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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

2018-ųjų Kultūros puoselėtojo premija –
Adelbertui Nedzelskiui

A. Nedzelskis pradžiugino druskininkiečius savo autorine paroda „Dar čia pat“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Už reikšmingą, aktyvią ir
kūrybingą
veiklą
kultūros
ir meno srityje Druskininkų
garbės piliečiui, 85-erių Adelbertui Nedzelskiui skiriama
2018 metų Kultūros puoselėtojo
premija.
Praėjusių
metų
gruodį
Druskininkų savivaldybei gavus Druskininkų kultūros centro siūlymą ir M. K Čiurlionio
draugijos Druskininkų skyriaus
rekomendaciją dėl 2018 metų
Druskininkų kultūros puoselėtojo
premijos skyrimo dailininkui ir
menotyrininkui A. Nedzelskiui,
gruodžio 28 dieną sušauktame
Druskininkų savivaldybės tarybos
posėdyje priimtas sprendimas
A. Nedzelskiui skirti 3000 eurų
premiją bei apdovanoti Kultūros
puoselėtojo laureato diplomu.
A. Nedzelskis – menotyrininkas,
dailininkas, pedagogas, muziejininkas – buvęs ilgametis M.
K. Čiurlionio memorialinio muziejaus vadovas ir Druskininkų
miesto
muziejaus
direktorius; daugelio straipsnių apie
Druskininkų kultūrinį gyvenimą,
parodų katalogų, įvairių leidinių
apie M. K. Čiurlionį autorius,
respublikinių grupinių ir autorinių
parodų dalyvis Lietuvoje ir
užsienio šalyse; jo darbų yra
įsigiję Lietuvos muziejai, įvairių
šalių privatūs asmenys. Kultūros
metraštininkas ir meninio gyvenimo
Druskininkuose
kūrėjas
A. Nedzelskis daugiau nei tris
savo gyvenimo dešimtmečius
paskyrė nuosekliam, kruopščiam
darbui M. K. Čiurlionio memorialiniam muziejuje nuoširdžiai
skleisdamas žinią apie genialaus
menininko kūrybinį palikimą. A.
Nedzelskiui vadovaujant M. K.
Čiurlionio memorialiniam muziejui (nuo 1964-ųjų iki 1997-ųjų),

garsas apie M. K. Čiurlionio
namus-muziejų
Druskininkuose pasklido toli už Lietuvos
ribų. 1997-aisiais A. Nedzelskis
apdovanotas Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino I
laipsnio medaliu.
Pasiteiravus, kas jam gyvenime,
veikloje buvo svarbiausia, A.
Nedzelskis sakė: „Svarbiausi buvo
tie trys dešimtmečiai, praleisti prie
Čiurlionio namų slenksčio... Per tą
laiką muziejuje drauge su manimi
dirbo daugiau nei pusšimtis
darbuotojų, vieni trumpiau, kiti
ilgiau. Tačiau tai buvo tie žmonės,
ant kurių laikėsi muziejus. Ir apie
kiekvieną iš jų būtų galima kalbėti
ir kalbėti, nesvarbu, ar tai buvo
valytoja, ar salės prižiūrėtoja, ar
mokslo darbuotojas, ar ekskursijų
vadovai. Kiekvieno indėlis labai
svarbus, lankytojus pasitinkant
ir išlydint, perteikiant jiems žinią
apie
Druskininkus,
Čiurlionį,
Lietuvą. Čiurlionio asmenybė, jo
kūrybos fenomenas muzikoje,
dailėje yra neišsemiami dalykai,
žodžiais sunkiai nusakomi. Per
Čiurlionį pasaulis sužino ir apie
Lietuvą. Daugeliui muziejus buvo
tarsi Lietuvos atstovybė, žmonės
sakydavo: čia yra tikra Lietuva.“
A.
Nedzelskis
dalyvauja
respublikinėse parodose, jis yra
surengęs personalines medžio
darbų, akvarelių, pastelių parodas
Lietuvoje bei užsienio šalyse.
Druskininkų
savivaldybės
mero
pavaduotojas
Linas
Urmanavičius: „Adelbertas Nedzelskis – asmenybė, kuri neatsiejama nuo viso Druskininkų
kultūrinio gyvenimo, kultūros
renginių. Man, kaip ir daugeliui druskininkiečių, A. Nedzelskio vardas neatsiejamas ir
nuo pačių Druskininkų vardo, o

kartu ir M. K. Čiurlionio atminimo
puoselėjimo. A. Nedzelskis, ilgus metus tyrinėdamas M. K.
Čiurlionio kūrybinį palikimą, kartu
skleidė žinią apie jį. Ir Lietuvoje, ir užsienyje. Todėl šiandien
Druskininkų M. K. Čiurlionio
memorialinį muziejų žino ne tik
kiekvienas miesto gyventojas,
bet, ir ko gero, kone kiekvienas
Druskininkuose lankęsis žmogus.
Be abejonės, A. Nedzelskio dėka
šiandien M. K. Čiurlionio vardas ir kūryba atranda vis naujas kultūrines nišas, sudomina
kaskart naujus M. K. Čiurlionio
kūrybos tyrinėtojus ir gerbėjus.
Džiugina, jog ir pats A. Nedzelskis, kad ir sulaukęs garbaus
amžiaus, yra energingas, laukiamas įvairiuose renginiuose – ne
tik Druskininkuose, bet ir svetur.
Įvairiose auditorijose įsiklausoma
į jo prasmingas įžvalgas. Žavi dailininko kūrybinis produktyvumas,
nesenkantis noras ir entuziazmas
kurti. 2018-ųjų rugsėjį A. Nedzelskis, surengęs naujausią autorinę
parodą „Dar čia pat“, džiugina
naujais darbais, parodomis. Tai
kultūros žmogus, daug savęs
atiduodantis Druskininkams.“
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno
mokyklos
dailės
mokytoja-metodininkė, V. K.
Jonyno galerijos muziejininkė
Onutė
Zakarienė:
„Mano
pažinčiai su gerbiamu Adelbertu
Nedzelskiu – jau daugiau nei
trys dešimtmečiai. Visą tą laiką
jį laikau sau pavyzdžiu: kaip
menininką, vadovą, žmogų. Man
svarbi jo nuomonė ir įžvalgos.
A. Nedzelskis moka jauną
žmogų motyvuoti – siekti žinių
meno pasaulyje, mokytis, kurti,
nepasimesti kasdienybės rutinoje. Žaviuosi jo atsidavimu

M. K. Čiurlionio memorialiniam
muziejui ir V. K. Jonyno galerijai.
Esu įsitikinusi, jog profesoriaus
V. K. Jonyno apsisprendimas
įkurti savo kūrybos galeriją Druskininkuose lėmė ne tik jo begalinis žavėjimasis M. K. Čiurlionio
kūryba, bet ir sutiktas patikimas,
išmintingas žmogus: toks ir yra
A. Nedzelskis, supratęs, kokio
masto dailininkas pravėrė memorialinio muziejaus sodo vartelius...
V. K. Jonyno ir A. Nedzelskio
pažintis lėmė, kad Druskininkuose turime dar vieno pasaulinio
lygio menininko galeriją. Visad
labai džiaugiuosi, matydama
A. Nedzelskį Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos
V. K. Jonyno dailės skyriaus
mokinių baigiamųjų darbų gynimo
šventėse, konkursų ir festivalių
vertinimo komisijose ar parodose. Jis nenustoja stebinti savo
kūryba. Parašytos knygos, viena
po kitos rengiamos personalinės
parodos.
Neseniai
galėjome
grožėtis intarsijos technika sukurtais darbais, dabar labai retas
menininkas ryžtasi taip prakalbinti
medį; o pastele tapyti gamtos
motyvai alsuoja saulės šviesa ir
didele meile gamtai – kasdien
mus supančiam stebuklui.“
M. K. Čiurlionio draugijos
Druskininkų skyriaus vadovė,
menotyrininkė,
gidė Aušra
Česnulevičienė: „Daugiau nei
trijų dešimtmečių Adelberto Nedzelskio muziejinė bei dailėtyrinė
veikla Druskininkų regione yra
reikšminga ir turi išliekamąją
vertę. Mūsų šeimai Adelbertas Nedzelskis yra Mokytojas,
atvedęs prie M. K. Čiurlionio pasaulio durų. Druskininkų miesto
istorijos puslapiuose išliks Nedzelskio laikas, asmenybės, šventai
tikinčios savo darbo reikalingumu,
prasmingumu ir palikimu ateičiai.
Metų kultūros puoselėtojo nominacija yra gera žinia, nes Adelbertas Nedzelskis yra ir priminimas,
ir pavyzdys, kaip reikia atsiduoti
savo darbui.“
Druskininkų kultūros centro
direktorė Rimutė Viniarskaitė:
„Man, ir, neabejoju, daugeliui
Druskininkų krašto bei Druskininkus pamėgusių, lankančių
žmonių, Adelbertas Nedzelskis
atvėrė langą į M. K. Čiurlionio
pasaulį. A. Nedzelskio dėka
man pažintis su M. K. Čiurlioniu,
patyrimai, gilinantis į jo gyvenimą,
kūrybinį palikimą, tapo labai
asmeniška, gili: dabar jaučiuosi
lyg būčiau M. K. Čiurlionio
giminaitė. Esu įsitikinusi, kad A.
Nedzelskis taip paveikė ne vieną
žmogų, o jo ilgametis, nuoseklus
darbas duoda savus vaisius: kasmet Druskininkuose vis daugiau
Čiurlionio.“
„Mano Druskininkai“
informacija

Druskininkuose
– ledo skulptūrų
festivalis
M. K. Čiurlionio
paveikslų tema

2 psl.

Tarp
talentingiausių
šalies liaudies
menininkų –
druskininkietis
Gintautas Akstinas

5 psl.

Druskininkai
2018-aisiais:
svetingi, ryškūs,
stebinantys

6-7 psl.

Viešojoje
bibliotekoje
– tradicinė
Druskininkų krašto
menininkų paroda

16 psl.
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Druskininkuose – ledo skulptūrų festivalis
M. K. Čiurlionio paveikslų tema
Druskininkai sausio mėnesio
pabaigoje kvies pasigrožėti nuostabia ledo pasaka – sausio 26-27
dienomis čia bus organizuojamas
įspūdingas ledo skulptūrų festivalis. Planuojama, kad tai bus dar
vienas kasmetis tradicinis kurorto renginys.
Ledo skulptūras kurs ir puoš
ornamentais profesionalūs menininkai iš viso pasaulio. Visus
miesto gyventojus ir svečius stebins išskirtinės, iš ledo sukurtos
magiškos skulptūros, kurios, sutemus, bus apšviestos ir sužėrės
visu grožiu.
Sausio 26 d. visi susirinkusieji galės stebėti menininkų techninio pasiruošimo ir kūrybinio darbo pradžią, kitą dieną – kūrybinį
procesą bei šio proceso rezultatus – ledo skulptūrų ekspozicijas,
išdėstytas Druskininkų gydyklų
parke. Pasakiškos, romantinės
dvasios pripildytos skulptūros pakerės savo unikalumu.
Druskininkai – iškiliojo M. K.
Čiurlionio miestas, jo kūrybos ir
ramybės oazė, tad skulptūrose
bus atskleisti menininko kūrybos
momentai. Festivalio metu bus

Visus miesto gyventojus ir svečius stebins išskirtinės, iš ledo sukurtos magiškos skulptūros, kurios, sutemus, bus apšviestos ir sužėrės visu grožiu/„Ledo meistrai“ archyvo nuotrauka

sukurta 12 didelių ledo skulptūrų M. K. Čiurlionio paveikslų ciklo
„Zodiakas“ tema ir 14-a mažųjų
skulptūrų M. K. Čiurlionio paveikslo „Pasaka. Karaliai“ tema.
Ledo skulptūrų ekspozicijomis

bus galima grožėtis ir lankytis tol,
kol gamtinės sąlygos joms leis išsilaikyti.
Kviečiame nepraleisti išskirtinės
galimybės pasidžiaugti ledo misterija Druskininkuose!

Praėjusiais metais Druskininkuose
įregistruota daugiausia santuokų per
pastarąjį dešimtmetį

Didžioji dalis jaunavedžių santuokas registravo prieš keletą metų atnaujintame ir išpuoselėta aplinka garsėjančiame Druskininkų miesto muziejuje/SanDro – Photo&Video nuotrauka

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus pateikta praėjusių metų statistika rodo, kad
2018-ieji druskininkiečiams
buvo geri: daugėjo santuokų,
įregistruota daugiau naujagimių, mažėjo ištuokų.
Pasak Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojos Ramutės Juonienės,
santuokų skaičius Druskininkuose kasmet didėja, o per 2018-uosius santuokų sudaryta daugiausia nuo 2009 metų. Praėjusiais
metais Druskininkuose susituokė 219 porų, 32 iš jų – mišrios,
kai vienas iš jaunavedžių yra užsienio pilietis. Santuokos sudarytos su Prancūzijos, Brazilijos,
Indijos, Jungtinės Karalystės,
JAV, Vokietijos, Bulgarijos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos ir

Švietimo bendruomenė
Druskininkuose aktyviai
užbaigė 2018-uosius ir
darbingai nusiteikusi pradėjo
naujuosius metus

Sent Lusijos piliečiais.
Didžioji dalis jaunavedžių santuokas registravo prieš keletą metų atnaujintame ir išpuoselėta aplinka garsėjančiame
Druskininkų miesto muziejuje.
Druskininkuose santuokas registravo ne tik druskininkiečiai.
Net 90 jaunavedžių porų atvyko
iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio,
Jonavos, Kaišiadorių, Telšių,
Varėnos, Lazdijų ir kitų miestų.
2018 metais mažėjo skyrybų.
Įregistruota 60 ištuokų, 2017
metais jų buvo 68.
Praėjusiais metais sudaryti
349 mirties įrašai: mirė 170 vyrų
ir 179 moterys.
2018-aisiais Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriuje buvo įregistruota žymiai daugiau nauja-

gimių – 235 (2017 jų buvo 210).
Gimė 125 berniukai ir 110 mergaičių. Įregistruota ir 1 pora
dvynukų.
Praeitais metais populiariausias mergaitės vardas buvo Gabija. Taip pat populiarūs buvo
Miglės, Kamilės, Barboros, Liepos ir Jorės vardai.
Populiariausias berniuko vardas – Nojus, antroje vietoje –
Kajus, Dominykas. Taip pat populiarūs buvo Martyno, Arono,
Luko, Igno ir Pauliaus vardai.
Jau kelerius metus pastebima
tendencija, kad druskininkiečiai
prisimena lietuviškus, iki šiol rečiau vartotus vardus: berniukų
– Jonas, Rapolas, Ąžuolas, Pijus, Vincas, Mykolas ir Tauras,
mergaičių – Saulė, Agota ir Marija.

Įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“, Druskininkų savivaldybėje gruodžio mėnesį organizuoti mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“, Druskininkų savivaldybėje gruodžio mėnesį organizuoti mokyklų lyderystės
iniciatyvų renginiai mokiniams,
jų tėvams bei mokytojams. Renginyje „Gera mokykla: ar girdime, ką sako mokiniai?“ dalyvavo
daugiau kaip 60 aktyviausių savivaldybės mokyklų mokinių, kurie dalijosi mintimis apie tai, kas
yra gera mokykla, pirmiausia –
mokiniams. Mokiniai diskutavo
apie tai, su kokiais sunkumais
dažniausiai jie susiduria, ir svarstė, kaip jie patys gali prisidėti prie
problemų sprendimo bei planavo
iniciatyvas, kurios pagerintų mikroklimatą, skatintų draugiškesnį bendravimą. Mokiniams buvo
pristatyta savivaldybės švietimo
pokyčių projekto tema bei išklausytos jų idėjos dėl pasitikėjimu
paremto bendradarbiavimo mokyklose skatinimo, kuris pagerintų mokinių mokymosi pasiekimus
ir savijautą mokykloje.
Beveik 200 dalyvių sulaukė mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Ką gali padaryti tėvai, kad
vaikas būtų dar labiau sėkmingas? Ką kartu gali padaryti tėvai
ir mokykla?“, kuriame pranešimą
skaitę lektorė, konsultantė, VŠĮ
„Lyderystės ekspertų grupė“ vadovė Nomeda Marazienė.
Lektorė rėmėsi pasaulyje atliktų
tyrimų rezultatais, kurie rodo, kad
apie 15 proc. organizacijos veiklos rezultatų lemia ekspertinės
žinios, paslaugų spektras ir turimi
resursai. Visa kita sudaro individo/organizacijos emocinė branda
(D. Carnegie institute). Vadinasi, apie 15 proc. mokyklos veiklos
rezultatų – mokinių pasiekimų ir
savijautos mokykloje – lemia tai,
kaip mokytojai išmano savo dėstomus dalykus, koks yra ugdymo
turinys bei formos, kokia yra mokyklos materialinė aplinka. Visa
kita – 85 proc. – sudaro mokinių,
jų tėvų, mokytojų, vadovų, o bendrai visų kartu – mokyklos – emocinė branda.
Vaikų emocinį intelektą formuoja
visų, su vaiko ugdymu ir bendravimu susijusių asmenų, skleidžiamas emocinis turinys (vertybės,
požiūriai, įsitikinimai, lūkesčiai ir
pan.). Lektorė dalyvavusių renginyje mokinių tėvų klausė, ar jie
kreipia dėmesį į savo vaiko optimizmo, empatijos, vidinės moty-

vacijos lygį, ar žino, kaip vaikui
sekasi megzti santykius mokykloje, kokie akademiniai pasiekimai,
vaiko sveikatos (fizinės ir psichinės) būklė? Visi šie dalykai daro
didelę įtaką vaiko mokymosi pasiekimams ir bendrai mokyklos
veiklos rezultatams. Renginio
metu buvo pristatytos didžiausios
komunikacijos klaidos, kurios sukuria įvairias įtampas ir neleidžia
pasiekti norimų rezultatų.
2019 m. sausio mėnesį planuojami net 3 mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiai, skirti savivaldybės mokyklų bendruomenėms:
sausio 18 d. 12 val. Druskininkų
jaunimo užimtumo centre organizuojamas renginys „Asmeninė
kiekvieno mokinio pažanga: dėl
ko turime susitarti?“ (lektorė – Vitalija Džiuričienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė). Ši
mokykla Švietimo ir mokslo ministro įsakymu pripažinta stiprią
geros mokyklos požymių raišką
demonstruojančiamokykla.
Sausio 25 d. 12 val. Druskininkų jaunimo užimtumo centre organizuojamas renginys
„Demokratinio mokyklos valdymo pavyzdžiai ir bendruomenės
įtraukimas, siekiant vaikų pažangos“, kurio lektorius – buvęs
švietimo ir mokslo viceministras
Vaidas Bacys, dabartinis Šiaulių
r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro vadovas.
Sausio 28 d. 12 val. Druskininkų jaunimo užimtumo centre vyks
renginys „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas savivaldybėje: susitarimai, duodantys rezultatus“
, skirtas mokyklų vaiko gerovės
komisijų nariams, kitų savivaldybės įstaigų darbuotojams, dirbantiems vaiko teisų apsaugos, medicinos, ugdymo srityse.
Visuose renginiuose kviečiame dalyvauti ne tik mokyklų vadovus, bet ir mokytojus, mokinius
bei jų tėvus, kurių dalyvavimas ir
iniciatyvos yra labai reikšmingos,
kuriant savivaldybės švietimo pokyčio projektą. Pageidaujantys
renginiuose dalyvauti asmenys
turi kreiptis į mokyklos, kurioje
dirba, arba kurią lanko jų vaikai,
administraciją.
Maloniai renginiuose yra visada laukiami patys mokiniai, kurių
nuomonė yra labai svarbi kuriant
pažangią, atitinkančią jų poreikius, šiuolaikinę mokyklą.
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Kviečiame teikti paraiškas
pagal paramos Lietuvos
bitininkystės sektoriui
2017–2019 metų programą
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą.
Paraiškos priimamos nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 m. vasario 4 d. pagal šias priemones: „Techninė pagalba bitininkams
ir jų grupėms“; „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač
varoze“; „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“; „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių
analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“; „Bičių šeimų
atnaujinimas“; „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“; „Rinkos stebėsena“; „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.
Paramos paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros
teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo
gyvenamąją/buveinės vietą arba bityno registravimo vietą.
Paramos gavėjai paraiškas gali teikti ne tik tiesiogiai atvykę į Nacionalinės mokėjimo agentūros teritorinį paramos administravimo skyrių, bet ir atsiųsti paramos paraišką registruotu
laišku arba per pašto kurjerį.
Atkreipiame dėmesį, jog reikalaujamų dokumentų kopijos turi
būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą
privalu turėti) arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.
Išsamesnės informacijos teirautis Druskininkų savivaldybės
administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo Alvydo Vengrausko (Vasario 16-osios g. 7), tel. 8 614 25826, el. paštu:
alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Maisto atliekų rūšiavimo atmintinė

Kuri kalėdinio eglučių parko eglutė Jums gražiausia?

Muzikinio fontano erdvėse ir šiemet nušvito kalėdinių eglučių parkas, kuriame šiemet suspindo net 56
unikalios kalėdinės kompozicijos – Druskininkų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei pavienių asmenų sukurtos originalių formų, gyvos ir iš įvairių medžiagų sukurtos kalėdinės eglutės.
Kaip ir kasmet, visos eglutės varžosi dėl Jums labiausiai patinkančios kalėdinės eglutės titulo. Iki sausio 17 dienos savo simpatijas, „Facebook“ paskyroje „Mano Druskininkai“ spausdami PATINKA, gali išreikšti visi parko lankytojai: ir druskininkiečiai, ir miesto svečiai. Eglutes vertins ir profesionalių menininkų komisija. Iš visų kalėdinių eglučių parke eksponuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų sukurtų kalėdinių
eglučių bus išrinkta daugiausia lankytojų simpatijų pelniusi eglutė. Jų kūrėjai bus pagerbti ir apdovanoti
kasmetinio Druskininkų savivaldybės organizuojamo Padėkos vakaro metu.
Taigi balsuokite, būkite aktyvūs ir galbūt būtent Jums labiausiai patinkanti eglutė laimės žiūrovų simpatijų prizą!

Kiaulių laikytojus kviečiame teikti paraiškas pagalbai, skatinant
vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones, gauti
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018
m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-586 „Dėl Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio
kiaulių maro prevencijos priemones taisyklių patvirtinimo“, Ūkio skyriuje iki 2019 m. vasario 1 d. priimamos
paraiškos pagalbai, skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones, gauti.
Pagalba teikiama pareiškėjams, kurių kiaulių laikymo vietos yra rajonuose, kuriuose 2018 metais nustatyti AKM atvejai šernuose ir (arba) kiaulėse, ir kurie:
1. paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą (2018-08-29) laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos
tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje, ir laikotarpiu nuo taisyklių įsigaliojimo iki 2018 m. gruodžio 31 d. paskerdė visas
savo laikomas kiaules;
2. sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM;
3. įsipareigoja 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių;
4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba
pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą,
įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
Pagal taisykles mokama 100 eurų išmoka už kiekvieną paskerstą kiaulę.
Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens
gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikia šiuos dokumentus: 1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą; 2. paraišką gauti paramą už paskerstas kiaules; 3. dėl pareiškėjo skerdžiamų kiaulių pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių
paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopijas.
Išsamesnės informacijos teirautis Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo Alvydo Vengrausko (Vasario 16-osios g. 7), tel. 8 614 25826, el. paštu: alvydas.vengrauskas@
druskininkai.lt
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Dar negirdėtas tyrimas VRK: užkliuvo R. Malinausko žydras šalikas
Arūnas Karaliūnas
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ėmėsi dar negirdėto tyrimo – įvertinti Druskininkų mero Ričardo Malinausko,
kuris viešame renginyje ryšėjo žydrą šaliką, elgesį. Nustebintas politikas piktinosi dvejopais standartais.
„Nors įvairią atributiką renginių metu nešioja net prezidentė, ministrai, partijų vadovai, tik
Malinauskui taip elgtis negalima“, – stebėjosi Druskininkų
meras. Politikas neabejojo pakliuvęs į kiekvieną jo žingsnį sekančių skundikų, kurie vis stengiasi kurpti skundus, akiratį.
VRK jokių R. Malinausko padarytų įstatymo pažeidimų nenustatė, o pats meras tikino
ketinantis niekada nenusirišti nuo kaklo nemenką triukšmą
sukėlusio šaliko.
Šventės metu virė sriubą
Komisija tyrė R. Malinausko dalyvavimą pernai spalio 10ąją surengtame Druskininkų savivaldybės
renginyje
„Mūsų
bendruomenės diena“.
„Tokios šventės – sena Druskininkų tradicija. Per jas seniūnijos,

Komentaras
2018 m. rugpjūčio mėnesį atidarytą naująjį Druskininkų miesto ženklą kurorto gyventojai ir
svečiai vertina puikiai. Tačiau jis,
kaip ir visi kiti miesto patrauklumą didinantys objektai, nepraslydo pro akis ir visur skandalus
mėginantiems įžiebti vietiniams
liberalams, ir konservatoriams.
Savivaldybė vėl buvo apskųsta
Prokuratūrai neva dėl per didelių
pinigų, skirtų ženklui.
Šis bandymas baigėsi šnipštu –
Prokuratūra atsisakė ginti viešąjį interesą. Informaciją patikrinimui
perdavė institucijoms pagal kompetenciją – Viešųjų pirkimų tarnybai
(VPT) ir Savivaldybės kontrolieriui.
Nors sutartis sėkmingai įvykdyta, VPT ėmėsi darbo ir nutarė patikrinti visą vykdytą pirkimą, praėjus beveik metams po sutarties
sudarymo. VPT specialistų, tikrinusių Druskininkų miesto ženklo konkursą, nuomone, jo dokumentuose rangovams buvo kelti aukštesni
kvalifikaciniai reikalavimai, o sutartis
paviešinta keliomis dienomis vėliau.
Savivaldybės teisininkai atkreipė dėmesį, kad konkurso eiga –
pradedant pirkimo procedūromis
ir baigiant sutartimi su rangovu
– yra vieša, pirkimo procedūros
vykdytos, laikantis Įstatyme numatytų principų. Sutartis sėkmingai įvykdyta, darbai atlikti laiku,
tad VPT išvada jiems kelia rimtų abejonių, o Administracija artimiausiu metu kreipsis į teismą.
Teisininkai informavo, kad Druskininkų savivaldybės administracija ir VPT tam tikrais klausimais
yra turėjusi skirtingą nuomonę,
pavyzdžiui, dėl VPT rekomendacijos nutraukti teisinių paslaugų
sutartį. Savivaldybės administracija laimėjo teismą – teisinių paslaugų sutartis teisėtai sudaryta
pagal įstatymą.
Tuo tarpu druskininkiečiai svarsto, kad Druskininkų miesto ženklą
skandalų objektu bandoma paversti prieš savivaldos ir tiesioginius merų rinkimus.
„Mano Druskininkai“ redakcija
Savivaldybės vadovų, specialistų
ir pačių Viešųjų pirkimų tarnybos

„Nors įvairią atributiką renginių metu nešioja net prezidentė, ministrai, partijų vadovai,
tik Malinauskui taip elgtis negalima“, – stebėjosi Druskininkų meras.

nevyriausybinės organizacijos įsirengia kiemelius, siūlo įvairių dirbinių, koncertuoja meno kolektyvai“, – pasakojo R. Malinauskas.
Kvietime buvo nurodyta, kad savivaldybės renginyje bus galima
paskanauti mero virtos sriubos.
Virdamas sriubą R. Malinauskas
buvo užsirišęs žydrą judėjimo „Už
Druskininkus“ šaliką.
Pasak R.Malinausko, jis dažnai
per šventę verda sriubą, o prieš
porą metų kepė šerną.
Tiek pats meras, tiek jo bendra-

žygiai renginio metu ryšėjo šalikus, kurių pagaminta šimtas.
Neketina išsižadėti sąsajų
„Nusistovėjusi sena tradicija politikams turėti skiriamąjį ženklą,
pabrėžiantį jų politinius siekius,
politinę priklausomybę.
Šiam tikslui pasitelkiami ženkliukai,
kaklaraiščiai, užrašai ant drabužių,
skėčiai“, – vardijo R. Malinauskas.
Pasak jo, taip elgiasi net aukščiausius postus užimantys Lietuvos valstybės pareigūnai – prem-

jerai, partijų pirmininkai, komitetų
vadovai.
VRK praėjusią savaitę vykusiame posėdyje paskelbė, kad dalyvaudamas už savivaldybės lėšas
surengtame renginyje R. Malinauskas propagavo savo vadovaujamą visuomeninį judėjimą,
tačiau jokio įstatymo pažeidimo
nenustatė.
Komisija įžvelgė galimai supainiotų viešųjų ir privačių interesų
ir rekomendavo merui vengti tokių situacijų.
„Žinoma, ryšėjau savo judėjimo simbolika paženklintą šaliką.
O ką man daryti – gal konservatorius reklamuoti? Nors įstatymų
nepažeidžiau, komisija vis tiek
mane bando moralizuoti“ – stebėjosi Druskininkų meras. Jis pareiškė svarstantis, ar nevertėtų
nuolat nešioti judėjimo šaliko ir
niekada jo nenusirišti.
Atsakydami į VRK paklausimą
meras R. Malinauskas ir jo advokatas Justas Čobotas nesutiko,
kad šaliko dėvėjimas gali būti laikoma judėjimo propagavimu ar
gyventojų klaidinimu.
„Klaidinimas būtų, jei šventės
dalyviai nesuprastų, kam tie žmonės atstovauja.
Tai, kad asmuo turi aprangos

elementą, kuriame nurodyta, kokiai politinei jėgai tas žmogus atstovauja, tai neklaidina, atvirkščiai
– leidžia to išvengti“, – teigė advokatas.
Panašių atvejų neprisimena
VRK Politinių partijų ir politinių
kampanijų finansavimo kontrolės
skyriaus vedėja Lina Petronienė
patvirtino daugiau kaip per dešimtį metų nepamenanti kito atvejo, kad politikas būtų svarstomas
dėl to, kad nešiojo partijos ar judėjimo simboliką.
Kodėl į komisijos akiratį pakliuvo
R. Malinauskas? „Komisija gavo
skundą, todėl privalėjo jį apsvarstyti“, – aiškino L. Petronienė.
Nors VRK nariai turi teisę surašyti protokolą, dėl R.Malinausko
ryšėto šaliko toks dokumentas
nebuvo pateiktas.
Kita vertus, šventė Druskininkuose vyko tuomet, kai rinkimų kampanija dar net nebuvo prasidėjusi.
L. Petronienė mano, kad politikas
gali nešioti judėjimo simbolika pažymėtą šaliką, bet abejonių galėjo
sukelti aplinkybė, kad tai buvo savivaldybės renginys, o R. Malinauskas jame dalyvavo kaip meras.
„Lietuvos rytas“, 2019-01-08

Druskininkų miesto ženklą skandalų objektu bandoma paversti
prieš rinkimus?

Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė: „Noriu pasidžiaugti, kad naujasis Druskininkų ženklas tikrai puikus,
sulaukėme daug gerų vertinimų. Kalbant apie ženklo kainą,
tai – konkurso rezultatas, tokia yra rinkos kaina. Tikrai norėčiau, kad kainuotų pigiau,
bet tokie nepaprasti dalykai
yra brangūs: reikėjo parengti
techninį projektą, kurį patikrino
atestuoti ekspertai, ženklo gamyboje panaudotas nerūdijantis plienas, kuris yra ilgaamžis,
taip pat įdiegtas vokiečių gamybos besisukantis mechanizmas. Viskam buvo keliami aukštesni reikalavimai, nes ženklas įrengtas žiede, kuris yra magistraliniame kelyje. Tai lėmė poreikį statyti didesnius ir tvirtesnius ženklo pamatus.
Savivaldybės kontrolierius, Prokuratūros nurodymu, patikrino visus
mūsų dokumentus – priekaištų dėl biudžeto lėšų panaudojimo jis neturėjo.“
atstovų paklausė, kaip jie vertina
Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamas išvadas.
Klausimą, ar dėl to, kad sutartis bei pasiūlymas buvo paviešinti keliomis dienomis vėliau nei
numato Įstatymas, nukentėjo viešasis interesas, Viešųjų pirkimų
tarnybos direktorė Diana Vilytė pakomentavo: „Tarnyba pastebi, kad 15 dienų terminas, per kurį
Perkančioji organizacija privalėjo paskelbti sudarytą sutartį, skaičiuojamas nuo 2018 m. sausio 23

d., t.y. sutartį paviešinti ji privalėjo
iki 2018 m. vasario 7 d. Tarnybos
nuomone, pavėluotas pasiūlymo
ir sutarties paviešinimas lemia
esminio viešųjų pirkimų principo
– skaidrumo principo pažeidimą,
todėl bet koks pavėluotas viešinimas užkerta kelią tinkamam šios
prievolės įgyvendinimui.“
Tačiau Druskininkų savivaldybės teisininkai įsitikinę, kad, atsižvelgiant į tai, kad Sutartis ir pasiūlymas buvo paviešinti, esminė
įstatymo prievolė buvo įvykdyta.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Edita Davičikaitė: „Savivaldybės administracija visus konkursus,
taip pat ir šį, vykdė, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, ir siekė,
kad Druskininkų miesto ženklo pirkimo procedūros būtų tikslios bei skaidrios.
Kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti, atsižvelgiant į objekto sudėtingumą. Jį statant ir eksploatuojant, labai svarbus yra saugumas, be to, tai
didžiulis, besisukantis objektas viduryje sankryžos, todėl buvo siekiama
parinkti maksimaliai kompetentingą
rangovą.
Konkursas buvo viešas, visi norintys dalyvauti konkurse susipažino su dokumentais – pastabų ir klausimų nebuvo gauta, vadinasi, sąlygos visiems buvo aiškios.
Ir nors sutartis ir pasiūlymas buvo paviešinti keliomis dienomis vėliau, nei numato Įstatymas, esminis Įstatymo reikalavimas – informuoti visuomenę apie konkurso eigą ir rezultatus – buvo įvykdytas.
Ir dėl to, kad tai buvo padaryta šiek tiek vėliau, nenukentėjo viešasis interesas, juo labiau – nebuvo pažeistas skaidrumo principas.
Visi suinteresuoti asmenys turėjo galimybę susipažinti su visa privaloma informacija.
Kiekviename darbe pasitaiko netikslumų, tam tikrų situacijų skirtingo vertinimo, tačiau neabejoju, kad Savivaldybės specialistai savo
darbą atlieka atsakingai ir sąžiningai.“
VPT vadovės taip pat paklausėme, kodėl jos vadovaujama
tarnyba mano, kad Druskininkų savivaldybė kėlė per aukštus kvalifikacinius reikalavimus
statybininkams, laikytina pažeidimu? Ar tikrai tokiam sudėtingam statiniui, stovinčiam magistralinio kelio sankryžos žiede,
neturėtų būti keliami didesni reikalavimai dėl statybininkų kvalifikacijos? D. Vilytė atsakė, kad,
tarnybos manymu, Pirkimo sąlygų nuostatose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai neproporcingi Pirkimo objektui ir su juo
nesusiję, dirbtinai riboja tiekėjų
konkurenciją.
VPT teigia, kad Statinys pagal
Statybos įstatymą yra priskirtinas nesudėtingų statinių kategorijai, bet kodėl neatsižvelgiama į tai, kad šis ženklas yra
sudėtingas statinys jau vien dėl
to, jog jis statomas magistralinio
kelio žiedinėje sankryžoje?
Paklausta, kas turėtų prisiimti

atsakomybę, jei nekvalifikuotiems
rangovams pastačius tokio sudėtingumo statinį įvyktų nelaimingas
atsitikimas, jos vadovaujamos tarnybos tarp tų, kurie galėtų prisiimti tokią atsakomybę, D. Vilytė nepaminėjo: „Kvalifikacija keliama
atsižvelgiant į pirkimo objektą, už
statinio kokybę atsakingas rangovas ir techninę priežiūrą vykdantis asmuo ar bendrovė. Statinio
kokybę galima užtikrinti ir kitomis
priemonėmis (pavyzdžiui atliekant papildomą ekspertizę).“
Kaip galima suprasti iš VPT vadovės atsakymų, VPT siūlo neatsižvelgti į objekto sudėtingumą. O
jeigu įvyktų nelaimingas atsitikimas dėl parinkto rangovo nekompetencijos, panašu, kad atsakytų
vis dėlto Savivaldybė? Tai kodėl
VPT išvadose priekaištaujama,
kad ji kelia „aukštesnius kvalifikacinius reikalavimus“ rangovams?
„Mano Druskininkai“
informacija
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Mano „Baltoji gatvė“
Donatas Mizaras,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas į Druskininkų
savivaldybės merus
Sveiki visi, druskininkiečiai,
draugai ir bendražygiai. Jau
apsisprendžiau imtis atsakomybės, siekti sprendimų, nuo
kurių priklausys ne tik mano,
bet ir Jūsų šeimų gyvenimo
kokybė. Aš čia augau, gyvenu,
čia mano tėvai ir šeima – negaliu nuvilti Jūsų visų.
Kiekvienas kuriame planus, turime svajonių, geresnio gyvenimo vizijų. Aš svajoju ir kuriu čia,
Druskininkuose. Savo gimtąjį
miestą myliu, kaip druską! Po truputį. Kasdien. Visada! Pirmiausia,
matau mūsų Druskininkus, kaip
Dzūkijos krašto lyderį, kaip miestą, kuris suteikia ne tik darbo vietas, bet ir tampa ramsčiu visiems
rajono žmonėms. Druskininkus
matau žaliuojančius, kuriuose
druska skirta ne tik maistui gardinti, bet ir mūsų vardą garsinti.
Pasvajokime kartu. Simbolinės
trys pušelės sudaro simbolinę
arką – miesto vartus. Miesto vartai atsiveria nuo Čiurlionio ir Vytauto gatvių sankryžos. Įžengę
pro juos, papuolame į centrinę
miesto gatvę. Mano vizijoje ji –
šviesi ir balta. Neskubėdami, baltais šaligatviais vaikšto pėstieji, mat eismas „Baltojoje gatvėje“
leidžiamas tik ekologiškam, galbūt elektra ar saulės energija varomam baltaračiam transportui.
Beje, ir viešasis transportas jau
daugelyje miestų toks važinėja.
Aišku, galėtų važiuoti joje ir arklių traukiamos karietos, veiklos
turėtų ūkininkai žirgininkai – nepamirškime, kaip ir kodėl Ratnyčia suklestėjo. „Baltoji gatvė“
skirta visiems. Joje vietos randa
visi savivaldybės gyventojai. Ir
skirta ji pirmiausiai jiems. Miestas ir rajonas pirmiausia tarnauja gyventojui, o tik paskui svečiui,
sveikatos ir gerų emocijų pasisemti atvykusiam.
Mano „Baltojoje gatvėje “gera
auginti vaikus, nes jiems negresia įprasti miesto pavojai. Čia tėvai skiria daugiau laiko sau ir savo

D. Mizaras: „Jau apsisprendžiau imtis atsakomybės, siekti sprendimų, nuo kurių priklausys ne tik mano, bet ir Jūsų šeimų gyvenimo kokybė“/Asmeninio archyvo nuotrauka

šeimai. Mano „Baltojoje gatvėje“
motinos sūnūs – ne Airijoje ar kituose užsieniuose. Jie gyvena ir
dirba čia. Jų vaikai ir anūkai yra
čia, o ne kompiuterio ekrane ar
telefono ragelyje. Beje, „Baltojoje
gatvėje“ veikia laisvas kaip oras
bevielis internetas.
„Baltojoje gatvėje“ tinkamai
rūpinamasi sveikatos priežiūra. Druskininkų miestas – tarptautinis sveikatos kurortas. Pas
mus ugdoma sveikos gyvensenos kultūra, rūpinamasi visų amžiaus grupių asmenų gerove.
Mes siekiame efektyvios, gyventojų ir miesto svečių poreikius atitinkančios sveikatos priežiūros
paslaugų sistemos. Mūsų tikslas – stiprus Pietų Lietuvos gydymo centras, kurį sudaro VšĮ
Druskininkų ligoninė, VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras, bendradarbiaujantis su Druskininkų sanatorijomis
bei kitomis sveikatinimo įstaigomis. Centras teikia visas reikalingas paslaugas ne tik Druskininkų
savivaldybės bendruomenei, bet
ir sanatorijose, sveikatinimo centruose gydomiems ligoniams bei
miesto svečiams. Čia įsiklausoma
į daugiametę patirtį turinčių medikų siūlymus ir nuomonę. Čia stipri gydytojų, slaugytojų ir kito me-

dicinos personalo grandis, daug
dėmesio skiriama naujų technologijų diegimui, gydymo aparatūros atnaujinimui. Užtikrinamos
sąlygos sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimui bei
mokymams, skatinamas ir naujų,
aukštos kvalifikacijos specialistų
pritraukimas.
„Baltojoje gatvėje“ – druska
skalsesnė. Čia kuriamos druskos
skulptūros, yra druskos muziejus,
organizuojami masiniai renginiai,
tautodailininkai ir visi meno žmonės turi nuolatinę vietą savo kūrybos demonstravimui ir prekybai.
„Baltojoje gatvėje“ besimokančių
mokinių baigiamasis darbelis –
skulptūra iš druskos. Kiekvienas
moksleivis privalo žinoti ir Druskininkų mineralinio vandens cheminę formulę bei gydomąsias
jo savybes, garinimo ir elektrolizės būdu išgaunamą druską, kiekvienas moksleivis turėtų žinoti
ir tikruosius aerobikos, krepšinio
pradininkus Lietuvoje. Kiekvieno
„Baltosios gatvės“ gyventojo garbės reikalas žinoti miesto istoriją,
žinoti savo kaimyno džiaugsmus
ir bėdas, užjausti ir padėti. Padėti
ne tada, kai prašo. Ir ne todėl, kad
įpareigoja pareigos. Padėti, nes
„Baltojoje gatvėje“ tai yra įprasta.
Nepersūdant, „Baltojoje gatvė-

je“ savivalda yra aktyvi. Jos gyventojo klausiama, – ko Tau reikia, kokie Tavo poreikiai DABAR?
Nuoširdžiai tikiu, kad jau atėjo laikas skinti sunkaus darbo vaisius.
Jau laikas gauti atlygį už tai, kad
Jūsų dėka savivaldybė iš statistiškai atsilikusios tapo ir yra patraukli investicijoms, patraukli
tarptautiniu mastu, patraukli ir
tinkama gyventi bei auginti vaikus. Ateitis jau sukurta – naudokimės ir gyvenkime dabartimi, nepamiršdami ateities, kurios verti
mūsų vaikai.
Didžiausia siekiamybė, kad
Druskininkų savivaldybės gyventojų vidutinis atlyginimas būtų didesnis už Lietuvos atlyginimo vidurkį ir atitiktų tarptautinio kurorto
lygmenį. Tai yra realu tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Mano tikslas – socialinis susitarimas su verslo atstovais
Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Nors teritorines kolektyvines sutartis galima sudarinėti jau
daug metų, Lietuvoje tai beveik
nėra daroma. Teritorinė kolektyvinė sutartis būtų didelis pagrindas pradėti rimtą socialinį dialogą
Druskininkų savivaldybėje bei padėti darbdaviams ir darbuotojams
siekti bendro tikslo: darbo sąlygų
gerėjimo ir atlyginimų didėjimo,
socialinės gerovės, darnaus augimo, geresnių įmonių rezultatų bei
tolimesnės miesto pažangos. Sakau tai, nes žinau, kaip tai veikia
užsienyje, kur profesinės sąjungos susitaria su darbdaviais. O jei
dar miesto valdžia užduotų tinkamą toną!
„Baltojoje gatvėje“ reikia ir pasivaikščiojimų alėjos, kurioje kiekvieną vakarą tyliai skambėtų
muzika, vaikštinėtų poilsiautojai. Galbūt „Baltojoje gatvėje“ reikia ir tikro restorano, kuriame,
kaip priklauso, prie durų pasitiktų tikras šveicorius, šefas stebintų garsiais firminiais patiekalais,
o meniu būtų ir privalomi 7 rūšių
desertai? Nemanau, kad druska yra „baltoji mirtis“. Kita vertus, galbūt reikia ir prėsko maisto
kavinės, kurioje viskas būtų gaminama be druskos, o jos pasibarstyti reikėtų pačiam, už atski-

rą „Druskos mokestį“?
Mano ,,Baltoji gatvė“ yra idealaus gyvenimo mieste, priemiestyje ir kaime siekiamybė. Tai – ne
vien sveikatinimo, poilsio ir apgyvendinimo veikla, o ir didelė vieta
gamybos sektoriui, neteršiančiai
aplinkos gamybai. „Baltojoje gatvėje“ yra vietos nedideliam oro
uostui ir geležinkeliui. Pasisakau
PRIEŠ plynus miškų kirtimus ir
apvalios medienos išvežimą. Pasisakau PRIEŠ perdėtą verslo
kontrolę ir viešojo sektoriaus reguliavimą draudimais. Pasisakau
UŽ viešųjų paslaugų standartizavimą, UŽ administracinės naštos
smulkiam verslui mažinimą.
Sieksiu, kad rinkėjas žinotų, jog
jis reikalingas savo kraštui, savo
valstybei, kad aš privalau pas jį
atvykti, o ne jis pas mane. Rinkėjui tarnauja valdžia, o ne jis valdžiai. Noriu ir sieksiu, kad Druskininkų savivaldybės gyventojas
manimi didžiuotųsi, kad mane pažintų asmeniškai, – SUSITIKSIU
SU KIEKVIENU

Turite idėjų ar pasiūlymų kaip
mūsų miestą padaryti dar gražesnį ir patogesnį gyventi? Kviečiu tai aptarti kartu. LVŽS biuras
yra M. K. Čiurlionio g. 111-216
kab. Skambinkite telefonu: 8 648
57250 arba rašykite el. paštu:
lvzs.druskininkai@gmail.com
Kviečiame sekti mus: facebook.
com/LVZSDruskininkai
Politinė reklama bus apmokėta
iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
rinkimų kampanijos sąskaitos
Užsakymo Nr. PR-MDR-187-01

Tarp talentingiausių šalies liaudies menininkų – druskininkietis Gintautas Akstinas
Lietuvos menotyrininkų komisija
paskelbė 2018 m. respublikinės
konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ konkurso
laureatus ir prizininkus. Iškilminga ceremonija Širvintų kultūros
centre surengta sausio 6-ąją, Trijų karalių dieną. Pasipuošti garbingiausiu Lietuvos tautodailės
apdovanojimu – aukso vainiku –
siekė net 27 senųjų amatų tradicijas tęsiantys kūrėjai.
Gintautas Akstinas iš Druskininkų pelnė vadinamąjį mažąjį vainikėlį, arba sidabro vainiką
– antrąją vietą už kryždirbystę:
konkursiniam vertinimui jis pristatė keletą kryžių ir koplytstulpių.
G. Akstinas 2015-aisiais yra pelnęs 1-ąją vietą tautodailės konkurso „Aukso vainikas“ respublikiniame ture.
Liaudies menininko kūrybinių
pasiekimų archyve – ir daugybė
kitų apdovanojimų: 2006-aisiais,
2011-aisiais ir 2012-aisiais tautodailės konkurse „Aukso vainikas“
Alytaus apskrityje pelnyta 2-oji
vieta, o 2010-aisiais, 2013-aisiais
ir 2015-aisiais – 1-oji.

G. Akstinas pelnė antrąją vietą už kryždirbystę: konkursiniam vertinimui jis pristatė keletą kryžių ir koplytstulpių/Asmeninio archyvo nuotrauka

Už Druskininkų kurorto garsinimą, dalyvaujant respublikinia-

me liaudies meno konkurse „Aukso vainikas“, ir krašto etnokultūros

tradicijų puoselėjimą 2010-aisiais
G. Akstinui įteiktas Druskininkų savivaldybės skirtas apdovanojimas.
2013-aisiais tautodailės konkurso
„Aukso vainikas“ respublikiniame
ture liaudies menininkas pelnė 2-ąją
vietą, o 2008-aisiais ir 2011-aisiais
tarptautiniame šv. Jurgio skulptūrų
konkurse laimėta 2-oji vieta.
G. Akstino medžio drožinių yra
įsigiję Rokiškio krašto bei Lazdijų
krašto muziejai, Lietuvos Dailės muziejus, taip pat Lenkijos, Vokietijos,
JAV, Izraelio, Rusijos, Prancūzijos,
Latvijos ir kitų šalių kolekcionieriai.
Gintautas patikino, kad, nors visi
įvertinimai jį džiugina, ant laurų užmigti neketina: „Vis esu kūrybiniuose ieškojimuose – meninio sprendimo, formos, kuri pačiam būtų
įdomi. Manau, menininkas nuolat ir
turėtų būti ieškojimuose, priešingu
atveju jis taptų amatininku.“
Kaip apdovanojimų įteikimo renginyje sakė konkurso organizatorė,
komisijos narė dr. Teresė Jurkuvienė, šiemet parodoje dalyvavo gausus būrys liaudies menininkų su tikrai stipriais darbais, ir komisijai iš
gausybės kūrybiškų ir lygiaverčių

darbų buvo sunku išrinkti verčiausius: „Laimėjo meniškiausius ir įdomiausiai tradiciją atspindinčius kūrinius pristatę meistrai. Tačiau ne
tik trys iškiliausieji, bet ir likusieji per
žingsnį kitą nuo aukščiausio apdovanojimo, bus įnešę gražų ir ryškų
indėlį į visų mūsų puoselėjamą tradicinės liaudies dailės lobyną.“
Konkursinių parodų ciklu, Lietuvos nacionalinio kultūros centro sumanytu ir pradėtu 2005 m.,
siekiama išsaugoti vertingiausius
tradicinės lietuvių liaudies dailės
bruožus šiandienos kultūroje, paskatinti visų dailės šakų kūrėjus
dažniau ieškoti įkvėpimo senosiose tradicijose, drąsiai, savaip jas interpretuoti ir kurti. Šis sumanymas
davė gražių vaisių – Lietuvoje netrūksta talentingų meistrų, metai po
metų pristatančių įspūdingas savo
kūrinių kolekcijas. Tradiciniais raštais marginti audiniai, drožiniai, keramika, tautiniai drabužiai, kryždirbystės meistrų darbai liudija mūsų
šalies išskirtinumą pasaulyje.
www.lnkc.lt ir „Mano
Druskininkai“ informacija
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Druskininkai 2018-aisiais: svetingi, ryškūs, stebinantys
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metus palydėję Druskininkai ir 2018-aisiais išlaikė aukščiausią patrauklaus ir svetingo miesto, kuriuo didžiuojasi vietos žmonės ir iš kurio geriausius įspūdžius išsiveža svečiai, kartelę. Druskininkai garsėja, kaip vietovė, kurioje laukiamos ir įsitvirtina pačios moderniausios, o kartais gal net
ir netikėčiausios idėjos, niekur kitur neišbandyti sumanymai. Druskininkus lydinčios sėkmės formulėje – ir kūrybiškai įgyvendinamos krašto žmonių iniciatyvos, ir įvairūs bendruomenei reikšmingi projektai, Druskininkus populiarinantys renginiai.
Mūsų krašto žmonės pakiliai atšventė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Bendruomenės, įstaigos ir įmonės aktyviai įsitraukė į šimtmečiui skirtų renginių organizavimą: druskininkiečiai brangina, vertina savo šalies ir savo miesto istoriją, yra patriotiški.

Druskininkiečiai kūrybiniais pasiekimais garsina savo miesto ir krašto vardą Lietuvoje ir
užsienyje. 2018-ųjų liepą, įspūdingoje šimtmečio „Dainų šventėje“ dalyvavo ir Druskininkų
meno kolektyvai. Daugiau kaip 250-ies įvairių kolektyvų narių delegacija dalyvavo jubiliejinėje 20-ojoje Dainų šventėje, skirtoje Valstybingumo šimtmečiui paminėti.

2018 rugpjūtį atidengtas naujas Druskininkų miesto ženklas. Jį kuriant, druskininkiečiai
ir miesto svečiai buvo kviečiami pasidalinti savo idėjomis ir mintimis, o jų vizijos buvo viešintos Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje bei „Facebook“ paskyroje. Pasirinkta daugiausia bendruomenės balsų surinkusi idėja: ženkle pavaizduoti tris lėtai besisukančias, auksinėmis karūnomis puoštas tūrines pušis, tokias pat, kaip Druskininkų herbe,
ir šviečiantį miesto pavadinimą. Trys pušys sukasi aplink savo ašį, todėl naująjį ženklą galima pamatyti vis kitu kampu. Naujasis riboženklis įrengtas magistralės žiede prie įvažiavimo į Druskininkus nuo Merkinės pusės. Nuo šiol įvažiavimą į miestą puošia moderniu
techniniu sprendimu stebinantis ženklas.

Vilniuje, spalio 10-ąją minint Lietuvos vietos savivaldos dieną, Druskininkų savivaldybei
įteiktas Energetikos ministerijos apdovanojimas „Auksinė krivūlė“ „Už proveržį energetikoje“. Druskininkuose pradėjus veikti laikinai suskystintų gamtinių dujų stotelei, gamtinių
dujų kaina Druskininkų miesto katilinei atpigo kone tris kartus. Tai jau penktoji nuo 2005
metų Druskininkų savivaldybės pelnyta „Auksinė krivūlė“, „Auksinės krivūlės“ apdovanoJubiliejinių Lietuvai metų gegužę Druskininkų Kurorto šventės teatralizuotose eitynėse jimais už ryškiausias iniciatyvas ir darbus pagerbtos Lietuvos savivaldybės.
nusidriekė įspūdingo dydžio „gyva“ beveik kilometro ilgio Lietuvos vėliava, kurią suformavo 3000 dalyvių, nešinų spalvotais skėčiais.

Amfiteatre ant Druskonio ežero pakrantės prie Miesto muziejaus surengtas tinklaraščio
apie maistą autorės Renatos Ničajienės inicijuoto projekto „100 tortų Lietuvai“ dalyvių pri- 2018-ieji metai reikšmingi Druskininkams ir tuo, kad buvo baigtas naujojo, taip Druskistatymas ir tortų degustacija –druskininkiečiai ir kurorto šventės svečiai turėjo galimybę pa- ninkams reikalingo kultūros centro techninis projektas; paskelbtas rangos darbų konkursas, vyksta vertinimas ir šių metų vasarį tikimasi pasirašyti sutartį su rangovais.
ragauti net 100 skirtingų tortų.

7

2019 m. sausio 10 d.

Savaitraščio Nr. 187

Praėjusių metų rugsėjį „Atgimimo“ mokyklos bendruomenė naujus mokslo metus pasitiko per vasarą iš pagrindų renovuotame stadione. „Prasidedant mokslo metams, mokyklos sportininkai, šalyje pagal bendrus pasiekimus užimantys garbingą 4-ąją vietą, ir miesto bendruomenė gavo puikią Savivaldybės dovaną – renovuotą stadioną,“ – džiaugėsi mokyklos direktorė Danutė Časienė.

Praėjusių metų Vasario 16-ąją druskininkiečiai ir kurorto svečiai iškilmingai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sukaktį. Šventinis Vasario 16-osios minėjimas Druskininkuose surengtas „Grand
SPA Lietuva“ salėje. Vasario 16-ąją Druskininkuose buvo surengta ir
Valstybės vėliavos pagerbimo ceremonija. Taip druskininkiečiai prisidėjo ir prie LRT inicijuotos visuomeninės socialinės akcijos „Keliu vėliavą“. Druskininkų vandens parkas Vasario 16-osios proga 44 metrų
aukštyje iškėlė įspūdingą, daugiau kaip 27 kv. metrų dydžio vėliavą.
Tai buvo aukščiausiai iškelta ir didžiausia vėliava Druskininkuose.

Kaip ir kasmet, be dėmesio aplinkai neliko kaimiškųjų teritorijų gyvenvietės, Leipalingio bei Viečiūnų seniūnijos. Leipalingyje spalio pabaigoje atidarius naująjį stadioną, čia surengtos pirmosios futbolo varžybos. Viečiūnuose, įgyvendinus projektą „Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams“, rekonstruota Verpėjų gatvės atkarpa ir įrengtas naujas pėsčiųjų-dviračių takas.

2018 spalį Sveikatingumo ir poilsio komplekse „Grand SPA Lietuva“
atidarytas naujas šeimos pramogų parkas „O kas čia?“ – daugiau nei
1000 kv. metrų ploto pramogų erdvė. Tai bene didžiausias šeimos pramogų parkas ne tik Druskininkuose, bet ir Lietuvoje. „O kas čia?“ –
klausimas, kurį taip dažnai girdi mamos bei tėčiai iš savo smalsių ir
nuolat aplinką tyrinėjančių vaikų, kaip tik ir tapo šios šeimos pramogoms ir bendravimui skirtos oazės pavadinimu.

2018-ųjų pabaigoje Druskininkų „Bočiams“ suteiktas apdovanojimas nominacijoje „Už aktyvumą, nepavaldų amžiui“. Tai Sveikatos apsaugos ministerijos įsteigtas apdovanojimas, siekiant padėkoti aktyviems visuomenės nariams už jų ilgametį darbą ir asmeninį pavyzdį, įkvepiant kitus rinktis aktyvesnį, sveikesnį, įdomesnį gyvenimo būdą.

2018-aisiais Druskininkai minėjo Karolio Dineikos 120-ąsias gimimo
metines. „Grand SPA Lietuva“ salėje surengta konferencija „Karolis Dineika – kūno ir dvasios kultūros puoselėtojas“, skirta 120-osioms K. Dineikos gimimo metinėms. K. Dineikos sveikatingumo parke iškilmingai
atidengtos atminimo lentos, skirtos parką įsteigusiai gydytojai E. Levickai ir jį kūrusiam ir išgarsinusiam K. Dineikai. Atminimo lentų atidengimo ceremonijoje dalyvavo K. Dineikos anūkės – Kunigunda Dineikaitė
ir Ilona Matulaitienė. Druskininkuose K. Dineika praleido didžiąją savo
gyvenimo dalį, atkūrė ir išpuoselėjo tuometį Gydomosios fizinės kultūros ir klimato terapijos parką: nuo 1952 m. buvo Druskininkų gydomosios fizinės kultūros ir klimato terapijos parko vedėjas. Druskininkuose,
senosiose kapinėse, jis atgulė ir amžinojo poilsio.

Praėjusių metų lapkričio pradžioje Druskininkuose atidarytas radiologinės diagnostikos centras „Affidea
Lietuva“. Jame veikia modernus 1,5
teslų (T) galingumo magnetinio rezonanso tomografas, todėl asmenims,
norintiems gauti kokybiškas radiologinės diagnostikos paslaugas, nebereikia vykti į šalies sostinę Vilnių ar Kauną. Naujoji aparatūra yra pritaikyta ir
pacientams su negalia. Skaičiuojama, kad į šį centrą piečiausiame šalies kurorte investuota per 1 mln. Eur.
„Mano Druskininkai“ informacija
Laimos Rekevičienės, Roberto Kisieliaus,
Gintarės Varnelienės ir Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos, Kultūros centro
vizualizacija
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Ažūriniai mokytojos Rimutės
Buchienės stebuklai

Druskininkų „Bočiai“ aktyviai pasitiko didžiąsias
metų šventes

Druskininkų „Bočių“ linijinių šokių dalyvės buvo priimtos į šalies asociaciją „Gimnastika visiems“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Laimutė Radinienė,
Druskininkų „Bočių“ ansamblio
ir linijinių šokių kolektyvų dalyvė
Antrą Advento savaitę Druskininkų „Bočių“ mišrus ansamblis miesto bibliotekoje surengė Advento vakaronę miesto
gyventojams ir svečiams, kurių atvyko ir iš gretimų miestelių bei Vilniaus.
Vakaronę vedė „Bočių“ pirmininkė Zita Jančiauskienė. Gražiai
nuskambėjo Genovaitės Puidokienės skaitytos Marijos Katiliūtės-Lakrimos eilės apie gerumą
mūsų širdyse, Audronės Padegimaitės skaitytos Bernardo Brazdžionio eilės apie Kalėdas. Skambėjo ir dainos apie mūsų tėvynę
Lietuvą, parodyti Advento žaidimai. Vakaronę užbaigė bendra
visų dalyvių giesmė „Viešpaties
palaima visada telydi mus“, kurios
mus išmokė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Po vakaronės visi galėjo pasi-

Ieva Lazarevienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
bibliotekos vedėja
Kukli, savo darbui atsidavusi
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
anglų kalbos mokytoja Rimutė Buchienė mokyklos bendruomenę
vėl stebina savo talentais. Prieš
porą metų visus pakerėjusi tapytais ant šilko paveikslais, šįkart
užbūrė karpiniais. Kaip gerai, kad
bibliotekininkė Vida Marcinonienė
prieš pat Kalėdas įkalbino mokytoją pasidalinti savo kuriamu grožiu ir surengė parodą mokyklos
skaitykloje! Dar vienas atskleistas mokytojos Rimutės talentas –
ir vėl džiaugsmas akims bei sielai! „Koks užburiantis lengvumas!;
koks kruopštumas!; koks virš kasdienybės pakylėjantis, pasakiškas gražumas!“, – tai tik keli į skaityklą įžengusių parodos lankytojų
nuostabos šūksniai.
Mokytoja R. Buchienė sako, kad

grožėti rankdarbių paroda, kurią
surengė „Bočių“ „Kraitės“ būrelio
moterys, vadovaujamos Janinos
Klimienės.
Kitą savaitę organizuoti dar keli
renginiai Druskininkų globos ir
slaugos namuose bei Veisiejų
miesto socialinės globos namuose. Buvo malonu matyti, kaip pagyvėjo klausytojų veidai, kokie jie
buvo laimingi, klausydamiesi pasakojimų, dainų, dalyvaudami,
kiek pajėgė, žaidimuose, mindami mįsles. Mūsų vis prašė dainuoti
ir linksmas dainas, kurių gal nederėtų dainuoti per Adventą. Bet jos
tiesiog praskaidrino ligonių kasdienybę. Jie prašė mūsų neužmiršti jų ir ateinančiais metais.
Rimties ir susikaupimo savaites
pagyvino išvyka į Kauną. Druskininkų „Bočių“ linijinių šokių dalyvės buvo priimtos į šalies asociaciją „Gimnastika visiems“.
Tikriausiai dėl to, kad mes kelis
metus dalyvavome šios asociacijos Latežeryje organizuotuose

renginiuose ir sėkmingai pasirodėme Europos gimnastikos asociacijos festivalyje Italijoje praėjusį rugsėjį. Kaune dalyvavome
metiniame ataskaitiniame susirinkime, rinkome naują valdybą ir,
jų prašymu, pašokome naują šokį
pagal Antano Šabaniausko dainą
„Marytė mėlynakė“.
Po susirinkimo aplankėme Kauno Prezidentūrą, kurioje susipažinome su šimtu reikšmingiausių
pirmosios Lietuvos respublikos
įvykių. Jau sutemus, apžiūrėjome
Kauno miesto eglę Rotušės aikštėje, ir buvome sužavėtos, nors
tuo metu dar nežinojome, kad ji
bus išrinkta gražiausia Lietuvos
Kalėdine eglute.
Esame dėkingi mūsų pirmininkei Zitai už jos neišsenkamą entuziazmą ir energiją, organizuojant
visus renginius. Linkime jai sveikatos, kad ir 2019-taisiais būtume
visur kviečiami bei laukiami. Tai ir
mūsų visų dalyvių, bet labiausiai
– mūsų pirmininkės nuopelnas!

karpiniai – tai laisvalaikis, širdžiai
miela veikla, hobis. Jo pradžia –
mokytojos Eglės Maračinskaitės
pamokos M. K. Čiurlionio meno
mokyklos suaugusiųjų skyriuje.
Paklausta, kodėl karpiniai, sako,
kad jie, kaip ir močiučių nėriniai,
suvirpina sielą.
Įkvėpimo Rimutė semiasi gamtoje. Štai „Metų laikų“ ciklą sieja
ta pati, mokytojos kieme auganti obelis. Kitame karpinyje galima
įžvelgti bonso siluetą, rytietiškų
motyvų. Nepaprasto kruopštumo darbuose – subtilus augalinis
ažūras. Plonų linijų šakelių tinkle
labai gražiai išryškėja storesnės
šakos, paukščiai, augalai. Skirtingo laikotarpio kūryboje matosi, kaip pereinama nuo asimetrijos prie simetrijos.
Iš visos širdies dėkodami mokytojai R. Buchienei už šią parodą,
šįkart norime palinkėti laiko! Laiko
savo kūrybai ir sau – tiek, kiek norisi, kiek reikia.

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės Kardiologijos
skyriaus kolektyvui už profesionalumą, skleidžiamą puikią nuotaiką kasdien, o gydytojai Zinaidai Lagunovai – už rūpestingumą, konkretumą ir žinias, skirtas mano mamai Elžbietai Maksel.
Ačiū, kad esate!

Už rūpestį, atjautą ir profesionalią priežiūrą nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės kardiologijos skyriaus vedėjai Nijolei Šavelskienei ir visam personalui. Taip pat dėkojame Druskininkų
savivaldybei, Socialinių paslaugų centrui, lopšeliams darželiams „Žibutė“ ir „Bitutė“, UAB „Optika ir technologijos“, draugams, kaimynams, giminėms ir artimiesiems bei visiems, buvusiems
kartu ir padėjusiems palydėti į Paskutinę kelionę mylimą žmoną ir Mamytę Ramutę Klevinskienę.

Pagarbai, dukra Irena

Vyras Jonas, dukros Edita ir Rugilė, sūnus Mindaugas
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Įmonė, veiklą vykdanti nuo 1997 metų, teikianti logistikos paslaugas, plečia savo
veiklą ir prie savo veržlaus, jaunatviško kolektyvo kviečia prisijungti
Apskaitininką (ę) - administratorių (ę);
Muitinės tarpininką (ę);
Muitinės tarpininko padėjėją;
Sandėlininką (ę);
Autokrautuvo vairuotoją;
Tarptautinių reisų vairuotoją.
Telefonai pasiteirauti: +370 686 79343
CV (gyvenimo aprašymą, privalumų sąrašą) galima siųsti el. paštu: transmuralis@gmail.com
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Užuojautos
Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,
meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą... (R. Vinterz)
Mirus Evaldui Matulevičiui, nuoširdžiai užjaučiame
artimuosius. Telydi Jus stiprybė ir dvasios paguoda šią
sunkią netekties valandą.
Druskininkų savivaldybė
Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų.
Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą...
Mirus Evaldui Matulevičiui, Mokyklos tarybos pirmininkui,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jūratę, dukras Gabiją,
Pauliną ir Silviją bei artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šiuo sunkiu metu!
Druskininkų „Atgimimo“
mokyklos bendruomenė
Susimąstai prie Amžinybės slenksčio,
ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome,
tokia jau Žemėje žmogaus dalia...
Mirus mylimam vyrui, nuoširdžiai užjaučiame
Nijolę Paserbskienę.
Šią skaudžią netekties ir liūdesio valandą telydi Jus dvasios
stiprybė.
Druskininkų savivaldybė
O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau... (K. Genys)
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai ir žmonai
Ramutei Klevinskienei, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.
Druskininkų savivaldybė
Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom
į rūkų bedugnes, į gilias marias,
iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą,
iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes (F. Kirša)
Mirus mylimam vyrui, nuoširdžiai užjaučiame Aliną Vilūnienę.
Druskininkų TAU klausytojai

Išmanioji Druskininkų rotariečių dovana mokyklai
In memoriam Mokyklos tarybos pirmininkui Evaldui Matulevičiui
„Atgimimo“ mokykla, šįmet švęsianti savo 75-etį, puoselėja seną
tradiciją – jos Mokyklos tarybos
pirmininku renkamas aktyvus mokinių tėvų bendruomenės narys,
visada surandantis galimybę savo
užimto laiko dalį paskirti mokyklai,
jos džiaugsmams, problemoms ir
rūpesčiams. Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija – Mokyklos taryba – praėjusių metų
pabaigoje pirmininku išsirinko
Evaldą Matulevičių – rūpestingą
trijų dukrų tėtį, aktyvų kurorto bendruomenės narį, nuoširdų žmogų,
visada su šypsena matytą mokykloje. Jau pirmajame jungtiniame
Mokytojų ir Mokyklos tarybos posėdyje lapkričio mėnesį mokyklos
bendruomenė atidžiai klausėsi
Pirmininko įžvalgų ir būsimų įdomių bendrų planų su mokykla.
Mūsų mokyklos Tarybos pirmininkas, Druskininkų Rotary klubo
narys, šventinę Kalėdų savaitę atvyko su kitais rotariečiais ir atvežė ypatingą dovaną mokyklai – 3D
spausdintuvą. Ačiū už išmaniąją
dovaną tarėme Vytautui Kuneikai

ir Albertui Katilovskiui, ilgą laiką
vadovavusiems Mokyklos tarybai
ankstesniais metais, naujajam Tarybos nariui Modestui Vitkauskui,
rotariečiams Valentinui Rozaliui ir
Mindaugui Ubartui ir, žinoma, Tarybos pirmininkui Evaldui Matulevičiui. Susitarėme, kad nuotrauką
ir informaciją paskelbsime po Trijų karalių, kai sugrįš rami darbinga
kasdienybė po šventinio šurmulio.
Deja, šventinis laikas ar likimas
buvo negailestingas mūsų Tarybos pirmininkui. Taip sutapo,
kad Mokytojų tarybos posėdyje
gruodžio 27-ąją Tylos minute pagerbėme Evaldo Matulevičiaus,
„Atgimimo“ mokyklos tarybos pirmininko, šviesų atminimą. Su liūdesiu ir skausmu turime tarti in
memoriam Evaldui Matulevičiui,
dabar jau buvusiam mūsų Tarybos pirmininkui. Ačiū už rūpestį,
kūrybingus planus, domėjimąsi,
pasitikėjimą, šypseną...

Druskininkų Rotary klubo nariai mokyklai padovanojo ypatingą dovaną – 3D spausdintuvą/Roberto Kisieliaus nuotrauka

„Atgimimo“ mokyklos
bendruomenės vardu,
direktorė Danutė Časienė
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Renginiai

Užuojautos
Mirus Almai Vaitkienei,
nuoširdžiai užjaučiame mamą, vaikus, vyrą ir artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
Bendrijos „Nemunas“ gyventojai
Nieko nėra skaudžiau už amžiną išsiskyrimą...
Sunkią netekties ir liūdesio valandą, mylimam vyrui mirus,
nuoširdžiai užjaučiame Aliną Vilūnienę.
„Saulės“ pagrindinės
mokyklos bendruomenė
Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame Onutei Gerasimavičienei dėl Tėvelio mirties.
Dvasios stiprybės Jums šią sunkią netekties valandą.

.
UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

Nuoširdžiai užjaučiame Eugeniją Renevienę
dėl mylimos sesers Janinos netekties.
Sodo kaimynai
Visi mes bejėgiai prieš mirtį ir lemtį. Taip, mirtis skaudi, tačiau ji
bejėgė prieš gero žmogaus atminimą.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Valei Šmitienei,
mirus mylimai Mamai.
Druskininkų kultūros centro kolektyvas
Čia būta mano lūpų ir akių,
čia mano rankų klaidžiota.
Po žodžiais ir po tyla gyventa.
Atminties gyva žieve priaugus aš prie Jūsų.
Tą vakarą, kada manęs nebus,
Brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu... (Just. Marcinkevičius)
Mirus Jekaterinai Bolienei, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą
Vytą, dukras Nijolę, Niną ir Danutę bei artimuosius.
Bendrijos „Pastogė“ gyventojai
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame
Danutę Suchankienę, netekusią mylimos Mamos.
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų
mokymo centro „Dainava“ darbuotojai“
Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,
brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.
Tušti namai švies netektim iš tolo,
nors grįžti ten skubėsit su viltim.
Išėjus amžinybėn mylimai Mamai Terezai Igumnovai,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą ir sūnų.
Visada mama liks su Jumis, nors žodžiais ir neprakalbės.
Pavasarį – žieduos švelniuos, rudenį – lapų šlamesy...
Liškiavos g. 6 namo gyventojai

... be galo baisu žmogų tartum saulę danguj prarast
(Just. Marcinkevičius)
Mirus mylimam vyrui, nuoširdžiai užjaučiame
Nijolę Paserbskienę. Mūsų širdys gedi su Tavimi.
Choro „Gija“ vadovė ir dainininkės
Dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame
Danguolę Pilitauskienę.
Buvę bendradarbiai

Sausio 11 d. 16 val. akcijos
„Metų knygos rinkimai 2018‘‘
pristatymas vaikams (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Sausio 11 d. 17 val. fotomenininkų Algimanto ir Mindaugo
Černiauskų knygos „Fotografija.
III knyga“ sutiktuvės (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Laisvės gynėjų dienai skirti
renginiai:
Sausio 13 d.:
11 val. Tradicinis bėgimas
aplink Druskonio ežerą, skirtas
žuvusiems už Lietuvos laisvę
(Druskonio ežero pakrantė)
12 val. Šv. Mišios, skirtos Sausio 13-sios aukų atminimui
(Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia)
16 val. Vaidybinis kino filmas
„Mes dainuosime“ (rež. Robert
Mullan). Amžiaus cenzas N-13
(Druskininkų vandens parko II
a. konferencijų salė)
Spaudinių paroda „Atverkime
širdis atminimui“ (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Sausio 14 d. 16 val. „Draugystės“ sanatorijos Raudonojoje
salėje – popietė „Glauskime
Lietuvą prie širdies“. Koncertuos „Bočių“ moterų vokalinis
ansamblis „Druskelė“, linijinių
šokių grupė ir Žodžio meno
klubas.
Sausio 19 d. 16 val. Romansų
popietė „Kai šalia praeitis“ (Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos
g. 3, Leipalingis)
Parodos
Spaudinių paroda „Atverkime
širdis atminimui“, skirta Laisvės
gynėjų dienai (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Druskininkiečių menininkų kūrybos darbų paroda „1“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojos J. Kygienės 5-8
klasių mokinių popieriaus plastikos darbų paroda „Kalėdos – tai
namai“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Kas gyveno taip, kad jo atminimą
šventai saugo savo širdyse jo mylėti žmonės,
tas, manau, padarė viską,
kad gyventų ir po mirties. (G. Elbertas)
Mirus Ramutei Klevinskienei,
nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.
Buvę Ramutės bendraklasiai
Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą
Mamą. Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius
skiriame Romai Rėkaitei.
Druskininkų PSPC kolektyvas
Su liūdesiu palydint į paskutinę kelionę Vincą Paserbskį,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Nijolę.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
UAB „Drusta“ bendradarbiai

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811
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2019.01.11 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai (subtitruota,
kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.).
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.
Nerealusis Halkas.
00:40 Klausimėlis.lt (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Štutgarto kriminalinė policija
3 (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną (subtitruota, kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(kart.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
(kart.).
05:00 Seserys (kart.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Farai“ (kart.)
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS. „Rio 2“.
21:20 PREMJERA. VAKARO KINO
TEATRAS. „Žmogus – skruzdė
23:35 „Valstybės priešas
02:05 „Kerštas“ (kart.).
03:40 „Rembo. Pirmasis kraujas“
(kart.).
06:00 Dienos programa.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2 (k).
10:55 Valanda su Rūta (k).
12:00 „Meilės sparnai“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
15:00 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Bus visko. Gyvenimo būdo laida.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. Viską prisiminti.
23:10 Krikštatėvis III.
02:00 Nebijok pažinti. TV žaidimas.
02:25 Nakties klajūnai (k).
04:05 Programos pabaiga.

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „Pražūtingi smaragdai
09.00 „Namas su lelijomis“.
10.00 „Mentų karai. Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
20.55 „Namas su lelijomis“.

22.00 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Mentų karai. Odesa“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 4 kampai.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:40 „Įteisintas faras“ (k).
10:45 „Gelbėtojai-112“ (k).
11:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai-112“.
18:00 NKL čempionatas. Mažeikių „Ereliai“ - Marijampolės „SūduvaMantinga“. Tiesioginė transliacija.
20:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21:00 Universalus karys. Atsiskaitymo diena.
23:10 „Dakaras 2019“.
23:40 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2018 Ryga“.
02:00 „Gyvi numirėliai“.

2019.01.12 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“ (kart.).
06:50 K-9.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų jaunikliai.
12:50 Pasaulio dokumentika. Sniego vilkų šeimyna ir aš.
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 Atminimo laužų uždegimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje
Vilniuje. Tiesioginė transliacija.
18:30 Premjera. Neužmiršti.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Paramos Ukrainai koncertas
„Kartu iki pergalės“.
23:30 Premjera. Viesulo centre.
01:20 Nerealusis Halkas (kart.).
03:15 Pasaulio dokumentika. Sniego vilkų šeimyna ir aš (kart.).
04:25 Džesika Flečer 5 (kart.).
05:10 Džesika Flečer 6 (kart.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Viščiukas Cypsius“.
12:00 „Meilė keliauja laiku. Rubinė“.
14:20 „Princas ir kalvis“.
16:40 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO
TEATRAS. „Naktis muziejuje 2“.
21:35 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS. „Bado žaidynės. Ugnies
medžioklė“.
00:25 „Du miegamieji, viena vonia“.
02:05 „Žmogus - skruzdė“ (kart.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Riterių princesė Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.

09:20 „Ponas Bynas“.
09:45 KINO PUSRYČIAI. Srovės
nublokšti.
11:20 Rembo sūnus.
13:15 Sugrįžęs iš praeities.
15:30 Tokia jau mano dalia.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Avelės ir vilkai.
21:05 Tronas. Palikimas.
23:25 PREMJERA. Nenormalūs.
01:10 Viską prisiminti (k).
03:00 Programos pabaiga.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių istorijos“.
07.55 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Šeimininkė“.
15.10 „Geriausios nardymo vietos“.
15.35 TV parduotuvė.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 TV Europa pristato. „Lietuvos
gelmių istorijos“.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.25 „Mentalistas“.
22.00 Žinios.
22.30 „Mentalistas“.
23.10 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
01.15 „Moterų daktaras“.
03.05 „Šeimininkė“.
04.30 Vantos lapas.
04.50 „Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
06:40 „Vaikai šėlsta“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Ultimate Strongman.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Žemė - dykumų planeta“.
11:35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:35 „Geriau vėliau, negu niekada“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
15:20 „Nusikaltimų tyrėjai“.
16:30 „Nusikaltimų miestas“.
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai - Rytas.
Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 MANO HEROJUS. Išdavikas.
00:00 „Dakaras 2019. Savaitės apžvalga“.
00:30 „Dakaras 2019“.
01:00 AŠTRUS KINAS. Anakonda
3. Palikuonis.
02:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k).

2019.01.13 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05
Beatos
virtuvė
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime
kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
10:00 Laisvės gynėjų dienai. Iškilmingas minėjimas ir Laisvės premijos
įteikimo ceremonija Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.).
11:30 Laisvės dainos.
12:00 Valstybės vėliavos pakėlimo
ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje. Tiesioginė transliacija
(su vertimu į gestų k.).
12:25 Laisvės dainos.
12:55 Pasaulio dokumentika. Pavojingoji žemė.
13:50 Puaro.
11/1 s. Trečioji mergina.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai. Istorinė
publicistika.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.

17:30 Žinios
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Laiškai Sofijai.
23:10 Tūkstantį kartų labanakt.
01:10 Pasaulio dokumentika. Pavojingoji žemė (kart.).
02:55 Neužmiršti (kart.).
03:55 Laisvės dainos (kart.).
04:20 Puaro (kart.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Meškiukas Padingtonas“.
13:20 „Šoklusis bičiulis“.
15:05 „Dantukų fėja 2“.
16:55 „Havajai 5.0“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI. „X Faktorius“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
„Nužudyk mane tris kartus“. 00:05
„Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“
(kart.).
06:30 Dienos programa.
06:35 „Madagaskaro pingvinai“ (k).
07:00 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:25 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:50 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:15 „Riterių princesė Nela“.
08:40 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:05 KINO PUSRYČIAI. Tomas ir
Džeris Marse.
10:30 Muzikinė kaukė (k).
12:45 Antroji džiunglių knyga. Mauglis ir Balu.
14:30 Pamišę dėl šokių.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:30 PREMJERA. Sąskaitininkas.
23:50 Išleistuvių naktis.
01:25 Nenormalūs (k).
02:55 Programos pabaiga.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“.
07.55 „Gluchariovas“.
10.00 Šiandien kimba. Laida žvejams.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
16.55 „Viltis ir stebuklas Balbieriškyje“.
18.00 Žinios.
18.30 „Inspektorius Luisas. Nemėjos liūtai“.
20.00 Žinios.
20.25 „Inspektorius Luisas. Nemėjos liūtai“.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Detektyvas Morsas“.
00.45 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
02.45 „Merdoko paslaptys“.
04.40 „Kelrodė žvaigždė“.
06:40 Ultimate Strongman.
07:30 „Žemė - dykumų planeta“ (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Žemė - dykumų planeta“.
11:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12:40 „Geriau vėliau, negu niekada“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Amžiaus nusikaltimai“.
17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 Pono Septimo restoranas.
21:15 „Antrininkas“.
22:20 „PREMJERA. Kortų namelis“.
23:20 „Dakaras 2019“.
23:50 Universalus karys. Atsiskaitymo diena (k).
01:40 Anakonda 3. Palikuonis (k).

2019.01.14 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Genijus. Pikasas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 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.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Svajonių sodai“ (kart.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Visi mes žmonės“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Patriotas“.
23:50 „Kvantikas“.
00:50 „Mikė“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:25 „Kvantikas“.
04:15 „Mikė“.
05:05 „Rouzvudas“ (kart.).
06:05 Dienos programa.
06:10 „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 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS. Sakalo akis.
00:45 „Juodasis sąrašas“.
01:35 Sąskaitininkas (k).
03:40 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.00 „24/7“.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Namas su lelijomis“.
10.00 „Mentų karai. Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
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20.55 „Namas su lelijomis“.
22.00 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Mentų karai. Odesa“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:40 „Įteisintas faras“ (k).
10:45 „Gelbėtojai - 112“ (k).
11:45 „Reali mistika“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Rydiko kronikos. Sugrįžimas.
23:15 „Dakaras 2019“.
23:45 Išdavikas (k).
01:35 „Antrininkas“ (k).
02:35 „Kortų namelis“ (k).

2019.01.15 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 2.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Visi mes žmonės“ (kart.).
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. „Maištas
23:50 „Kvantikas“.
00:50 „Mikė“.
01:15 NAUJAS SEZONAS. „Mikė“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:25 „Kvantikas“.
04:15 „Mikė“ (kart.).
05:05 „Rouzvudas“ (kart.).
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06:05 Dienos programa.
06:10 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Madagaskaro pin-

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2 (k).
10:55 Nuo... Iki... (k).
11:25 „Paveldėtoja 2“ (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 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Pagalbos šauksmas.
00:15 „Juodasis sąrašas“.
01:05 Sakalo akis (k).
03:00 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Skonio reikalas.
07.00 10 min iki tobulybės
su Jurijumi.
07.10 Skinsiu raudoną rožę.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Namas su lelijomis“.
10.00 „Mentų karai. Odesa“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“.
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.
20.55 „Namas su lelijomis“.
22.00 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Mentalistas“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Mentų karai. Odesa“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:40 „Įteisintas faras“ (k).
10:45 „Gelbėtojai - 112“ (k).
11:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Baimės kaina.
23:20 „Dakaras 2019“.
23:50 Rydiko kronikos. Sugrįžimas (k).
01:55 „Gyvi numirėliai“.
02:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2019.01.16 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
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 2.

24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“ (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Prieš srovę“ (kart.).
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 VAKARO KINO TEATRAS.
„Nakties klajūnai 2“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS. „Nakties klajūnai 2“.
23:55 „Kvantikas“.
00:55 „Mikė“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:30 „Kvantikas (kart.).
04:20 „Mikė“ (kart.).
05:10 „Rouzvudas“ (kart.).
06:05 Dienos programa.
06:10 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2 (k).
10:55 Nuo... Iki... (k).
11:25 „Paveldėtoja 2“ (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 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Merginų kovos.
00:30 „Juodasis sąrašas“.
01:20 Pagalbos šauksmas (k).
02:50 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Namas su lelijomis“.
10.00 „Šėtono medžioklė“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“.
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.
20.55 „Namas su lelijomis“.
22.00 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Mentalistas“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Mentų karai. Odesa“.

Trečiadienis, 2019-01-16
07:10 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“
(k).
09:40 „Įteisintas faras“ (k).

10:45 „Gelbėtojai - 112“ (k).
11:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Įkalinti laike.
23:05 „Dakaras 2019“.
23:35 Baimės kaina (k).
01:35 „Gyvi numirėliai“.
02:25 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (k).

2019.01.17 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Prieš audrą 2.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 (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 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Gero vakaro šou“ (kart.).
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 VAKARO KINO TEATRAS.
„Rembo. Pirmasis kraujas 2“.
23:55 „Kvantikas“.
00:55 „Mikė“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:30 „Kvantikas“.
04:20 „Mikė“ (kart.) .
05:10 „Rouzvudas“ (kart.).

06:05 Dienos programa.
06:10 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 „Namai, kur širdis
10:25 KK2 (k).
10:55 Nuo... Iki... (k).
11:25 „Paveldėtoja 2“ (k).
12:00 „Meilės sparnai“.
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
15:00 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. „Prezidentės pagrobimas“.
02:00 Merginų kovos (k).
03:40 Alchemija.
04:05 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
04:35 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai.
07.00 Čempionai.
07.30 4 kampai.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.
09.00 „Namas su lelijomis“.
10.00 „Šėtono medžioklė“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 PREMJERA. „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.55 „Namas su lelijomis“.
22.00 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“.
01.05 „Albanas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Moterų daktaras“.
03.50 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Mentų karai. Odesa“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:40 „Įteisintas faras“ (k).
10:45 „Gelbėtojai - 112“ (k).
11:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Skiriamoji juosta.
23:00 „Dakaras 2019“.
23:30 Įkalinti laike (k
01:20 „Gyvi numirėliai“.
02:25 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k).
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Viešbutis „Pušynas“ siūlo nuolatinį darbą viešbučio
ADMINISTRATORIUI (-EI), SPA specialistui
(masažuotojui, kosmetologui).
Visos socialinės garantijos, geros darbo sąlygos.
Tel. pasiteirauti: 8 656 56516

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas (skaldytos
arba kaladėmis).
UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866

Teikiame visas
buhalterinės apskaitos paslaugas,
konsultuojame su buhalterine veikla
susijusiais klausimais.

Tel. 8 601 46179

Parapsichologo
konsultacijos, būrimai.

Tel. 8 608 33221

Tel. 8 686 55692

Prekiaujame vaizdo
stebėjimo, apsaugos ir
gaisro sistemomis, jas
įrengiame ir aptarnaujame
Tel. 8 657 45678
info@tavosauga.lt
Remontuojame namus, butus, atliekame visą vidaus ir išorės apdailą.
Dengiame stogus. Tel. 8 631 76783

Viešbučiui „Medea SPA“ reikalinga masažuotoja. Puikus
atlyginimas, patogus darbo grafikas. Tel. +370 625 62205.

2019 m. sausio 12 d. 10 val. „Druskininkų
vandenys“ salėje (M. K. Čiurlionio g. 115)
šaukiamas visuotinis medžiotojų klubo „Nemunas“ susitikimas.
Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576
Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640
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

Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus. Atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 605 44445

Mobilaus pirties kubilo nuoma.
Atvežame Jūsų pasirinktu laiku į norimą vietą.
Tel. 8 998 80970
Centrui „Dainava“ maitinimo dalyje nuolatiniam darbui
reikalingas sandėlininkas (-ė). Informacija tel. (8 313) 59091

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

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

15

2019 m. sausio 10 d.

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

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 kambario butas Veisiejų g. 16.
Tel. 8 698 38153
1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
Parduodamas 3 kambarių 67,43
m2 butas 9/9 aukšte Ateities g.
40 . Kaina 38 500 eurų.
Tel. 8-68737575
Parduodamas 1 kambario butas Veisiejų g. (5 aukšte iš 5-ių;
28,73 kv. m). Tel. 8 655 22089; 8
313 45818
Parduoda arba išnuomoja 1 k.
butą 4 aukšte 5 a. name.
Tel. 8 698 38153
Parduoda arba išnuomoja 3 k.,
65 lv/m butą Merkinės g. , prie
miškelio, 5a/5. Tel. 8 620 48386
Gyvenamas namas (su baldais)
su ūkiniais pastatais 17 a sklype
Leipalingyje, Seirijų g. Namo
priestate įrengta pirtis. Kaina –
36 500 Eur. Tel. 8 694 52629
21 a namų valdos sklypas su
pamatais prie Juodojo Bilso ežero. Yra geodeziniai matavimai,
asfaltuotas kelias.
Tel:. 8 694 24955, 8 680 23134
Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120, šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802

Išnuomojamas 2 k. butas Gardino g. 200 Eur + komunaliniai.
Tel. nr.: 8 650 27321
Išnuomojamas 1 kambarys 2 k.
bute Gardino g. 100 Eur + komunaliniai. Tel.: 8 686 18801
Tvarkinga be žalingų įpročių moteris senjora išsinuomotų butą
Druskininkuose. Tel. 8 612 26268
Išnuomojamas 2 kambarių butas
1 aukšte, Ateities g. ilgam laikui.
Tel. 8 603 78527
Išnuomoju garažą Baltašiškėje.
Tel. 8 611 21491
Išsinuomočiau 1-2 kambarių butų
Druskininkuose. Tel. 8 611 19020
Išnuomojamas 2 k. butas su
atskiru įėjimu, tinkamas biurui,
prekybai. Kaina – 200 Eur per
mėnesį. Tel. 8 611 48844

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Audi D3“ 1994 m., 1,9 l dyzelinas. Tel. 8 614 66672
Parduoda tvarkingą lengvojo automobilio priekabą (veža daugiau
kaip 1 t.). Kaina – 280 Eur.
Tel. 8 624 61978
„Volvo V70“, 2007 m., 2.4 D, TA
iki 2021 m., visi privalumai. Kaina
– 4500 Eur. Tel. 8 602 34212

Miškas, mediena, malkos

2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina
– 105 000 Eur. Tel. 8 602 10802

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

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

Kulbėmis kapotos pušinės malkos. Tel. 8 682 58164

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

10 ha miško (jaunuolynas).
Tel.: 8 656 38881, 8 686 68736

20 kv. m. garažą prie senosios
katilinės, yra duobė.
+370 647 09318
Kioskas-paviljonas Vytauto g.
Parduodu arba keičiu į automobilį. Tel. 8 620 51920

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

Geros būklės garažas prie
„Eglės“ sanatorijos: yra duobė, trijų fazių elektra. Tel. 8 641 06802

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

Nuoma

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

Išnuomoja 2 k. butą Merkinės g.
2 a. Tel. 8 687 73835
Išnuomojamas 1 kambarys name
Baltašiškėje (be patogumų).
Tel. 8 (313) 56576

Naudotas kieto kuro katilas (25
kW) „Atmos“. Kaina – 180 Eur.
Tel. 8 659 71488
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Naudoti veliūriniai minkšti baldai
(3+2+1+1). Kaina – 300 Eur.
Tel. 8 659 71488
Ilgaauliai, žemakulniai, žieminiai
moteriški batai (42-43 dydis).
Tel. 8 602 10802
Trifazės medžio apdirbimo staklės „Eglutė“.
Tel.: 8 656 38881, 8 686 68736
Mediniai viengubi langai, „Viasat“
antena, lauko tualetas, lauko baldai, malkinės sandėliukas.
Tel.: 8 656 38881, 8 686 68736
Televizorius su priedėliu „Gold
star“, moteriški kailiniai.
Tel. 8 630 87652
Naudotas kombinuotas boileris,
150 l, kaina – 100 Eur.
Tel. 8 672 18760

Druskininkų švietimo centre organizuojami
intensyvūs ANGLŲ, VOKIEČIŲ, RUSŲ IR LIETUVIŲ
VALSTYBINĖS KALBOS KURSAI
Registracija iki 2019 m. sausio 26 d.
Tel.: 8 313 51178 arba e-paštu: snieguole@dscentras.lt
Vieta – Druskininkų švietimo centras, M. K. Čiurlionio g. 80
Trukmė – 40 akad. valandų (2 kartus per savaitę po 2 akad.val.)
Kursai mokami (3 eur/1 akad.val.)
Išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Lazerinės dermatologijos kabinetas

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

Parduoda minkštą kampą.
Tel. 8 614 47288
Obliavimo, frezavimo, pjovimo
staklės. Tel. 8 688 34938
Išmanieji laikrodžiai su kraujospūdžio matuokliu, SIM kortele
nuo 20 Eur; lygumų slidės „Trak“
su lazdomis ir batais (44 dydis)
už 65 Eur; apsauginiai stikliukai
„Samsung S6 Edge+“ ir „Samsung S7 Edge“ po 7 Eur.
Tel. 8 602 34212
Televizorius „Samsung“ (51 cm)
už 12 Eur; SCART laidai; nešiojamas telefonas „Panasonic“ už 8
Eur. Tel. 8 686 43600
Perka
Rusišką automobilį arba motociklą. Gali būti su defektais.
Tel. 8 675 86875
Senovinius eglutės žaisliukus ir
naujametines atvirutes.
Tel. 8 675 86875
Pirkčiau kelių savaičių veršelį
auginimui. Tel. 8 614 22592
Ieško darbo
24 m jaunuolis ieško pagalbinio
darbo: krovėjo, darbo su krūmapjove ar kito. Darbo nebijo, greitai
mokosi. Tel. 8 607 74522
40-metis vyras ieško darbo (statybininkas).
Tel. 8 627 13618
Moteris ieško darbo, gali slaugyti
žmogų.
Tel. 8 626 86023
Slaugytojos išsilavinimą ir darbo
praktiką turinti 56 metų moteris
ieško darbo. Tel. 8 626 48705
Vyras (39-erių m.) ieško bet kokio
darbo. Tel. 8 627 20787
Kiti
Rastas telefonas.
Tel. 8 609 35285
Dovanoju dujinę plytelę.
Tel. 8 652 85118

Transporto įmonei reikalingas vairuotojas dirbti
maršrutu Lietuva-LenkijaLietuva. Tel. 8 677 71255

Perkame brangiai miškus,
žemes.

Konsultuojame bendrasavininkus miško, žemės klausimais.
Rankpinigiai į namus per 24 val.

Tel. 8 613 56708

Butų remontas,
dažymas,
plytelių klojimas.

Tel. 8 662 54809
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Viešojoje bibliotekoje – tradicinė Druskininkų krašto
menininkų paroda

Gimnazistai Druskininkų senoliams
dovanojo kalėdinį stebuklą

Šventiniu laikotarpiu Druskininkų „Ryto“ gimnazija jau penktus metus iš eilės vykdė gražią kalėdinę akciją, skirtą paremti patiems vyriausiems miesto seneliams/ „Ryto“ gimnazijos archyvo nuotraukos

Dorotėja Dyburytė,
„Ryto“ gimnazijos 2a klasės
mokinė

Druskininkų viešojoje bibliotekoje atidaryta tradicinė paroda „1“, kurioje Druskininkų krašto menininkai pristatė po vieną savo kūrinį/
Laimos Rekevičienės nuotraukos

Druskininkų
savivaldybės
viešojoje bibliotekoje prieš pat
naujuosius metus atidaryta ir
visą sausį veiks Druskininkų
krašto menininkų kūrybos darbų paroda „1“.
Metų
sandūroje,
gruodžio
28-osios popietę surengtame
šventiniame parodos „1“ atidaryme renginio vedėja bei parodos
koordinatorė Ingrida Griniūtė pasidžiaugė, kad tradicinėje parodoje dalyvauja visi vaizduojamojo bei
taikomojo meno kūrėjai – ir profesionalai, ir mėgėjai: „Visus vienija
kūryba ir meninė saviraiška, ir tai
svarbiausia. Jau daugiau kaip dešimtį metų Druskininkuose gyvuoja
tradicija, kai metų sandūroje surengiamoje parodoje „1“ Druskininkų
krašto menininkai susirenka pabendrauti, pasikalbėti apie tai, kokie jiems buvo praeinantys metai, o
kartu ir parodyti po vieną savo kūrybos darbą. Tradicinis renginys
kasmet sulaukia daug dalyvių, no-

rinčių pateikti bendruomenei lyg
savotišką mažąją metų ataskaitą.“
Menininkų darbai prieš parodos
atidarymą buvo išeksponuoti, jų
nepažymint kortelėmis su autoriaus pavarde bei darbo pavadinimu. Taip buvo pratęsta smagi,
jau keletą metų gyvuojanti tradicija įtraukti į veiksmą ir kūrinių autorius, ir žiūrovus, leidžiant patiems renginio dalyviams atspėti,
kurį darbą kuris autorius sukūrė.
Spėjantysis išsitraukia iš krepšelio
kortelę su pavarde autoriaus, kurio darbą turi surasti ir ant jo užkabinti kortelę. Mielai įsitraukę į
spėliones, darbų autoriai ir renginio svečiai nesunkiai rado gausioje, įvairaus žanro ir įvairia technika
atliktų darbų ekspozicijoje autorinius darbus: galbūt todėl, kad dauguma Druskininkų krašto menininkų įsidėmėję, atpažįsta vienas kito
kūrybos braižą; jaunesniosios kartos autoriams tokia tradicija tampa
gera proga įsilieti į kūrybingą ben-

druomenę, susipažinti su krašto
autoriais ir jų kūryba.
Parodoje eksponuojami tapybos, tekstilės kūriniai, medinės
skulptūros ir kalvystės darbų kompozicijos. Savo kūrybos eiles renginyje skaitė Alvyra Grėbliūnienė,
ir Jonas Tertelis, kuris, sveikindamas bendraminčius, sakė, jog
kiekvieną kūrėją džiugina, jei jo
darbas pasieka aplinkinių širdis,
ir palinkėjo visiems gero kūrybos
vėjo 2019-aisiais.
Savivaldybės vardu sveikinimą
ir dovanas meno kūrėjams perdavė mero patarėja Irena Lynikienė.
Gražia paroda pasidžiaugė ir bibliotekos direktorė Laima Žėkienė. Gerą nuotaiką gausiai susirinkusiems parodos lankytojams
dovanojo muzikos studijos „Mikutis“ pučiamųjų ansamblis drauge
su vadovu Juozu Mikolainiu.
„Mano Druskininkai“
informacija

Šventiniu laikotarpiu Druskininkų „Ryto“ gimnazija jau penktus
metus iš eilės vykdė gražią kalėdinę akciją, skirtą paremti patiems vyriausiems miesto seneliams. Prieš pat žiemos atostogas
gimnazijos koridoriai maloniai pakvipo imbieriniais sausainiais.
Gimnazijos mokiniai ir mokytoja Edita Nevulienė-Nemunaitienė, susibūrę jaukiame technologijų kabinete, su meile minkė
tešlą, lipdė, kepė, dekoravo, pakavo kalėdinius sausainius. Baigusios sausainių pakavimo darbus, devynios 2a klasės mokinės
– Dorotėja Dyburytė, Augustė Miliauskaitė, Urtė Žėkaitė, Emilija Dailydaitė, Ugnė Bunevičiūtė,
Ilma Bulotaitė, Ugnė Svioklaitė,
Indrė Maračinskaitė ir Julia Buraja – ėmėsi iniciatyvos sausainius
parduoti, užsukant į įvairias įmones arba tiesiog gatvėje. Merginos apsilankė Druskininkų savi-

valdybėje, Policijos komisariate,
„Draugystės sanatorijoje“, Deklaracijų centre ir dar daugelyje kitų
įmonių, kavinių bei parduotuvių.
Surinktą pinigų sumą ir rankų darbo dovanėles merginos, lydimos
mokytojos Editos, Trijų Karalių proga nunešė seneliams į namus.
Senoliai mus sutiko labai šiltai ir
maloniai: graudinosi, dėkojo, dosniai vaišino, sakė laukę visą žiemą. Jiems ši akcija – lyg kalėdinis stebuklas.
Nuoširdžiai dėkojame mylimai
mokytojai Editai už gražią iniciatyvą ir gerumą. Taip pat su pagarba prisimename gerbiamą
šviesios atminties mokyklos mokytoją Rytę Bolienę, taip pat šios
gražios akcijos iniciatorę. Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė, o ypač mes, sausainius pardavinėjusios merginos,
dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios akcijos ir padėjusiems seneliams dovanoti ne tik
piniginę sumą, bet ir rūpestį, šilumą bei šypsenas. Jiems tai reiškia labai daug.

