio sakė MOPT 
Druskininkų grupės vadovė Asta 
Akromaitė.

Įspūdingomis Kalėdų eglės ir 
kalėdinių eglučių parko įžiebimo 
šventėmis Druskininkuos prasi-
dėjo kalėdinių renginių maratonas 
– visą gruodį savaitgaliais Pramo-
gų aikštėje netrūks smagių rengi-
nių visai šeimai. 

Kitame „Mano Druskininkai“ nu-
meryje supažindinsime skaityto-
jus su kiekviena kalėdinio eglučių 
parko eglute, o nuo gruodžio 17 d. 
socialinio tinklapio „Facebook“ pa-
skyroje „Mano Druskininkai“ galė-
site atiduoti savo balsą už Jums la-
biausiai patinkančią eglutę. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Daugiau nuotraukų 6-7 psl.
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Paminėta Tarptautinė žmonių 
su negalia diena

Gruodžio 3-ąją paminėta Tarp-
tautinė žmonių su negalia diena. 
Šią dieną visuomenė supažindi-
nama su neįgaliųjų žmonių pro-
blemomis, primenama apie žmo-
gaus teisių ir pagrindinių laisvių 
visuotinumą, tarpusavio priklau-
somumą ir ryšį bei būtinybę ne-
įgaliesiems užtikrinti galimybę 
visapusiškai naudotis šiomis tei-
sėmis ir laisvėmis, integruotis į vi-
suomenę be diskriminacijos, la-
vėti, mokytis, užsiimti norima 
veikla, aktyviai veikti. Todėl kie-
kviena galimybė pažinti šiek tiek 
kitokį, tačiau ne mažiau ryškų bei 
spalvingą neįgaliųjų žmonių pa-
saulį, yra labai svarbi.

Tarptautinės žmonių su negalia 
dienos proga susirinkusiuosius 
Druskininkų jaunimo užimtumo 
centre pasveikino Druskininkų 
savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas, mero pavaduoto-
jas Linas Urmanavičius, Adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotoja 
Violeta Grigorienė.

„Šilčiausi žodžiai skiriami žmo-
nėms su negalia, jų artimiesiems 
ir globėjams, kurie savo pastan-
gomis, šiltu žodžiu ar šypsena pa-
deda šiems žmonėms integruotis į 
visuomenę, jaustis reikalingiems ir 
būti savarankiškiems. Stengiamės 
visapusiškai padėti ir užtikrinti ne-
įgaliųjų poreikius, pasiūlyti įvairių 

veiklų, metodikos krypčių. Nori-
me, kad mokytojų, socialinių dar-
buotojų pagalba, patarimai, pa-
mokymai skatintų Jus eiti pirmyn, 
palengvintų ir nuskaidrintų gyve-
nimą. Mokėkite džiaugtis tuo, kas 
šalia Jūsų: palaikančiu žvilgsniu, 
šiltu žodžiu ar rankos paspaudi-
mu. Galbūt tai nėra taip paprasta, 
tačiau gyventi ir branginti kiekvie-
ną momentą – dvasinės stiprybės 
simbolis. Paverskite svajones sie-
kiais, nes kiekvieno iš Jūsų, net ir 
mažiausias siekis, palieka neišdil-
domus pėdsakus šalia esantiems. 
Visiems kuo geriausios sveikatos, 
stiprybės ir tikėjimo ateitimi. Esa-
te gerumo, tikėjimo, atkaklumo ir 
nuoširdžios laimės pavyzdys“, – 
susirinkusiesiems linkėjo meras 
R. Malinauskas.

Renginio metu buvo organizuo-
ta šokio ir meno terapija, žaidi-
mai. Visi buvo pakviesti rankas 
įmerkti į spalvotus dažus ir palik-
ti antspaudus ant paruoštos dro-
bės. Renginio dalyviai nestokojo 
puikios nuotaikos, dalijosi šypse-
nomis ir apsikabinimais. 

Svečius džiugino ir mažųjų šo-
kėjų pasirodymai. Šurmulio, juo-
ko, tarpusavio bendrystės, nuo-
širdaus gerumo, atjautos buvo 
tiek daug, kad visi svečiai norė-
jo pasisemti kuo daugiau gyveni-
miško džiaugsmo ir pozityvumo.

Tarptautinės žmonių su negalia dienos proga renginio dalyvius pasveikino Druskininkų 
savivaldybės meras R. Malinauskas, jo pavaduotojas L. Urmanavičius, Administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja V. Grigorienė/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Renginio dalyviai nestokojo puikios nuotaikos, dalijosi šypsenomis ir apsikabinimais/Si-
monos Dailydaitės nuotrauka

Priimančių savanorius organizacijų sąrašas:

Padaryk gerą darbą – tapk savanoriu bent 
vienai dienai

Druskininkų savivaldybė jau 
trečius metus kviečia druskinin-
kiečius ir kurorto svečius prisi-
jungti prie visame pasaulyje vis 

labiau populiarėjančios savano-
riškos veiklos ir dalyvauti akci-
joje „Tapk savanoriu bent vienai 
dienai“. Likus dviem savaitėms 
iki gražiausių metų švenčių, net 
14 įstaigų ir organizacijų atvers 
savo duris visiems, norintiems iš-
bandyti jėgas savanoriškoje vei-
kloje.

Visi, norintieji prisijungti prie 

akcijos, turėtų pasirinkti organi-
zaciją, kurioje nori išbandyti sa-
vanoriškas veiklas, ir apie tai iki 
gruodžio 12 dienos informuoti So-
cialinės paramos skyriaus vedėjo 
pavaduotoją Marytę Sasnauskai-
tę tel. (8 313) 53708 arba el. paš-
tu: parama@druskininkai.lt

Savanoriška veikla bus vykdo-
ma gruodžio 13-21 dienomis.

Violeta Grigorienė,
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja 

Gruodžio 5-oji – Tarptautinė savanorių diena. Todėl noriu pa-
dėkoti visiems druskininkiečiams, kurie negaili savo laiko ir 
jėgų padėdami kitiems, dalyvaudami nevyriausybinių organiza-
cijų veiklose, dalindami save mūsų bendruomenės žmonėms. 
Visi jūsų darbai – ar tai būtų senoliui paduota šiltos sriubos 
lėkštė, ar pagalba vaikui dienos užimtumo centre, ruošiant pa-
mokas, –  yra labai vertingi ir suteikia labai daug žmogiškos vil-
ties. Todėl linkiu tęsti pradėtas veiklas. Neabejoju, kad jūsų ge-
rumas sugrįš pagarba ir dėkingumo žodžiais. 

O tuos, kurie dar neišbandė savanoriškos veiklos, kviečiu drą-
siai prisijungti prie akcijos „Tapk savanoriu bent vienai dienai“. 
Juk nėra geresnės dovanos už dėmesį ir žmogišką bendravimą. 
Nebijokime daryti gerų darbų!

Gyventojų dėmesiui!
Sveikindami Jus su artėjančiomis Šventėmis, dėliojame pa-

skutinius 2018 metų biudžeto pajamų skaičius. Primename, kad 
iki metų pabaigos turite sumokėti vietinės rinkliavos mokestį už 
atliekų surinkimą. Nepalikite to paskutinei minutei. Už atliekų 
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.

Druskininkų savivaldybės Finansų ir apskaitos skyrius
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Kviečiame dalyvauti nuotraukų konkurse 
„Mano Kalėdos Druskininkuose“

Kalėdų sostinė Druskininkai di-
džiąsias metų šventes pasitinka 
naujomis magiškomis instaliaci-
jomis, kurios, vos įvažiavus į ku-
rortą, kiekvieną nuteikia pasijusti 
lyg tikroje Kalėdų pasakoje, kurio-
je visų laukia ir prizų lietus!

Druskininkai savo gerbėjams 
paruošė puikių dovanų: nakvy-
nę su pusryčiais viešbutyje FLO-
RES su neribotu laiku vandens 
parke bei procedūra Druskinin-
kų gydykloje, apsilankymus SPA 
centre FLORES ir Vandens par-
ke, nakvynę su pusryčiais cen-
tre „Dainava“, romantiškas vaka-
rienes restoranuose „Du Sel“ ir 
„Aero Gallery“.

Norite šių prizų sau ir savo arti-
miesiems? Jums tereikia įsiamžin-
ti patiems šventiškai papuoštame 
kurorte arba įamžinti papuoštas 
kurorto erdves ir nuotraukas iki 
gruodžio 31 dienos atsiųsti el. paš-
tu: foto@druskininkai.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 išnaudo-
ti laisvalaikį, atvykti pasidžiaug-
ti Druskininkuose Jums sukurta 
šventine pasaka, įspūdingai sutik-
ti Kalėdas bei Naujuosius metus 
ir dalyvauti nuotraukų konkurse 
„Mano Kalėdos Druskininkuose“. 
Laukiame Jūsų!

Reikalavimai konkurso „Mano 
Kalėdos Druskininkuose“ nuo-
traukoms:

1. Nuotraukos turi būti fotogra-
fuotos Druskininkų savivaldybėje.

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

3. Nuotraukos gali būti retušuo-
jamos.

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 turinio 
nuotraukos.

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius: „Kalbame apie žmonių sveikatą ir 
gyvenimą – Druskininkų ligoninė negali tapti politinių šou ir intrigų vieta“

Druskininkiečiai vis dar apta-
rinėja LR Sveikatos apsaugos 
ministerijos planus pertvarkyti 
šalies ligonines. Nerimas dėl li-
goninės ateities pasėtas ir tarp 
pacientų, ir tarp medicinos sri-
ties darbuotojų. O artėjant rin-
kimams, panašu, ligoninė gali 
tapti ir įrankiu greitai „pasikel-
ti“ politinius reitingus. 

Sveikatos sritį kuruojantis 
Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius, paprašytas pakomentuo-
ti esamą ligoninės padėtį ir atei-
nančių metų planus, susijusius 
su ligonine, sako, kad bet ko-
kiu atveju vien skambių pažadų 
šiuo atveju tikrai neužteks. 

– Kokia Druskininkų ligoni-
nės situacija šiandien?

– Pirmiausia noriu nuramin-
ti druskininkiečius – ligoninė vei-
kia įprasta tvarka, reorganizaci-
niai procesai svarbiausio mūsų 
savivaldybės sveikatos objekto 
nepalietė. Skubių pertvarkų ne-
planuojama, LR Sveikatos apsau-
gos ministras informavo, kad ligo-
ninių tinklo pertvarka atidedama 
pavasariui. Žinoma, turime laiky-
tis bendros valstybės sveikatos 
politikos, bet darysime viską, kad 
Druskininkų ligoninė liktų visaver-
čiai veikianti. 

– Kokių veiksmų imtasi, kad 

Druskininkų ligoninė būtų iš-
saugota?

– Apie būtinybę išsaugoti Drus-
kininkų ligoninę intensyviai kalba-
me ir su Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos, ir su Vilniaus teritorinės 
ligonių kasos atstovais. Praėju-
sią savaitę apie ligoninės padė-
tį ir perspektyvas kalbėjomės Vil-
niaus teritorinėje ligonių kasoje, 
šiuo metu deriname LR Sveika-
tos apsaugos ministro atvykimo 
į Druskininkus laiką. Po Naujųjų 
ketiname susitikti su ministru, jo 
komanda bei ligoninės atstovais 
ir tęsti derybas.

Puikiai suprantame, kad, no-
rint įtikinti valstybines instituci-

jas dėl Druskininkų ligoninės iš-
saugojimo, turime kelti įstaigos 
lygį visose srityse – ir gydymo, ir 
administravimo, ir gydytojų kom-
petencijos, ir bendravimo su pa-
cientais, ir, žinoma, paties ko-
lektyvo santykių. Tuo tikslu buvo 
pasamdytas tarptautinis išorės 
auditas, kuris, įvertinęs Lietuvos 
vykdomą sveikatos priežiūros re-
formą ir mūsų bei kitų ligoninių 
patirtį, pateikė mums rekomenda-
cijas, kaip galime tobulinti ligoni-
nės veiklą. 

Šiandien turime aiškias gaires, 
kokia kryptimi reikia keistis, norint 
išsaugoti vieną iš svarbiausių ku-
rorto objektų. Turime vystyti mo-

kamas paslaugas, nustatyti pri-
oritetines paslaugas ir jas plėsti, 
optimizuoti pajėgas, sukurti labai 
aiškų darbuotojų darbo krūvio ba-
lansą bei darbo užmokesčio aps-
kaitą, suformuoti pokyčių grupę 
– administracinį ir medicininį per-
sonalą vienijančią komandą, kuri 
spręstų iškylančius iššūkius, nu-
matytų svarbiausius uždavinius. 
Į šios grupės darbą konstrukty-
viai turėtų įsijungti visas ligoninės 
kolektyvas. Ligoninės paslaugos 
turi būti kokybiškos, efektyvios, 
gaunamos nedelsiant arba žmo-
gui kuo patogesniu laiku.

Šiuo tikslu daug kalbamės ir su 
ligoninės kolektyvu, nes bet kokie 
pokyčiai reikalauja papildomų pa-
stangų. Žinoma, ne visada juos 
priimti lengva, kartais tai iššaukia 
tam tikrų nesutarimų, tačiau pri-
valome suvienyti jėgas bendram 
tikslui. 

Taigi, norint išsaugoti Druskinin-
kų ligoninę, tuščių pažadų tikrai 
nepakanka, laukia labai didelis ir 
ligoninės kolektyvo, ir savivaldy-
bė vadovų, ir specialistų, ir visos 
bendruomenės darbas.

– Ligoninės tema šiandien ti-
krai labai aktuali. O prieš rinki-
mus, ko gero, gali atsirasti no-
rinčių pasinaudoti situacija, 
siūlyti planus, kaip „išgelbė-
ti“ ligoninę ir taip bandyti kel-
ti savo reitingus druskininkie-

čių akyse?
– Norint išsaugoti Druskininkų 

ligoninę, tikrai nepakaks sprag-
telėti pirštais ar nusifotografuoti 
ligoninės koridoriuose. Jokie rin-
kiminiai viešųjų ryšių triukai ligo-
ninės neišsaugos. Tam reikia įdė-
ti labai daug mūsų visų darbo. Ir 
apskritai, politika šiuo atveju turė-
tų likti paskutinėje vietoje, nes juk 
kalbame apie žmonių sveikatą ir 
gyvenimą. 

– Artėja gražiausios metų 
šventės. Gal prieššventiniu lai-
kotarpiu turite gerų žinių? 

– Nereikia visko spalvinti tik ro-
žinėmis ar juodomis spalvomis. Į 
situaciją žiūrime realistiškai – lau-
kia tikrai nelengvas darbas, bet 
galime pasidžiaugti, jog ligoninė-
je dirba daug profesionalių savo 
srities specialistų, jų gretas kas-
met papildo jauni medikai. Šiuo 
metu jau baigiamas Vaikų ligų 
skyriaus atnaujinimas, netrukus 
mažiesiems pacientams sveik-
ti padės jaukesnė aplinka – tai vi-
sos bendruomenės nuopelnas. 
Akcija „Už galimybę sveikti links-
miau“ yra puikus pavyzdys, kad 
visi kartu galime labai daug. Te-
reikia susitelkti, nepasiduoti tuš-
čioms ambicijoms ir, žinoma, ne-
sėdėti rankų sudėjus. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

L. Urmanavičius sako, kad, norint išsaugoti Druskininkų ligoninę, bendram darbui turi 
susitelkti ir ligoninės kolektyvas, ir savivaldybė vadovai, ir specialistai, ir visa bendruome-
nė/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės ir ESO 
bendradarbiavimas – akivaizdi nauda gyventojams
Praėjusią savaitę Druskininkų 

savivaldybės vadovai, adminis-
tracijos specialistai ir AB „Ener-
gijos skirstymo operatoriaus“ (to-
liau – ESO) atstovai aptarė 2018 
m. nuveiktus darbus ir prelimina-
rius 2019 m. planus.

„Džiaugiuosi, kad bendradar-
biavimas dujų tiekimo klausimais 
su ESO suteikia apčiuopiamus 
rezultatus miestui ir naudą gy-
ventojams: naujai nutiesta dujo-
tiekio atšaka, atpigo gamtinės 
dujos, savivaldybės iniciatyva 
pavojų keliantys dujų balionai 
keičiami saugia prieiga prie dujų 
sistemos. Rezultatai tikrai džiu-
gina, tikiuosi, kad kitąmet ir to-
liau sėkmingai tęsime pradėtus 
darbus“, – pažymėjo Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas.

Susitikime akcentuotas ESO in-
dėlis, plečiant gamtinių dujų du-
jotiekį: naujai suprojektuotas ir 
jau veikia dujotiekis Senamies-
čio kvartale, o Baltašiškėje bus 
paleistas iki metų pabaigos. Sė-
kmingai vykdomi gyventojų būstų 
prijungimo prie dujotiekio darbai. 

Aptartas ir suskystintų naftos 
dujų dujotiekio prijungimo klau-
simas prie naujojo gamtinių dujų 
dujotiekio.

Dujotiekiai sujungti ir užpildyti 
gamtinėmis dujomis lapkričio 29-
30 dienomis. Atkreiptas dėmesys, 
kad gyventojai, gyvenantys dau-
giabučiuose namuose Liepų, Va-
sario 16-osios, Žaliosios, Mairo-
nio, Antakalnio, Šv. Jokūbo, M. 
K. Čiurlionio (4, 4A, 4B, 7, 20) ga-
tvėse ir suskystintas naftos du-
jas naudojantys maisto ruošimui, 
nuo gruodžio 1 dienos galės nau-
dotis ESO gamtinių dujų sistema. 
Šiems vartotojams išsiųsti laiškai 

su dujų tiekimo sutartimis. ESO 
atstovai apsilankys gyventojų na-
muose ir suteiks būtiną informaci-
ją apie pokyčius, pateiks dalomą-
ją informacinę medžiagą.

Susitikimo metu aptartos gali-
mybės pastatyti modulinę trans-
formatorinę, įrengti saulės jėgai-
nes, akcentuota būtinybė, atlikus 
įvairius darbus, pasirūpinti infras-
truktūros atstatymu.

Susitikime buvo aptarta Drus-
kininkų savivaldybės inicijuota 
dujų balionų keitimo daugiabu-
čiuose namuose eiga. Skaičiuo-
jama, kad vidaus dujų sistemos 
prijungimo prie veikiančio dujo-
tiekio ir skaitiklio įrengimo kie-
kvienam butui kaina 150 eurų. 
50 proc. šios sumos gyvento-
jams kompensuoja Druskinin-
kų savivaldybė. Planuojama, kad 
iki metų pabaigos prie dujotiekio 
sistemos prisijungs daugiau kaip 
100 vartotojų.

„Džiaugiamės, kad ESO pasiū-
lė patrauklią keitimo kainą ir ben-

dromis pastangomis sėkmingai 
įgyvendiname šį procesą. Savi-
valdybei priklausantys sociali-
niai būstai jau prijungti prie gam-
tinių dujų sistemos, prie jos vis 
aktyviau jungiasi ir daugiabučių 
namų bendrijos. Kviečiame gy-
ventojus įvertinti dujų balionų ke-
liamą pavojų ir rinktis saugią pri-
sijungimo prie ESO dujotiekio 
alternatyvą“, – sakė Druskininkų 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Vilma Jurgelevičienė.

Gyventojai turėtų žinoti, kad, va-
dovaujantis Dujų sistemų pasta-
tuose įrengimo ir Suskystintų naf-
tos dujų įrenginių eksploatavimo 
taisyklėmis, aukštesniuose kaip 
2 aukštų daugiabučiuose pasta-
tuose įrengti, keisti ir eksploatuoti 
dujų balionus draudžiama.

Už taisyklių pažeidimą ir dujų 
balionus butuose atsakingi butų 
savininkai, todėl gyventojai, ne-
atsisakę draudžiamų dujų balio-
nų, gali būti baudžiami adminis-
tracine tvarka.

ESO atstovai apsilankys gyventojų namuose ir suteiks būtiną informaciją apie pokyčius, 
pateiks dalomąją informacinę medžiagą/ESO archyvo nuotrauka
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Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) Druskininkų skyrius 
2019 metų mero rinkimuose rems Ričardą Malinauską

Lietuvos socialdemokratų 
darbo partijos (LSDDP) Drus-
kininkų skyriaus taryba nuta-

rė 2019 metų kovo mėnesį vyk-
siančiuose Druskininkų mero 
rinkimuose savo partijos kan-
didato į merus nekelti, bet rem-
ti esamą Druskininkų merą Ri-
čardą Malinauską.

LSDDP Druskininkų skyriaus ta-
rybos posėdžiui pirmininkavęs sky-
riaus pirmininkas Rimvydas Aniulis 

pažymėjo, kad šiuo metu Drus-
kininkuose nėra lygiaverčio lyde-
rio esamam Druskininkų savival-
dybės merui, bet partijos skyrius 
kels savo atskirą kandidatų sąrašą 
į Druskininkų savivaldybės tarybą. 

LSDDP yra parlamentinė parti-
ja, esanti valdančiojoje koalicijo-
je Lietuvos Respublikos Seime, 

todėl partijos narių dalyvavimas 
naujai išrinktoje Druskininkų sa-
vivaldybės taryboje atvertų kelią 
glaudesniam bendradarbiavimui 
su vyriausybinėmis organizacijo-
mis, pritraukiant miestui reikalin-
gas investicijas.

LSDDP yra jauniausia parti-
ja Lietuvoje, įkurta prieš 7 mė-

nesius, puoselėjanti tautiškumą, 
tradicijas bei siekianti sukur-
ti skandinaviško modelio gero-
vės visiems valstybę Lietuvoje. 
LSDDP frakciją Seime sudaro 
vienuolika narių.

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos 
socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) 

Druskininkų skyriaus lėšų

Atidarytas šiaurietiško ėjimo žiemos sezonas
Druskininkų savivaldybės vi-

suomenės sveikatos biuras 
kartu su Lietuvos šiaurietiškojo 
ėjimo asociacija gruodžio 1 d. 
organizavo tradicinį šiaurietiš-
ko ėjimo žiemos sezono atida-
rymą. Druskininkų K. Dineikos 
sveikatingumo parke susibūrė 
apie 400 šiaurietiško ėjimo en-
tuziastų iš visos Lietuvos.

Renginio pradžioje visus susirin-
kusiuosius pasveikinusi Lietuvos 
šiaurietiško ėjimo asociacijos pre-
zidentė Irena Gudiškienė palinkėjo 
pajusti judėjimo laisvę, einant šiau-
rietiško ėjimo takais. Sveikinimo 
žodį tarė ir Druskininkų savivaldy-
bės mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius. Jis išreiškė viltį, kad 
visi, atvykę į šiaurietiško ėjimo žie-
mos sezono atidarymą, susipažins 
ne tik su puikiais šiaurietiškojo ėji-
mo takais, bet atras ir kitus kurorto 
teikiamus malonumus. Druskinin-
kų savivaldybės visuomenės svei-
katos biuro direktorė Inga Kostina, 
sveikindama susirinkusiuosius, pa-
linkėjo išlikti sveikiems. Pasibaigus 
sveikinimo kalboms, buvo apdova-
nota organizacija, kuri į renginį at-
vežė daugiausia žygeivių. 

Prieš pasileidžiant į žygį, buvo at-
likta neįprasta mankšta – šokis su 
šiaurietiško ėjimo lazdomis. Tik tada 
žygeiviai su profesionaliais šiau-
rietiško ėjimo instruktoriais įveikė 6 
arba 9 kilometrų trasas. Kvėpuoda-
mi gaiviu, pušimis kvepiančiu oru, 
grožėdamiesi laukine gamta, Ratny-
čėlės krantais, žygio dalyviai dalijosi 
patyrimais bei išgyventais pojūčiais, 
kuriuos suteikė gražūs vaizdai.

Pasivaikščioti šiaurietiškai buvo 
siūloma net neturintiems tam skir-
tų lazdų – jas organizatoriai davė 
visiems, norėjusiems dalyvau-
ti žygyje. Renginio metu organi-
zuoti šiaurietiško ėjimo mokymai 
ir trumpasis žygis pradedantie-
siems žingsniuotojams. 

Po žygio dalyviai K. Dineikos 
sveikatingumo parke šildėsi prie 
laužo, vaišinosi karšta žolelių arba-

ta, dalinosi įspūdžiais. Šiaurietiško-
jo ėjimo instruktoriams buvo įteikti 
kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai, 
o tiems, kurie  prisidėjo prie šio ren-
ginio organizavimo, – padėkos.

Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuras kartu su 
Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asoci-
acija dėkoja Druskininkų sveikatini-
mo ir poilsio centrui AQUA, Druski-
ninkų turizmo ir verslo informacijos 

centrui, Druskininkų savivaldybės 
paslaugų ūkiui, Alytaus vyriausio-
jo policijos komisariato Druskinin-
kų policijos komisariatui, prisidė-
jusiems prie šio renginio, visiems 
renginio dalyviams – už aktyviai 
praleistą laiką. 

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija

Po žygio dalyviai K. Dineikos sveikatingumo parke šildėsi prie laužo, vaišinosi karšta žolelių arbata, dalinosi įspūdžiais/Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro archy-
vo nuotrauka

Druskininkai pristatyti tarptautinėje turizmo parodoje Varšuvoje
Lapkričio 22-24 dienomis 

Druskininkų kurortas prista-
tytas Varšuvoje, Kultūros ir 
mokslo rūmuose, surengto-
je 26-oje tarptautinėje turizmo 
parodoje „TT WARSAW 2018“. 
Ši paroda – didžiausia rudens/
žiemos kelionių mugė Lenkijo-
je, skirta individualiems klien-
tams, kurioje apsilanko per 30 
tūkstančių lankytojų.

Druskininkų turizmo ir verslo in-
formacijos centro įrengtame sten-
de dirbo gausi ir vieninga koman-
da: sanatorijų „Eglė“ ir „Dainava“, 
Grūto parko, Sveikatinimo ir poil-
sio centro AQUA, „Grand SPA Lie-
tuva“ bei viešbučių „Regina“ ir „De 

Lita“ atstovai.
Druskininkų stendas sulaukė 

didelio lankytojų dėmesio. Pir-
moji parodos diena buvo skir-
ta tik verslo atstovams. Lenkijos 
kelionių organizatoriai domėjo-
si apgyvendinimo bei maitinimo 
galimybėmis turistinėms gru-
pėms, kurorte veikiančiais SPA, 
sanatorijomis ir siūlomomis pra-
mogomis. Individualius lanky-
tojus domino įvairi informacija: 
aktyvus poilsis, sanatorinis gy-
dymas, dviračių takai ir maršru-
tai, apgyvendinimo paslaugos, 
renginiai.

Lenkija išlieka viena iš pers-
pektyviausių turizmo rinkų. Per 

devynis 2018 metų mėnesius 
Druskininkus aplankė 19 988 tu-
ristai iš Lenkijos tai yra 6,2 proc. 
daugiau negu per tą patį 2017 
m. laikotarpį. Nakvynių skai-
čius, lyginant su 2017 m. tuo 
pačiu laikotarpiu, padidėjo 6,5 
proc. (41 520 nakvynių).

Galima pasidžiaugti, kad jau 
užbaigta automagistralės „Via 
Baltica“ atkarpos nuo Varšuvos 
iki Baltstogės rekonstrukcija, to-
dėl susisiekimas tarp Varšuvos 
ir Druskininkų tapo patogesnis.

Druskininkų turizmo ir 
verslo informacijos centro 

informacija

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro įrengtame stende dirbo gausi ir vieninga 
komanda: sanatorijų „Eglė“ ir „Dainava“, Grūto parko, centro AQUA, „Grand SPA Lietuva“ bei 
viešbučių „Regina“ ir „De Lita“ atstovai/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Dalyvavome festivalyje „Sportuojanti mergaitė – būsima olimpietė“
Justina Taraskevičienė,
lopšelio-darželio „Bitutė“ auklė-

toja

Gruodžio 1 d. Druskininkų 
lopšelio-darželio „Bitutė“ ug-
dytinės Radvilė Taraskevi-
čiūtė, Sonata Naugolnikaitė, 
Emilija Alūzaitė, Aleksandra 
Grėbliauskaitė, Akvilė Pala-
čionytė kartu su ikimokykli-
nio ugdymo auklėtoja Justina 
Taraskevičiene ir neformaliojo 
ugdymo mokytoju Žilvinu Ma-
tijošaičiu dalyvavo sporto fes-
tivalyje „Sportuojanti mergai-
tė – būsima olimpietė“.

Lietuvos Moterų Sporto Aso-
ciacija (LMSA) ir Respubliki-
nė ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų asociaci-
ja (RIUKKPA) pakvietė Lietu-
vos ikimokyklinio ir priešmoky-
klinio ugdymo įstaigų mergaites 
į sporto festivalį „Sportuojan-
ti mergaitė – būsima olimpie-
tė“, kuris surengtas A. Sabonio 
sporto centre Kaune. Renginyje 
dalyvavo 24 komandos iš visos 
Lietuvos. Renginio tikslas – po-
puliarinti olimpines idėjas tarp 
mergaičių bei formuoti teigiamą 
požiūrį į kūno kultūrą ir sportą. 

Sporto renginys prasidėjo iš-
kilminga dalyvių eisena, o fes-
tivalio atidarymo metu visus 
dalyvius pasveikino Lietuvos 
moterų asociacijos preziden-
tė J. Bartaškienė ir RIUKKPA 
prezidentė A. Vizbarienė. Ma-

žosioms sportininkėms mote-
rys palinkėjo gero starto, daug 
energijos ir galbūt ateityje iš ti-
krųjų tapti tikromis olimpietė-
mis. Po sveikinimo žodžių visi 
dalyviai kartu su Kake Make at-
liko nuotaikingą mankštą ir pra-
dėjo sportuoti sektoriuose. Kie-
kviename sektoriuje po keturias 
komandas atlikome organizato-
rių nurodytas užduotis. Rungty-
niavome įvairiose rungtyse, o 
mažosios olimpietės patyrė ju-
dėjimo džiaugsmą bei daug tei-
giamų emocijų. 

Visos festivalio dalyvės buvo 
apdovanotos medaliais. Nuošir-
džiai dėkojame Emilijos ir Akvi-
lės tėveliams už pagalbą, vyks-
tant į festivalį.

Lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdytinės su ikimokyklinio ugdymo auklėtoja J. Taraskevi-
čiene ir neformaliojo ugdymo mokytoju Ž. Matijošaičiu dalyvavo festivalyje „Sportuojanti 
mergaitė – būsima olimpietė“/Justino Alūzos nuotrauka
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Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas sveikina druskininkiečių 
pasirinkimą

„Druskininkai yra vienas gra-
žiausių Lietuvos kurortų, ta-
čiau, kaip ir kiekvienas mies-
tas, turi tik jo bendruomenei 
žinomų problemų, kurių sve-
čiai nepastebi. Todėl labai 
džiaugiuosi, kad pasitikite Do-
natu, kuris puikiai žino jūsų 
kasdienybę. Jo žmogiškas pa-
prastumas, jaunatviškas verž-
lumas ir politinė patirtis puikiai 
dera tarpusavyje. Kiekviena-
me susitikime su Donatu su-
prantu, kad šis žmogus gyvena 
naujomis idėjomis jūsų mies-
tui ir bendruomenei, jis ieško 
sprendimų, kaip padėti drus-
kininkiečiams užsitikrinti de-
ramą sveikatos apsaugą, už-
sidirbti, padėti auginti vaikus, 
rūpintis senjorais. Turėti merą, 
kuris jus girdi, kuris visada ras 
racionalius sprendimus, kuris 
žino, kuo gyva valstybė – šian-
dien yra vertybė. Todėl linkiu 
Jums tokio žmogaus šalia.“

LVŽS pirmininkas 
Ramūnas Karbauskis

Druskininkietis Donatas Mi-
zaras – ne naujokas politikoje. 
2011-2015 m. buvo Druskinin-
kų savivaldybės tarybos nariu, 

keliose profesinėse sąjungo-
se gina ir atstovauja dirbančių-
jų interesams, Jaunimo profe-
sinės sąjungos „Solidarumas“ 
pirmininkas, pastaruoju metu – 
Seimo narės Virginijos Vingrie-
nės visuomeninis padėjėjas.

„Mūsų, Valstiečių žaliųjų są-
jungos Druskininkų skyriaus 
komandos, tikslas – užtikrin-
ti, kad kiekvienas savivaldybės 

gyventojas galėtų naudotis 
miesto darnaus vystymosi pa-
siekimais. Mums rūpi tinkamos 
ir efektyvios viešosios paslau-
gos, skaidrumas, viešumas, 
gyventojų įtraukimas į jiems 
aktualių seniūnijos ir savival-
dybės lygmens sprendimų 
svarstymą. Turime pasirūpin-
ti žmogiškųjų išteklių plėtra, 
privalome skatinti mūsų kraš-

to žmonių sugrįžimą namo, į 
Druskininkus. Norime, kad jau-
ni žmonės čia turėtų sąlygas 
dirbti, kurtis ir gyventi“, – sako 
LVŽS Druskininkų skyriaus pir-
mininkas.

Daug diskutuojame dėl gy-
ventojų mobilumo skatinimo 
savivaldybės teritorijoje. Tai 
labai akcentuoja Vyriausybė, 
Europos Sąjungos institucijos. 
Norime, kad savivaldybės kai-
miškųjų teritorijų gyventojai 
turėtų kuo didesnį užimtumą, 
daugiau įsitrauktų į darbo rin-
ką, taip mažinant socialinę at-
skirtį bei sprendžiant nedarbo 
problemą. Rimtai svarstome 
galimybes įvesti nemokamą 
viešąjį transportą gyvenan-
tiems savivaldybės kaimiškose 
teritorijose.

Gražėjant miesto daugiabu-
čiams, kalbamės su žmonėmis 
apie daugiabučių renovaciją, 
atnaujinimo procedūras. Ar ne 
gyventojai, mokantys didelius 
pinigus, turėtų būti padėties 
šeimininkais ir turėti galimy-
bę gauti aiškius paaiškinimus 
kas, kiek ir už ką? LVŽS Drus-
kininkų skyriaus pozicija aiški 
– būtina užtikrinti kokybiškes-
nį, ekonomiškesnį, konkuren-

cingesnį ir skaidresnį daugia-
bučių namų atnaujinimą. 

Ūkiniai miesto reikalai turėtų 
būti sprendžiami energingiau. 
Plečiant miesto ribas į kaimiš-
kas vietoves, ateina laikas ir 
ten didžiausią dėmesį skir-
ti komunikacijų, infrastruktū-
ros plėtrai, kelių priežiūrai. Me-
tas susirūpinti ir įvažiavimų į 
daugiabučių namų kiemus, au-
tomobilių parkavimo aikštelių 
tvarkymu ir plėtra. Reikia per-
žiūrėti šiukšlių, atliekų, stam-
biagabaričių atliekų rūšiavimo, 
išvežimo tvarką.

Sakydamas iki greito susitiki-
mo, kviečiu užsukti, pasitarti, 
pateikti savo pasiūlymus, pas-
tabas LVŽS Druskininkų sky-
riuje. 

Laukiame Jūsų M. K. Čiur-
lionio g. 111, 216 kab. pirma-
dieniais ir penktadieniais nuo 
14 iki 16 val. arba kitu laiku, iš 
anksto susitarus telefonu:

 8 648 57250 arba el. paštu: 
lvzs.druskininkai@gmail.com

Sekite mus: facebook.com/
LVZSDruskininkai

Politinė reklama bus apmokėta iš 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 

rinkimų kampanijos sąskaitos
Užsakymo Nr. MDR-PR-180- 02

LVŽS pirmininkas R. Karbauskis išreiškė pasitikėjimą Valstiečių žaliųjų sąjungos Drus-
kininkų skyriaus komandos vadovu D. Mizaru/Asmeninio archyvo nuotrauka

Daug gėrio ir grožio slypi mumyse, tereikia jį pastebėti
Praėjusį šeštadienį gražiai sužibo ka-

rališkoji Pramogų aikštės puošmena 
– Druskininkų Kalėdų eglė. Buvo jun-
tamos skaidrios  artėjančių švenčių 
nuotaikos, druskininkiečiai ir svečiai, po 
vieną ir su šeimomis, džiaugėsi įspū-
dingu renginiu. Šiuo metu ypatingai no-
risi daryti gera kitiems, padėti, užjausti, 
paguosti. Visi šiame susikaupimo lai-
ke laukiame būsimų mielų susitikimų su 
brangiais žmonėmis, dovanėlių, malo-
nių staigmenų.

Druskininkų LIONS  moterų klubo  
prezidentė Danguolė Žūkienė ir klubo 
narės, pasipuošusios išsiskiriančiomis 
skrybėlėmis, tą vakarą kvietė susirin-
kusiuosius prisiminti vaikus, kurių liki-
mas nepagailėjo, atimdamas brangiau-
sią žmogų – mamą. Trys jaunieji mūsų 
bendruomenės nariai prie šventinio Kū-
čių stalo susės be mamos, nesulauks 
jos šventinių pyragėlių, galvelės paglos-
tymo, pasidžiaugimo gerais mokymosi 
rezultatais ar darželio rūpestėliais. 

Bet šiuos vaikus, esančius šalia mūsų, 
nors kiek paguos ir nuramins tai, kad 
apie juos žino, juos supranta ir atjau-

čia daugelio tą vakarą aikštėje buvu-
siųjų širdys. Išgirdę Druskininkų LIONS 
klubo moterų kvietimą prisidėti prie pa-
galbos vaikams, visi pirko skaniuosius 
labdarai skirtus keksiukus, aukojo pini-
gėlius vaikams, linkėjo jiems tvirtybės.

Į LIONS klubo moterų kvietimą atsilie-
pė ir grupė verslių jaunuolių iš Vilniaus. 
Jie pasidalins savo gerumu su vaikais 
prieš Kalėdas, aplankys juos namuose.

Daug gėrio ir grožio slypi mumyse, te-
reikia jį pastebėti. Esame jautrūs kitų 
sielvartui, jų rūpesčiams ir nelaimėms – 
tuo įsitikinome mes, Druskininkų LIONS 
moterų klubo narės, jau antrus metus 
rinkdamos Pramogų aikštėje aukas ligų 
varginamiems ar nelaimės ištiktiems 
vaikams. 

Ačiū visiems geros valios žmonėms, 
kurie dalyvavo ypatingai skanių, nes 
skirtų padėti, keksiukų pirkimo akcijoje. 
Jūsų paaukotos lėšos bus Kalėdinė ge-
rumo dovana mūsų globojamiems naš-
laičiams. Tegu jiems užtenka jėgų atsi-
tiesti, pakilti, siekti!

Druskininkų LIONS moterų klubas
Druskininkų LIONS  moterų klubo narės kvietė susirinkusiuosius prisiminti vaikus, kurių likimas nepagailėjo, atimdamas 

brangiausią žmogų – mamą/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Įspūdingai pasipuošę Druskininkai laukia didžiųjų metų švenčiųatkelta iš 1 psl.
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis 
tinkamai!

2018 m. gruodžio 7 d. Drus-
kininkų savivaldybėje, įgyven-
dinant Aplinkos ministerijos 
nustatytus aplinkosauginius 
reikalavimus, organizuojama 
gaminių atliekų surinkimo ak-
cija, kurios metu iš gyventojų, 
įmonių, įstaigų ir organizacijų 
nemokamai bus surenkamos:

• Elektros ir elektroninės įrangos 
atliekos;

• Nešiojamųjų baterijų ir akumu-
liatorių atliekos;

• Vidaus degimo variklių tepalo, 
kuro ir oro filtrų atliekos.

Sumokant atliekų turėtojui 
bus surenkamos: 

• Automobilių hidraulinių (tepali-
nių) amortizatorių atliekos (yra iš-
imčių);

• Automobilinių ir pramoninių 
akumuliatorių atliekos;

• Eksploatuoti netinkamos trans-
porto priemonės.

Taip pat gaminių atliekų surin-
kimo akcijos metu, iš transporto 
priemonių techninę priežiūrą ir re-
montą vykdančių asmenų, palan-
kiomis sąlygomis (sumokant atlie-
kų tvarkytojui) bus galima priduoti 
alyvų atliekas.

Taip pat vyksta įmonėms, įstai-
goms ir organizacijoms skirtas 
projektas „Mes rūšiuojam“, prie 
kurio dar galite prisijungti, rūšiuo-
ti atliekas, rinkti taškus ir keis-
ti juos į įvairiausius prizus, kelio-
nes, ekskursijas! Informaciją  apie 

projektą „Mes rūšiuojam“, prizus, 
dalyvių registraciją rasite  www.
mesrusiuojam.lt

Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar or-
ganizacija bei Jūsų įmonės, įstai-
gos ar organizacijos darbuotojai 
arba gyventojai turi aukščiau iš-
vardintų atliekų prašome iki 2018 
m. gruodžio 6 d. registruotis e-
paštu atliekos@atc.lt  arba telefo-
nu 8 5 206 09 01. 

Norintys priduoti savo ne-
benaudojamą automobilį arba 
pateikti informaciją apie kie-
muose be priežiūros paliktus 
nebenaudojamus automobi-
lius ar nelegalius transporto 
priemonių ardytojus, turėtų 
rašyti e-paštu atliekos@gia.lt 
arba skambinti telefonu  8 600 
900 30.

Elektros ir elektroninėje įran-
goje bei baterijose ir akumuliato-
riuose esantys metalai, rūgštys 
ir kitos kenksmingos medžiagos 
kelia didelę grėsmę žmogaus 
sveikatai ir gamtai. Šių atliekų 
negalima maišyti su kitomis bui-
tinėmis atliekomis. Jas reikia rū-
šiuoti, rinkti atskirai ir atiduo-
ti atliekų tvarkytojui. Alyvų, oro, 
kuro, tepalo filtrų, amortizato-

rių atliekose esančios medžia-
gos taip pat kelia pavojų aplinkai 
ir žmonių sveikatai. Patekusios į 
vandenį, gruntą, atmosferą, jos 
užteršia pavojingomis, kenks-
mingomis ir toksiškomis medžia-
gomis. Kiekvienas alyvų, oro, 
kuro, tepalo filtrų, amortizatorių 
turėtojas rūšiuodamas atliekas ir 
jas atiduodamas atliekų tvarkyto-
jams perdirbti ir pakartotinai pa-
naudoti padeda saugoti aplinką ir 
tausoti gamtos išteklius. Naudo-
jimui netinkamas, nevažiuojantis 
automobilis yra taršos šaltinis: iš 
jo į dirvožemį gali ištekėti aplinkai 
žalą darantys skysčiai (kuro, aly-
vos likučiai, įvairios rūgštys), iš-
daužyti automobilio stiklai ne tik 
teršia aplinką, bet ir gali sužeisti 
greta žaidžiančius vaikus. Plas-
tikas, guma, alyva, padangos ar 
kitos automobilyje esančios me-
džiagos, pakliuvusios į aplin-
ką, ilgai nesuyra, o netinkamai 
deginamos dar ir užteršia orą. 
Daugiau informacijos apie atlie-
kų tvarkymą, atliekų rūšiavimą, 
atliekų surinkimo vietas, netinka-
mo atliekų tvarkymo žalą aplin-
kai bei žmonių sveikatai – www.
gia.lt, www.eei.lt

Druskininkų bočiams – nominacija 
„Už aktyvumą, nepavaldų amžiui“

Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM) toliau tęsia tradiciją ir tei-
kia apdovanojimus tiems, kurie 
savo veikla, asmeniniu pavyzdžiu 
bei neblėstančia energija skati-
na ir įkvepia kitus rinktis aktyves-
nį, sveikesnį, įdomesnį gyvenimo 
būdą. „Už aktyvumą, nepavaldų 
amžiui“ šiemet apdovanota Lietu-
vos pensininkų sąjungos „Bočiai“ 
Druskininkų bendrija, šiuo metu 
vienijanti per 200 aktyvių garbaus 
mažiaus žmonių. Druskininkų „Bo-
čiai“ talkina, organizuojant miesto 
renginius ir šventes, patys rengia 
vakarones, į kurias kviečia drus-
kininkiečius, jaunimą, o prieš di-
džiąsias metų šventes visai ben-
druomenei primena senąsias 
tradicijas, apsilanko ugdymo įstai-
gose. Bendrijos nariai propaguoja 
sveiką gyvenimo būdą – sportuo-
ja, organizuoja mankštas, semina-
rus. Šiaurietiškas ėjimas, mankš-
tos, linijiniai šokiai – šių senjorų 
kasdienybė. O šiemet Europos 
gimnastikos festivalyje „Bočių“ lini-
jinių šokių grupės šokėjos net lai-

mėjo auksinį prizą! „Bočiams“ ap-
dovanojimą įteikė LR Prezidentės 
patarėja Aira Mečėjienė. „Bočius“ 
pasveikino ir LR Sveikatos minis-
tras Aurelijus Veryga, Druskininkų 

savivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius, Savivaldybės 
asmens ir visuomenės sveikatos 
skyriaus vedėja-savivaldybės gy-
dytoja Evelina Raulušaitienė.

Sveikatos apsaugos ministerijos apdovanojimą „Už aktyvumą, nepavaldų amžiui“ šie-
met pelnė Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Druskininkų bendrija/Evelinos Raulu-
šaitienės nuotrauka

Druskininkų savivaldybė kviečia dalyvauti konkursuose
Skelbiami Druskininkų savivaldybės 2019 metų kultūros, sporto ir socialinės veiklos projek-

tų konkursai. Projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašus, paraiškos for-
mas, vertinimo kriterijus bei prioritetus galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetai-
nės www.druskininkai.lt skydelyje „Savivaldybės 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 administra-

cijoje, Vilniaus al. 18, Druskininkai. Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke, ant jo nurodyta, ku-
rios srities konkursui projektas teikiamas.

Laimos Rekevičienės, Roberto Kisieliaus ir Andriaus Švitros nuotraukos
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Aušra Nedzinskienė,
Druskininkų JUC direktorė

Trisdešimt jaunų žmonių 
lapkričio 18-27 d. leidosi į 
nuotykių, paieškų bei naujų 
patirčių kupiną kelionę. „Era-
smus+“ programos finan-
suotuose jaunimo mainuo-
se dalyvavo bendraamžiai iš 
Lietuvos, Gruzijos, Makedo-
nijos, Lenkijos, Armėnijos ir 
Kroatijos. Jaunimas daugiau 
nei savaitę gilinosi į aplinko-
saugos bei sveikos gyven-
senos temas, išbandė skir-
tingus sveikos gyvensenos 
metodus, mokėsi ir dalinosi 
patirtimi.

Į kurortinį Druskininkų miestą 
atvykę projekto dalyviai pradė-
jo projektą nuo neformalių žai-
dimų, kurių metu susipažįsta-
ma bei pajuntama komandos 
dvasia. Projekto aptarimo metu 
didžioji dalis dalyvių sakė šių 
mainų metu ne tik atradę save, 
užmezgę naujus ryšius, bet ir 
sustiprėję, kaip asmenybės.

Mainų metu daug dėmesio 
buvo skiriama mus supančios 
aplinkos ir jos taršos proble-
moms spręsti. Jaunimas vienin-
gai pritarė, kad visi privalo sau-
goti gamtą, ieškojo būdų, kaip 
protingai ir racionaliai naudo-
ti jos išteklius. Skatindami pra-
dėti nuo savęs, jaunuoliai kalbė-
jo apie dabartį bei rūpinosi, kaip 
ateities kartoms išsaugoti gam-
tos palikimą. Diskutuodami na-
cionalinėse, o vėliau ir tarptau-
tinėse grupėse, jie išsakė savo 
mintis vandens, oro, dirvos tar-
šos išsaugojimo, panaudojimo 
temomis, teikė pasiūlymus. 

Itin daug dėmesio buvo skiria-
ma ir sveikos gyvensenos ug-
dymui. Įsivertinus save šioje 
srityje, jaunimui buvo sudaryta 
galimybė išbandyti jogos, šiau-
rietiško ėjimo technikas. Daug 
dėmesio ir diskusijų buvo skir-
ta sveikai mitybai, miegui, spor-
tui ir žalingiems įpročiams, ku-
rie vienu ar kitu atveju kenkia 
ne tik mums, bet ir šalia esan-
tiems.

Projekto dalyviai apsilankė 
Druskininkų gydykloje. Su kokia 
nuostaba jie klausėsi Gydyklos 
vadovo Kęstučio pasakojimo 
apie sveikatinimo galimybes. 
Didžiausią nuostabą sukėlė kri-
oterapijos procedūra, kurios 
metu odos paviršiaus trumpam 
atšaldomas ekstremaliai šalto-
je (-160 C) azoto dujų aplinkoje.

Apsilankę UAB „Akvavita“, jau-
nuoliai susipažino su minerali-
nio vandens nauda, rūšimis, tu-
rėjo galimybę patys pamatyti, 
kokie įrengimai mažą plastiko 
ruošinį paverčia dideliu buteliu, 
kaip vanduo atkeliauja iš grę-
žinių ir patenka vartotojui. Jie 
taip pat sužinojo, kodėl vienas 
iš naujausių pakavimo apar-
tų, kuriuos turi tik dvi gamyklos 
pasaulyje, vadinamas draugiš-
ku aplinkai. Draugiškas jis, pa-
sirodo, todėl, kad supakuoja 
6 paruoštus vandens butelius, 
naudojant tik ploną plastikinę 
juostelę, kuri yra ne tik patogi 
nešti, bet ir, išėmus vieną ar ke-
lis butelius, lieka tokia pat pato-
gi toliau naudoti.

Projekto dalyviai, pasiskirs-
tę į 6 tarptautines komandas, 
vedė pamokas Druskininkų „At-
gimimo“ mokykloje, ten pat su 
Druskininkų savivaldybės jau-
nimu diskutavo aplinkosaugos 

bei sveikos gyvensenos temo-
mis. Didžiausia įspūdį projekto 
dalyviams paliko mūsų mokslei-
vių išsilavinimas, šių temų išma-
nymas bei puikios anglų kalbos 
žinios.

Jaunimui labiausiai įsiminė 
įvairių šalių kultūrų pristatymai 
ir nauji neformalaus ugdymo 
mokymosi metodai, kai teko pa-
tiems ieškoti ir rasti atsakymus į 
svarbius klausimus.

„Negaliu patikėti, kaip greitai 
praėjo savaitė. Pati esu dalyva-
vusi daugelyje jaunimo mainų, 
bet šie mainai „Green Life“ buvo 
vieni iš įsimintiniausių. Prisipa-
žinsiu, pati anksčiau labai nesi-
domėjau oro užterštumu, sveiku 
gyvenimo būdu, gamtos saugo-
jimu. Tik šiuose jaunimo mai-
nuose aš supratau, kaip man tai 
svarbu. Pradėjau vertinti tai, kas 
mane supa. Ir pradėjau tai sau-
goti. 

Didelį įspūdį paliko dalyviai iš 
kitų šalių, papasakoję apie si-
tuacijas savo šalyse. Supratau, 
jog Druskininkai yra nuostabus 
miestas, kuriame daug gam-
tos ir švaros. Tik dabar tai pra-
dėjau vertinti. Ačiū Druskinin-
kų jaunimo užimtumo centrui 
už nuostabią patirtį. Šiuos jau-
nimo mainus aš prisiminsiu dar 
labai ilgai“, – sakė druskininkie-
tė, buvusi „Erasmus+“ progra-
mos EST dalyvė Darija Švanba.

Mainuose dalyvavęs Eitvy-
das Karauskas teigė, kad mai-
nai jam padėjo lengviau susi-
bendrauti su žmonėmis iš kitų 
šalių: „Kadangi projekto tema 
buvo „Green life“, daug išgirdau 
apie mūsų ir kitų projekto da-
lyvių šalių aplinkos problemas. 
Sužinojau, ką aš galėčiau pats 
pakeisti. Pamačiau ir nemažai 

sveikos gyvensenos pavyzdžių, 
sužinojau, ką pačiam galbūt rei-
kėtų keisti. Mainai organizuoti 
Druskininkuose, mano gimtaja-
me mieste. Maniau, kad apie jį 
negaliu daugiau nieko įdomaus 
sužinoti, bet, pasirodo, klydau. 

Nustebino JUC, „Akvavita“, ki-
tos įstaigos. Dauguma veiklų 
organizuotos grupėse, tad turė-
jau galimybę pagerinti savo įgū-
džius šioje srityje. 

Sužinojau, apie lyderystės ga-
limybes, o tai, manau, yra svar-

bu kiekvienam žmogui. Projek-
tas suteikė daug žinių ir įgūdžių, 
kurie padės man ateityje, kaip 
žmogui ir kaip darbuotojui ar 
darbdaviui.“

„Šie mainai mane, kaip žmo-
gų, labai praturtino. Labai daug 
sužinojau apie ekologiją, ekolo-
gines problemas ir jų sprendi-
mo būdus. Turėjau progą susi-
pažinti su kitų šaliu žmonėmis 
ir jų kultūra. Su projekto daly-
viais sutarėme labai gerai nuo 
pat pirmos dienos, iš jų mokiau-
si, kaip būti geresniu žmogu-
mi. Labai džiaugiuosi, kad da-
lyvavau šiam projekte. 10 dienų 
prabėgo labai greitai, bet labai 
prasmingai ir laimingai. Geriau-
sios 10 dienų mano gyvenime!“ 
– įspūdžiais dalijosi Markas Le-
onavičius.

„Šių jaunimo mainų metu daug 
sužinojau apie gamtos taršą, 
būdus, kaip jos išvengti ar bent 
jau sumažinti. Sužinojau ir apie 
sveiką gyvenseną, patobulinau 
anglų kalbos žinias, susiradau 
daug draugų iš kitų šalių, išgir-
dau daug įdomių dalykų apie 
kitų šalių kultūras. Įgijau dau-
giau drąsos, patobulėjau, kaip 
asmenybė. Be abejo, ir labai 
gerai praleidau laiką“, – kalbė-
jo Salvinija Leonavičiūtė.

„Jau teko dalyvauti dvejuose 
projektuose, tačiau šis, be abe-
jonės, buvo pats smagiausias ir 
įdomiausias! Viskas labai pui-
kiai organizuota, veiklos buvo 
ne tik linksmos, bet ir pamo-
kančios. Užduotims atlikti rei-
kėjo komandinio darbo bei kū-
rybingumo, o šios savybės šiais 
laikais, manau, yra reikalingos 
kiekvienam. 

Projekto metu patobulinau 
bendravimo, kūrybinio mąsty-
mo, anglų ir net rusų kalbų įgū-
džius, sužinojau apie sveiką gy-
venimo būdą, aplinkos taršos 
problemas ir jų sprendimo bū-
dus. Šis projektas padėjo suras-
ti daug bendraminčių, neįtikėti-
nai šaunių, malonių, veiklių ir 
įdomių žmogiukų. Jaučiuosi po-
zityvesnė, labiau pasitikinti sa-
vimi ir laukiu nesulaukiu, kada ir 
vėl galėsiu sudalyvauti panašia-
me projekte ir susitikti su „Gre-
en Life“ komanda. Ačiū už pui-
kią savaitę“, – mintimis dalijosi 
Urtė Kortyna Bloznelytė. 

Projektas nebūtų buvęs toks 
šaunus be mūsų draugų, todėl 
labai norim padėkoti Druskinin-
kų „Ryto“ gimnazijos folkloro 
ansambliui „Racilukai“ už pui-
kų Lietuvos kultūros vakarą, ku-
rio metu projekto dalyviai ne tik 
susipažino su mūsų šalies tauti-
niu kostiumu, liaudies daina, bet 
ir šokiais. Sveikatinimo ir poilsio 
centrui AQUA bei Druskininkų 
gydyklai dėkojame už išsamų 
pristatymą, Druskininkų sociali-
nių paslaugų, Šeimos paramos 
centrams ir ypatingai Druski-
ninkų „Bočiams“ bei jų vadovei 
Zitai – už galimybę kartu spor-
tuoti, šokti, pasisemti teigiamos 
energijos bei entuziazmo, kurio 
Bočių moterys nestokoja. 

Ačiū tariame UAB „Akvavita“ 
už išsamų „mineralinio vandens 
kelio“ pasakojimą, Lukui Volun-
gevičiui – už jogos pamoką bei 
savo galimybių atradimo ribas, 
Druskininkų visuomenės svei-
katos biurui – už šiaurietiško 
ėjimo žygio pravedimą, Druski-
ninkų „Atgimimo“ mokyklai – už 
galimybę projektą ir jo veiklas 
pristatyti mokyklos mokiniams.

Daug gerų emocijų mainų dalyviai patyrė, sportuodami kartu su Druskininkų „Bočiais“/JUC archyvo nuotrauka

Jaunimo mainai: nuo aplinkosaugos iki sveikos gyvensenos paieškų

Apsilankę UAB „Akvavita“, jaunuoliai susipažino su mineralinio vandens nauda, rūšimis, turėjo galimybę patys pamatyti, kaip vanduo 
atkeliauja iš gręžinių ir patenka vartotojui/JUC archyvo nuotrauka

Jaunuoliams įsiminė L. Volungevičiaus vesta jogos pamoka/JUC archyvo nuotrauka

Jaunimas šokių sūkury sukosi kartu su Druskininkų „Ryto“ gimnazijos folkloro ansam-
bliu „Racilukai“/JUC archyvo nuotrauka
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Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo  
vairuotojams-ekspeditoriams. Tel. 8 687 93693

Druskininkų savivaldybė pakartotinai paskelbė konkursą Druskininkų 
savivaldybės švietimo įstaigos vadovo Druskininkų lopšelio – darželio 

„Bitutė“ direktoriaus pareigoms eiti
Konkurso paskelbimo data – 2018 m. gruodžio 5 d. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 

2019 m. kovo 13 d. įskaitytinai. Pretendentų atranka vyks 2019 m. kovo 27 d.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui, privalomų pateikti dokumentų sąrašas bei kita infor-

macija yra nurodyta pagrindiniame skelbime, kuris pateiktas Druskininkų savivaldybės interneto 
svetainėje: http://www.druskininkai.lt/index.php, skyriuose „Savivaldybės naujienos“ ir „Karjera“.

Muziejuje – unikali antropologo 
B. Pilsudskio nuotraukų paroda

Praėjusį penktadienį Drus-
kininkų miesto muziejuje ati-
daryta garsaus lietuvių kil-
mės antropologo Bronislovo 
Pilsudskio nuotraukų paro-
da „Lietuvis Bronislovas Pil-
sudskis – žinomas Japonijoje, 
pamirštas Lietuvoje“ paroda 
veiks iki 2019 m. vasario.

Prisiminti mokslininko gyve-
nimo istoriją bei apžiūrėti uni-
kalią parodą į Druskininkus at-
vyko Japonijos ambasadorius 
Lietuvai Shiro Yamasaki, Lenki-
jos instituto Vilniuje direktorius 
Marcin Łapczyński, Prancūzų 
instituto Lietuvoje direktorius 
Jean-Marie Sani.

Druskininkų miesto muzie-
jaus direktorius Gintaras Dum-
čius pabrėžė, kad kolekcija yra 
Muziejaus nuosavybė: „Kolekci-
ją padovanojo Muziejaus bičiuliai, 
mecenatai, kolekcininkai Snie-
guolė ir Domas Akstinai. Kolek-
ciją specialiai apžiūrėti bei paty-
rinėti buvo atvykę mokslininkai iš 
Japonijos, Lenkijos, Šveicarijos, 
Rusijos. Iš 50 aštuonios nuotrau-
kos yra pažymėtos kaip neiden-

tifikuotos, nes niekur pasaulyje 
nėra žinomos.“

Kaip per parodos atidarymą 
sakė Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas, 
Druskininkai prisimena ir puose-
lėja praėjusių laikų bei kuria ryt-
dienos istoriją. Renginyje daly-
vavęs LR Seimo narys Zenonas 
Streikus pasidžiaugė, kad ši uni-
kali paroda – tai tarsi dar vienas 
simbolinis tiltas, jungiantis tautas 
ir kultūras. Lenkijos instituto Vil-
niuje direktorius M. Łapczyński 
pastebėjo, kad B. Pilsudskis yra 
pamirštas ir Lenkijoje, todėl ši par-
oda yra ne tik unikali, bet ir svar-
bi tuo, jog padės prisiminti nepel-
nytai pamirštą žymųjį tyrinėtoją. 
Prancūzų instituto Lietuvoje di-
rektorius J.-M. Sani išreiškė nuo-
monę, jog Druskininkuose yra ge-
ros galimybės vykdyti ir kultūros 
bei bendradarbiavimo projektus. 
Japonijos ambasadorius Lietuvai 
S. Yamasaki padėkojo už parodą 
ir pasidžiaugė Druskininkais: „Tai 
draugiškas, atviras ir žavus mies-
tas.“ 

Renginio metu susirinkusieji tu-

rėjo galimybę pamatyti ir „Atgimi-
mo“ mokyklos merginų šokio ko-
lektyvo atliekamą japonišką šokį 
(choreografijos mokytoja Valė 
Šmitienė). Užsienio svečiams 
buvo maloni staigmena, kad „At-
gimimo“ mokykloje yra suburtas 
japonų kalbos ir kultūros klubas 
„Sakuros žiedas Druskininkuose“ 
(vadovė Rovena Kvaraciejūtė).

Parodos lankytojai išvydo 50 
kadrų, kuriuose įamžintos 1898-
1905 metais Sachaline gyvenu-
sios Tolimųjų Rytų gentys. Nyks-
tančių tautų tyrimais išgarsėjęs 
B. Pilsudskis per keletą gyvenimo 
Sachalino saloje metų dokumen-
tavo ainų, nivchų, orokų genčių 
gyvenimą, išsaugojo kalbos įra-
šus, tekstus. B. Pilsudskio vardas 
pasaulyje žymus: jo vardo cen-
trai veikia Lenkijoje, Rusijoje, Ja-
ponijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje, D. Britanijoje, Suomijoje, 
Šveicarijoje bei Nyderlanduose; 
rengiamos jo vardo konferenci-
jos; atminimas įamžintas Japoni-
jos, Rusijos ir Austrijos muzie-
juose; Sachaline ir Hokaide stovi 
paminklai B. Pilsudskiui atminti. 
Tyrinėtojas palaidotas Montmo-
rence kapinėse prie Paryžiaus.

Remiantis Druskininkų miesto 
muziejaus informacija, pasaulyje 
garsus antropologas ir etnografas 
Bronislovas Pilsudskis – Lietuvo-
je prieštaringai vertinamo Lenkijos 
maršalo Juzefo Pilsudskio brolis – 
Lietuvoje mažai žinomas. Moksli-
ninkas buvo nepriklausomos Lie-
tuvos šalininkas, 1916 m. savo 
polinkį į lietuvių kultūros tyrimus 
parodęs išleisdamas knygą apie 
lietuviškus kryžius. Lietuviams 
Bronislovas Pilsudskis turėtų būti 
įdomus ir kaip mokslininkas, kuris 
pirmasis 1916 m. aprašė ir išlei-
do studiją apie lietuviškus kryžius 
„Les croix lithuaniennes“. Šią kny-
gą galima pamatyti parodoje.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Druskininkų miesto muziejaus direktorius G. Dumčius pabrėžė, kad unikali kolekcija  yra Muziejaus nuosavybė/Roberto Kisieliaus nuo-
trauka

„Atgimimo“ mokyklos merginų šokio kolektyvas, direktorė D. Časienė, mokytoja R. 
Kvaraciejūtė su Japonijos ambasadoriumi Lietuvai Shiro Yamasaki/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka

Įmonė, plečianti veiklą Druskininkuose, ieško naujų komandos narių:
 barmenų (-ių)-padavėjų, virėjų. Tel. 8 670 22226
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KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4

Bendra kvietimo teikti vietos 
projektus suma 181 652,00 Eur iš 
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšų. 

Vietos projektų finansavimo są-
lygų aprašas skelbiamas šioje in-
terneto svetainėje: www.dvvg.lt, 
taip pat VPS vykdytojos būstinė-
je adresu M. K. Čiurlionio g. 80, 
Druskininkai.

Kvietimas teikti vietos projektus 
galioja nuo 2018 m. gruodžio 6 d. 9 
val. iki 2019 m. vasario 5 d. 16 val. 

Vietos projektų paraiškos pri-
imamos asmeniškai, kai vietos 
projekto paraišką tiesiogiai tei-
kia pareiškėjas ar jo įgaliotas as-
muo VPS vykdytojai jos buvei-
nės adresu M. K. Čiurlionio g. 80, 
Druskininkai. Vietos projektų pa-
raiškos, pateiktos kitu būdu (pvz. 
paštu, per kurjerį, el. paštu), yra 
nepriimamos. Jeigu tinkamas pa-
reiškėjas yra juridinis asmuo, vie-
tos projekto paraišką turi pasira-
šyti ir ją pateikti vietos projekto 

paraišką teikiančio juridinio as-
mens vadovas arba tinkamai įga-
liotas asmuo (juridinio asmens 
įgaliojimas laikomas tinkamu, jei-
gu jis pasirašytas juridinio as-
mens vadovo ir ant jo uždėtas to 
juridinio asmens antspaudas, jei-
gu jis antspaudą privalo turėti).

Paraiškos ir jų priedai turi būti 
užpildyti lietuvių kalba, kartu su 
vietos projekto paraiška teikiami 
priedai turi būti sudaryti lietuvių 
kalba arba kartu turi būti pateik-
tas oficialus vertimų biuro, įmo-
nės ar vertėjo (fizinio asmens) pa-
sirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS prie-
monės paramos paraiškų priė-
mimo laikotarpį vietos projekto 

paraiškos teikėjas gali pateik-
ti vieną vietos projekto paraišką 
(išskyrus išimtis, nurodytas Vie-
tos projektų administravimo tai-
syklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti 
vietos projektus ir vietos projektų 
įgyvendinimą teikiama darbo die-
nomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (pie-
tų pertrauka nuo 12 iki 13 val.): te-
lefonu: +370 687 49038 (Alvydas 
Varanis), +370 615 84052 (Agnė 
Jazepčikaitė-Gaidienė), +370 
607 69632 (Laima Krancevičie-
nė); elektroniniu paštu: vvg@
druskininkai.lt

VPS vykdytojos buveinės adre-
su M. K. Čiurlionio g. 80, Druski-
ninkai.

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių 
vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 
m. strategija“ (toliau – VPS) priemones:

Gruodžio 12 d. (trečiadienį) 16 val.

KALVIŠKIŲ KALĖDINĖS EGLUTĖS 
ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ

(prie „Saulės“ pagrindinės mokyklos)

Nuotaikingomis dainomis džiugins „Saulės“ 
pagrindinės mokyklos mokiniai, Otilija ir 

Viečiūnų progimnazijos popchoras, į šokių 
sūkurį pakvies Birutės Levanaitienės 

ugdytiniai.

Šventę organizuoja „Saulės“ mokyklos 
bendruomenė

Šventės rėmėjai: Druskininkų kultūros centras, Druskinin-
kų savivaldybės paslaugų ūkis, Druskininkų komunalinis ūkis
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Užuojautos
Žmogus žemėje gyvena jam skirtą laiką, o po to išeina Amžinybėn, 

palikdamas liūdesį ir skausmą.

Reiškiame gilią užuojautą Stasei Indziulienei 
dėl mylimo brolio Juozo netekties. Telydi Tave ir 
tavo artimuosius paguoda ir dvasios stiprybė.

Druskininkų filialo tremtiniai

Dėkojame Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo sky-
riaus personalui, artimiesiems, draugams, kaimynams, bu-
vusiems bendradarbiams ir visiems, užjautusiems ir padė-
jusiems į paskutinę kelionę palydėti mylimą žmoną ir mamą 
Danutę Kibildienę.

Vyras Povilas, sūnūs Darius ir Mantas

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 6 d. 17.30 Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos gitaros ir smuiko 
mokinių kamerinis koncertas „Stygiški pokalbiai“ (Kavinė-galerija „Mūza“, V. Krėvės 
g. 28, Druskininkai)

Gruodžio 6 d. 19 val. „Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje koncertuos Drus-
kininkų miesto ansamblis „Rasa“. Vadovas – Algimantas Padegimas

Gruodžio 7 d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams „Stebuklingų pasakų lopšy“ (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gruodžio 8 d. 16 val. Kakavos popietė. „Kaukių akademijos“ aktorių programa, Ka-
lėdų senelio paštas ir susitikimas su Kalėdų seneliu (Pramogų aikštė, Vilniaus al. 24)

Gruodžio 11 d. 16 val. Advento vakaronė ,,Kalėdų laukimas. Papročiai ir tradicijos“. 
Veiks „Kraitės“ klubo darbų paroda. Rengėjai – Druskininkų „Bočių“ meno kolektyvai 
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gruodžio 15 d. 16 val. Kakavos popietė ir programa „Magiškos Kalėdos su Elfe“, Ka-
lėdų senelio paštas ir susitikimas su Kalėdų seneliu (Pramogų aikštė, Vilniaus al. 24)

Gruodžio 22 d. 16 val. Kakavos popietė. Sniego senio programa „Paslaptingosios 
durys“, VšĮ „Gamtos ateitis“ programa vaikams „Kaip vėjas mišką nuo šiukšlių gel-
bėjo“, Kalėdų senelio paštas ir susitikimas su Kalėdų seneliu (Pramogų aikštė, Vil-
niaus al. 24)

Gruodžio 26 d. 16 val. Šventinis koncertas „Meilės burtai Paryžiuje“. Bilieto kaina 10 
Eur. Daugiau informacijos www.druskininkukulturoscentras.lt („Grand SPA Lietuva“ 
konferencijų salė „Nemunas“)

Parodos
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojos J. Kygienės 7-8 klasių mokinių darbų par-
oda „Nuotaikų labirintai“. (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

VIII Lietuvių tekstilės meno bienalės paroda „(At)Kurti“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9) 

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

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

Parapijos namuose netradicinės pamokos 
„Kalėdų belaukiant“

Angelė Paulėkaitė,
Druskininkų parapijos namų 
administratorė 

Praėjusią savaitę, minėdami 
bendruomenės dieną, į Parapijos 

namus sugužėjo „Atgimimo“ mo-
kyklos 2 A klasės mokinukai. Čia 
keturių mamų ir tėčio iniciatyva or-
ganizuotos netradicinės pamokos. 
Kalbėjomės apie taip, kaip rei-
kia bendrai gyventi ir sugyventi. O 

kad tai nebūtų vien tik tušti žodžiai, 
mamos pakvietė vaikus mintimis 
nusikelti į stebuklingą šalį, kurio-
je visi buvo laimingi ir mandagūs, 
šypsojosi, sakė gražius žodžius ir 
dalino vieni kitiems „švelnukus“. 

Parapijos namuose atgimė Bru-
no Ferrero „Nuostabi pūkuotukų 
istorija“ – pasakojimas apie tarpu-
savio santykius, apie mūsų gebė-
jimą skleisti aplink save gerumą ir 
meilę. Jei dovanoti laimę taip len-
gva, kodėl to nedarome? Žmonių 
širdyse pasislėpusi blogoji raga-
na dažnai mus paverčia grubiais 
ir nemielais. Vaikai ant popieriaus 
skiaučių surašė visus negražius 
žodžius ir veiksmus, kurie juos 
skaudina ir vėliau visa tai kieme 
sudegino, kad jų gyvenime būtų 
kuo mažiau „šiurkštukų“.

Adventas – šv. Kalėdų lauki-
mo laikas. O kuo kvepia ateinan-
čios Kalėdos? Meduoliais. Todėl 
vaikai buvo pakviesti į meduo-
lių dekoravimo pamoką. Mažieji 
džiaugsmingai ėmėsi šios užduo-
ties. Greitai meduoliniai name-
liai, eglutės ir snaigės pasipuošė 
saldžiais ornamentais. Po per-
traukos vaikų laukė dar viena kū-
rybinė užduotis – jie gamino po-
pierinius elniukus, kuriais, sugrįžę 
į mokyklą, papuošė savo klasę.

Parapijos namuose nusileidusi 
Kalėdų dvasia nematomais ben-
drumo ir geranoriškumo saitais 
sujungė vaikų, mokytojos ir tėvų 
širdis. Kalėdinės nuotaika padėjo 
mums pakilti aukščiau ribų, kurias 
esame nusistatę kasdienybėje. 
Gera atrišti savo „švelnukų“ mai-
šelį ir kiekvienam dovanoti šypse-
ną, gerą žodį, apsikabinimą ir pa-
tarnavimą. Smagu skleisti laimę!

Ateinančios Kalėdos kvepia meduoliais, todėl vaikai buvo pakviesti į meduolių dekoravi-
mo pamoką/Asmeninio archyvo nuotrauka

Parapijos namuose „Atgimimo“ moky-
klos 2 A klasės mokinukams organizuotos 
netradicinės pamokos/Asmeninio archyvo 
nuotrauka
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2018.12.08 d.
Šeštadienis

2018.12.07 d.
Penktadienis

2018.12.09 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. 

Liusi.
00:20 Šiandien prieš 100 metų. 

Dokumentinė apybraiža, skirta Vil-
niaus universiteto statuto priėmimo 
100-mečiui (k.).

01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 3.
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 tarnyba.
05:00 Seserys (k.).

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Farai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
11:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Miegančioji gražuolė“.
21:05 VAKARO KINO TEATRAS 

„Geležinis žmogus 3“.
23:45 „Veidai minioje“.
01:40 „Atkeršyti bet kokia kaina“ (k.).
03:20 „Siuntinys“ (k.).
05:00 „Bibliotekininkai“.

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 Apgaulės meistrai 2.
23:40 PREMJERA Skambutis 3.
01:40 10 000 metų prieš Kristų (k). 

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

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

jumi.
10.40 Čempionai.
11.15 „Ant bangos“. 
12.20 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-

niame eteryje“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
21.00 Adomo obuolys. 

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

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

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

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

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:45 „Paskutinis faras“.
15:45 „Šuo“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 NKL čempionatas. Palangos 

Kuršiai - Tauragės krepšinio klubas. 
Tiesioginė transliacija

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

21:00 Baudžiamasis būrys.
23:05 Didvyris ir Siaubas (k).
01:05 „Dingęs“.
02:10 „Nusikaltimų tyrėjai“ (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.

07:25 Vaiduoklių medžiotojai ir Ledo 
dvasia.

09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Didžio-

sios gyvūnų migracijos. Drambliai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Baltie-

ji liūtai. Gimę laisvėje. Nepaisant visų 
sunkumų.

13:50 Premjera. Džesika Flečer 5.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“.
23:10 Gyvenimas yra gražus.
00:50 Liusi (k.).
02:20 Klausimėlis.lt (k.).
02:40 Pasaulio dokumentika. Di-

džiosios gyvūnų migracijos. Dram-
bliai (k.).

03:30 Pasaulio dokumentika. Baltie-
ji liūtai. Gimę laisvėje. Nepaisant visų 
sunkumų (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. Lai-

mingasis Hansas.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Kerintis Tailandas. Pietų rojus.
12:55 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingas šunų pasaulis 2.
13:50 Puaro.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 

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 pristato.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“. 

08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Cukrus prieš riebalus“. 
11.15 4 kampai.
11.45 „Skonio reikalas“. 
12.15 Lryto popuri.
13.00 Adomo obuolys. 
14.00 „Ant bangos“. 
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 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 „Širdies plakimas“.
02.45 „Merdoko paslaptys“.
04.40 „Mentalistas“.
05.30 „Neprijaukinti. Australija“. 

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

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

kuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“ („Aladdin“). JAV, 

animacinis. 1 sez. 118 s.
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 „Didysis šunų pabėgimas“.
13:15 „Jūrų dinozaurai 3D“.
14:05 „Užburta meilė“.
15:10 „Simpsonai“.
15:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:25 „Laimingas, nes gyvas“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Vienas namuose“.
21:45 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Prarastasis miestas Z“.
00:35 „Geležinis žmogus 3“ (k.).
02:45 „Veidai minioje“ (k.).
04:35 „Bibliotekininkai“.

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 „Naujas imperatoriaus pokštas“.
14:00 „Gibė“.
15:50 „Nilo perlas“.
18:00 „Raudonas kilimas“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:40 VAKARO KINO TEATRAS 

„Non-Stop“. 
00:50 „Prarastasis miestas Z“ (k.).
03:15 „Kautynės Maniloje“ (k.).

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 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Visi mes žmonės“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Geras, blogas ir negyvas“.
23:45 „Kaulai“.
00:40 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:35 „Grainderis“.
02:25 „Ekstrasensų mūšis“.
03:55 „Kaulai“ (k.).
04:45 „Bibliotekininkai“.

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

riteris Justinas.
11:55 Šnipų vaikučiai.
13:35 Storulis ringe.
15:50 Eisas Ventura. Naminių gyvū-

nėlių detektyvas.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA 

Vilis ir pašėlę ratai.
21:20 Brėkštanti aušra. 2 dalis.
23:40 PREMJERA Traukinys į Holi-

vudą.
01:40 Apgaulės meistrai 2 (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 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 Termi-

natorius. Genesys.
01:00 „Juodasis sąrašas“.
01:55 Naktis su uošviu (k). 

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

Vyrų šešėlyje. Vanda Min-
gailaitė-Tumėnienė“.

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“.
15.25 TV parduotuvė.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 4 kampai.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ (tęs.). 
20.00 Žinios.
20.25 „Mentalistas“.
22.00 Žinios.
22.30 „Mentalistas“ (tęs.). 
23.10 „Mentų karai: Kijevas. Opera-

cija „Trojos arklys“.
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. Mirtis tiesiogi-

niame eteryje“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Gluchariovas“.

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

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 „Varom!“ (k).
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Gamtos čempionai“. 
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

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

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

Dzūkija. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Nepalau-

žiama drąsa.
00:30 AŠTRUS KINAS Dingę be ži-

nios.
02:35 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 

06:20 „Anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai“ (k). 

07:20 „Gamtos čempionai“ (k). 
08:30 Tauro ragas. N

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“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:30 „Nusikaltimų miestas“. 
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris - Ry-

tas. Tiesioginė transliacija
19:30 Vėpla.
21:55 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“.
22:55 „Gyvi numirėliai“.
23:55 Baudžiamasis būrys (k).

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

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

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

ta šeimynėlė“. 
07:35 „Neramūs ir triukšmingi“. 
08:05 „Ogis ir tarakonai“. 
08:15 KINO PUSRYČIAI Linksmo-

sios pėdutės.
10:20 Muzikinė kaukė (k). 
13:00 Policijos akademija 3. Vėl ap-

mokymuose.
14:45 Tėčio dienos rūpestis.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. Tiesioginė 

transliacija. 
22:50 Naktis su uošviu.
00:35 Taktinis puolimas.
02:15 Traukinys į Holivudą (k).

22.00 Reporteris. 
23.00 „Ant bangos“. 
00.00 „Beveik negyvas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Vienišas vilkas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Kambarinė“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
06.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.25 Lryto popuri.
06.50 10 min iki tobulybės su Juri-

jumi.

17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Riedėjo gniūžtė į pie-

tus. 
21:55 (Ne)Tikros prancūziškos ves-

tuvės.
23:30 Mumijos sugrįžimas.
01:40 Pasaulio dokumentika. Kerin-

tis Tailandas. Pietų rojus (k.).
02:35 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingas šunų pasaulis 2 (k.).
03:30 Istorijos detektyvai (k.).
04:20 Puaro (k.).

2018.12.10 d.
  Pirmadienis

01:50 Dingę be žinios (k).
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2018.12.12 d.
Trečiadienis

2018.12.13 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“.
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 polici-

ja 3 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.

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“ (k.).
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 „Ginkluotas atsakas“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 TĘSINYS „Ginkluotas atsa-

kas“.
23:55 „Kaulai“.
00:40 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:50 „Grainderis“.
02:40 „Ekstrasensų mūšis“.
04:05 „Kaulai“ (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 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Žmonijos biuras“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:45 „Grainderis“.
02:35 „Ekstrasensų mūšis“.
04:05 „Kaulai“.

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 Išnykimas.
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:45 Patriotų diena (k). 

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

šviesa“.
07:35 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 

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. Trys dienos“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Vienišas vilkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Patriotai. 
22.00 Reporteris. 
23.00 Nuoga tiesa.
00.30 Lryto popuri.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Vienišas vilkas“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Mentalistas“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Čempionai. 

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. Trys dienos“.
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. Trys dienos“.
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 „Kambarinė“.
04.45 „Vienišas vilkas“.
05.35 Kaimo akademija.

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (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).
13:45 „Stoties policija“.
14:45 „Paskutinis faras“.
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 Saugotojas.
22:55 Eilinis Džo. Kerštas (k).
01:05 „Dingęs“.
02:15 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“ (k).

07:00 „Vaikai šėlsta“. 
07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (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 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

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 Info diena. 
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

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

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 „Delta“ būrys.
23:45 Užpuolikai (k).
01:50 „Sostų karai“.

2018.12.11 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Senis.

10:00 Tiesioginė transliacija iš LR Sei-
mo. 2019 m. valstybės biudžeto irsavi-
valdybių biudžetų finansinių rodiklių pa-
tvirtinimo įstatymo projekto priėmimas.

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

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 2.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Gimę tą pačią dieną (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 „Aukštis“.
23:45 „Kaulai“.
00:45 „Vaiduoklių ieškotojai“.
01:35 „Grainderis“.
02:30 „Ekstrasensų mūšis“.
03:55 „Kaulai“.
04:45 „Bibliotekininkai“.

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

šviesa“.
07:35 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Paskutinis faras“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:40 „Gelbėtojai - 112“ (k).
11:40 „Reali mistika“. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:45 „Paskutinis faras“.
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 Eilinis Džo. Kerštas.
23:10 Nepalaužiama drąsa (k).
01:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai V“ (k).
02:35 „Gyvi numirėliai“ (k).
03:20 Vėpla (k).

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 Patriotų diena.
01:20 „Juodasis sąrašas“.
02:15 Terminatorius. Genesys (k).

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

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Užpuolikai.
23:10 Saugotojas (k).
01:05 „Sostų karai“.
02:10 „Velniški Stivo Ostino išbandy-

mai“ (k). 

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. 

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.).

08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“.

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. tė
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Šešios dienos.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:25 Išnykimas (k).
03:20 Alchemija. 
03:50 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

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

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

skalda. Tel. 8 698 76866

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Parapsichologo konsultacijos, būrimai. 
Tel. 8 608 33221

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

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

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

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

Pastatų šilt inimas EKO vata. 
Tel. 8 645 36702

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

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

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

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

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

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. Atsiskaitome iš 

karto. Tel. 8 605 44445

Atliekame statybos ir apdailos darbus. 
Tel. 8 601 52590

Artėja gražiausios metų šventės! 
Nudžiuginkite savo artimą žmogų!

Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į 
B kategorijos vairuotojų kursus! 

Nauja grupė renkama gruodžio 11 d. 17 val.
Gardino g. 1, Druskininkai

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

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

    Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 17 d. 11 val. bus atliekami žemės skly-
po, esančio  Miciūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav. (kad.Nr.5935/0007:43), ka-
dastriniai (geodeziniai) matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo (kad.
Nr.5935/0007:36,) savininkus (įgaliotus asmenis). Matavimus atliks Mariaus Maknio 
įmonė, geodezininkas Marius Maknys  (Jaunimo g. 17-17 Alytus). Tel. Nr. 8-611-08028, 
el. p.: mmaknys@gmail.com

   Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 18 d. 11 val. bus atliekami žemės skly-
po, esančio  Miciūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav. (kad.Nr.5935/0008:4), ka-
dastriniai (geodeziniai) matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo (kad.
Nr.5935/0008:174) savininkus (turto paveldėtojus). Matavimus atliks Mariaus Maknio 
įmonė, geodezininkas Marius Maknys  (Jaunimo g. 17-17 Alytus). Tel. Nr. 8-611-08028, 
el. p.: mmaknys@gmail.com

     Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 18 d. 13 val. bus atliekami žemės skly-
po, esančio  Miciūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav. (kad.Nr.5935/0007:410), ka-
dastriniai (geodeziniai) matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo (kad.
Nr.5935/0007:206) savininkus (įgaliotus asmenis). Matavimus atliks Mariaus Ma-
knio įmonė, geodezininkas Marius Maknys  (Jaunimo g. 17-17 Alytus). Tel. Nr. 8-611-
08028,el. p.: mmaknys@gmail.com

    Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 19 d. 11 val. bus atliekami žemės sklypo, 
esančio  Miciūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav. (kad.Nr.5935/0007:128), kadastri-
niai (geodeziniai) matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimų žemės sklypų (kad.Nr.5935/0
007:207,5935/0007:237,5935/0007:172,5935/0007:152) savininkus (turto paveldėtojus). 
Matavimus atliks Mariaus Maknio įmonė, geodezininkas Marius Maknys  (Jaunimo g. 17-
17 Alytus). Tel. Nr. 8-611-08028, el. p.: mmaknys@gmail.com

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

Butų remonto darbai. 
Tel. 8 652 49315

Viešbutis „Pušynas“ siūlo nuolatinį darbą SPA spe-
cialistui (-ei): masažuotojui (-jai), kosmetologui (-ei) 

ir viešbučio ekonomei (-ui). Visos socialinės garantijos. 
Tel. 8 655 03343.

Vairuotojus, turinčius C, E kategoriją ir 95 kodą,
kviečiame dirbti su jūriniais konteineriais Anglijoje (galima ir ka-
dencijomis). Atlyginimas – 120 svarų už darbo dieną. Tel.: +447 

427529915 (Raimis). El. p.: proreal.transport@gmail.com
GB.IP11  2AW. FELIXSTOWE
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Asmeniniai skelbimai
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

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

„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

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

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

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

Ąžuolinės 6 cm storio dilės.  
Tel. 8 698 29351

Parduodama žemės ūkio pro-
dukcija

Antys. Tel. 8 683 32507

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

Parduodami įvairūs daiktai

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

Dvejų durų spintos, lovatiesės, 
lininis siūlas, užuolaidos, moteriš-
kas paltas (42 dydis).  
Tel. 8 600 38695

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

Telefonas „Nokia 230 Dual SIM“, 
naujas, baltas, 2 metų garantija. 
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 654 35497

Naudotas 150 l boileris, šildomas 
nuo katilo ar elektros.  
Tel. 8 687 94211

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

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

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

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

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

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

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

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

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

Naudotas šaldytuvas ir baldai. 
Tel. 8 699 86413

Naudota konvekcinė krosnis 
„Rational“ CPCM, galingumas 10 
kW, 3 N50, HZ Talpa 6 skardų, 
GN 1/1. Kaina – 1900 Eur.  
Tel. 8 687 30889

Išmanūs laikrodžiai su SIM kor-
tele už 20 Eur; elektrinis dviratis 
„Gazelle“, 28 colių ratai, 8 Nexus 
pavaro, krepšys už 420 Eur; dvira-
tis „Batavus“, 7 Nexus pavaros už 
165 Eur; sportinis dviratis „Spe-
cializied Allez“, 54 dydis, SORA 
komplektas  už 550 Eur; nešioja-
mas kompiuteris „Asus f5“, Duall 
Core, 2 GB RM, 160 GB HDD už 
85 Eur. Tel. 8 602 34212

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

1929 m. ir 1934 m. laikraščio 
„Trimitas“ rinkiniai, 1935-1938 m. 
vyriausiojo tribunolo kasacinių 
bylų sprendimai. Tel. 8 698 29351

Naudotas minkštas virtuvinis 
kampas. Tel. 8 623 68924

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

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

Ieško darbo

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

25 m. vaikinas ieško darbo.  
Tel. 8 655 25755

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 dovanų 

kuponų.

43 m. vyras, be žalingų įpročių, 
ieško darbo. Tel. 8 627 13618

Nuoma

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

Išnuomojamas 1 kambario butas 
Vilniuje, Žirmūnų g. ilgam laikui. 
Kaina – 1 mėn./250 Eur + komu-
naliniai mokesčiai.  
Tel. 8 671 81099

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

Išnuomojamas 1 kambario butas. 
Kaina – 1 mėn./120 Eur + komu-
naliniai mokesčiai.  
Tel. 8 611 05737

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

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

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

Kiti

Rasti raktai. Tel. 8 654 27986

Dovanoju televizorių su priedėliu. 
Tel. 8 313 54555

Atiduodu baldus.  
Tel. 8 699 86413

Dovanoju 2 kačiukus.  
Tel. 8 638 70199
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Šventėje „Metų ūkis 2018“ padėkota Druskininkų krašto ūkininkams

Praėjusį ketvirtadienį Lietu-
vos ūkininkų sąjungos Drus-
kininkų padalinio organizuoto-
je žemdirbių šventėje padėkota 
Druskininkų krašto ūkininkams 
ir apdovanoti konkurso „Metų 
ūkis 2018“ nugalėtojai. Šven-
tės pradžioje Lietuvos ūkinin-
kų sąjungos Druskininkų pa-
dalinio pirmininkas Antanas 
Vailionis apžvelgė praėjusius 
metus ir padėkojo buvusiai pir-
mininkei Petronei Sigitai Ra-
dvilavičienei už visokeriopą 
pagalbą ir geranoriškumą.

Visus šventės dalyvius pasvei-
kino, ūkininkams padėkas ir ap-
dovanojimus įteikė Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas: „Druskininkų krašto 
ūkininkai – draugiški, mieli žmo-
nės, su kuriais visada labai sma-
gu susitikti ir malonu bendrauti. 
Džiaugiuosi, kad randame ben-
drą kalbą visose situacijose – ir 
kai sausra ištinka, ir kai kitas pro-
blemas sprendžiame. Ačiū, kad 
esate tokie veiklūs, kad kuriate, 
kad gaminate kokybišką, visų gi-
riamą produkciją.“ 

Konkurso „Metų ūkis 2018 “ nu-
galėtojais šiais metais tapo Pe-
tronė Sigita ir Juozas Radvilavi-
čiai, gyvenantys Gailiūnų kaime. 
Pagrindinė jų ūkininkavimo sri-
tis – augalininkystė. Ūkininkauti 
šeima pradėjo, iširus kolūkiams, 
kai Juozui buvo grąžinta tėvų 
žemė Stračiūnų kaime. Šiuo metu 
sėja javus ir augina gėles, ku-
rias Petrutė parduoda Druskinin-
kų turguje. Moteris buvo ilgame-
tė Druskininkų padalinio ūkininkų 
sąjungos pirmininkė, dalyvavusi, 
įkuriant Druskininkų ūkininkų są-
jungos padalinį, vadovavusi jam 
ir iš nedidelio aktyvo išplėtusi iki 
68 ūkininkų sąjungos narių. Visą 
gyvenimą buvo kokios nors vi-
suomeninės organizacijos vado-
vė, burianti žmones ir skatinanti 
juos veiklai. Tai žmogus, nega-
lintis nusėdėti vietoje, viskuo be-
sidomintis, visur spėjantis. Ji ak-
tyviai dalyvauja savivaldybės ir 
seniūnijos gyvenime, organizuoja 
ūkininkų išvykas po Lietuvos lan-
kytinas vietas, Lenkijos ir mūsų 
krašto ūkius, dalyvauja gerumo 
akcijose, skatina ūkininkus plės-
ti savo akiratį, gyventi kaip galima 
įdomiau ir gražiau, dalijasi su jais 
džiaugsmais ir vargais.

Antrosios vietos laimėtojai – 
Rita ir Kęstutis Mizerai, nuo 1991 
metų gyvenantys ir ūkininkaujan-
tys Mažonių kaime. Pagrindinė jų 
veikla – pienininkystė. Ūkininkai 
laiko 13 karvių, 5 telyčias ir kume-
lę, dirba 56 ha žemės. Tai šeima, 
savo ūkyje pritaikanti naujas tech-
nologijas, ūkio plėtrai ir pažangai 
plėsti pasinaudojusi Europos Są-
jungos Kaimo plėtros paramomis, 
padėjusiomis įsigyti pieno melži-
mo įrangą, melžimo aikštelę, grū-
dų traiškytuvą, šienapjovę, šie-
no vartytuvą, grūdų pūstuvą. Rita 
yra skanių sūrių gamintoja ir ūkio 
buhalterė, o Kęstutis – ilgametis 
respublikinių arimo arkliais varžy-
bų dalyvis ir prizininkas.

Trečiosios vietos laimėtojai – 
Alma ir Kęstutis Vilčinskai, mo-
dernaus kaimo turizmo kom-
plekso „Bilsas“ savininkai. 2005 
metais Vilkanastrų kaime nusi-
pirkę 11 ha žemės seną sodybą, 
jie ją rekonstravo ir pasistatė nau-
jus namelius poilsiui, sales pobū-
viams bei konferencijoms. Prieš 
keletą metų iš miesto į kaimą gy-
venti ir padėti tėvams dirbti atvyko 
jų dukra Vytautė su vyru bei trimis 
dukromis.

Šventėje už aktyvią visuomeni-
nę veiklą padėkota Žydrūnui Ne-
vuliui, už ilgametį ūkininkavimą 
– Jonui ir Marei Gaidžiams, Anta-
nui ir Angelei Nevuliams, Antanui 
Mulerčikui.

Visų ūkininkų vardu už pagalbą 
A. Vailionis padėkojo Druskininkų 
savivaldybės vadovams bei Lei-
palingio seniūnijos specialistėms 

Lijanai Kubilienei ir Irenai Pavo-
lienei, Ūkio skyriaus vedėjo pava-
duotojui Alvydui Vengrauskui ir vy-
riausiajam specialistui Dangirdui 
Lukoševičiui. Jiems ūkininkai įtei-
kė išskirtines dovanas, pagamin-
tas iš jų išaugintos produkcijos.

Šiuo metu Lietuvos ūkininkų są-
jungos Druskininkų padalinys vie-
nija 66 krašto ūkininkus, šiais 
metais jų gretas papildė du nau-
ji ūkininkai – Justas Pilvelis ir Au-
drius Purvinis.

Renginyje pagerbti ir pasveikinti 
geriausius mūsų krašto ūkininkus 
atvyko LR Seimo narys Zenonas 
Streikus, Druskininkų savival-
dybės mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius, Savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė, jos pavaduotoja 
Violeta Grigorienė, Administra-
cijos skyrių vedėjai, specialistai, 
Leipalingio ir Viečiūnų seniūni-
jų atstovai, Leipalingio seniūnijos 
klebonas Paulius Marčiulionis.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Praėjusių metų konkurso laimėtojų Zitos ir Kęstučio Vaikšnorų atneštą duoną pašventi-
no Leipalingio seniūnijos klebonas Paulius Marčiulionis/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio pirmininkas A. Vailionis už aktyvią vi-
suomeninę veiklą padėką įteikė Žydrūnui Nevuliui/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Sėkmės darbuose Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio pirmininkui A. Vai-
lioniui linkėjo LR Seimo narys Z. Streikus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šventės metu ūkininkai dalinosi praėjusių metų aktualijomis ir kitų metų planais /Dia-
nos Sinkevičiūtės nuotrauka

Konkurso „Metų ūkis 2018 “ antrosios vietos laimėtojai – Rita ir Kęstutis Mizerai, nuo 
1991 metų gyvenantys ir ūkininkaujantys Mažonių kaime/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Meras R. Malinauskas pasveikino Petro-
nę Sigitą Radvilavičienę, kuri kartu su vyru 
Juozu tapo konkurso „Metų ūkis 2018 “ nu-
galėtojais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Trečiosios vietos apdovanojimai įteikti Al-
mai Vilčinskienei, kuri kartu su vyru Kęstu-
čiu vysto modernų  kaimo turizmo komplek-
są „Bilsas“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Už visokeriopą pagalbą ūkininkų var-
du A. Vailionis padėkojo Druskininkų sa-
vivaldybės administracijos direktorei Vil-
mai Jurgelevičienei/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka

Šventės metu  - dėmesys Druskininkų 
padalinio senbuviams /Dianos Sinkevičiū-
tės nuotrauka

Leipalingio seniūnijos specialistėms Li-
janai Kubilienei įteikta originali padėkos 
puokštė/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka


