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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Lietuviškos numizmatikos patriarchas D. Kaubrys
pasveikintas 104-ojo gimtadienio proga

Druskininkų
savivaldybės mero
pavaduotojas
L. Urmanavičius:
„Didžiausias dėmesys
ligoninėje turi būti
skiriamas žmogaus
sveikatai“

2 psl.

Garsus rankininkas
M. Tarcijonas:
„Baigus karjerą,
būtų idealu gyventi
Druskininkuose“

8 psl.

„Bočių“ parengta renginio programa gražiai supynė istorinius laikmečius, tai tapo malonia staigmena ne tik visiems susirinkusiesiems, bet ir sukaktuvininkui Domininkui Kaubriu/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Sausio 14-ąją iškilmingoje
„Draugystės“ sanatorijos Raudonosios salės aplinkoje druskininkiečiai, kurorto svečiai,
susirinkę į Laisvės gynėjų dienai, Sausio 13-ajai, skirtą renginį „Glauskime Lietuvą prie
širdies“, turėjo progą pasveikinti ir Druskininkuose esančio
unikalaus Numizmatikos kabineto įkūrėją Domininką Kaubrį
jo 104-ojo gimtadienio proga.
Simboliška, kad šios dvi datos
– greta: juk ilgaamžis šviesuolis,
gimęs 1915-aisiais, yra sudėtingo Lietuvos valstybės kelio ir
laisvės, nepriklausomybės siekių
bei jų įtvirtinimo liudininkas. Jis
niekada nebuvo ir nėra abejingas
gimtosios šalies likimui, istorijai,
įvykiams. Tai atsispindi ir D. Kaubrio knygoje „Gyvenimo kelias“, ir
jo eilėse. Renginyje perskaitytas
ir jo eilėraštis „Sausio 13-oji”.
Daugiau kaip 80 gyvenimo
metų D. Kaubrys domėjosi Lietuvos senovinėmis monetomis
ir surinko pasaulyje trečią pagal
dydį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pinigų kolekciją, privačią ir vienintelę pilnai aprašytą
ir eksponuojamą. Nuo 2006 metų
ekspozicija perkelta į D. Kaubrio
Numizmatikos kabinetą Druskininkuose. Anot numizmatikos žinovų, D. Kaubrio numizmatikos
rinkinys – tai „tarsi kalendorius,
atspindintis komplikuotą, bet garbingą Lietuvos valstybės istoriją,
šimtmečiais trukusią tautos kovą

dėl Laisvės ir pasiektą Nepriklausomybės pergalę prieš galingas,
bet laikinas imperijas.“
Unikali kolekcija
Sukakties proga D. Kaubrį pasveikino Druskininkų „Bočių“
kolektyvas, Druskininkų savivaldybės atstovai, artimieji ir bičiuliai. Renginyje viešėjo ir D.
Kaubrio kolega prof. Stanislovas
Sajauskas, su kuriuo kartu jiedu
yra išleidę katalogų ir knygų apie
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatiką. 1998 m. kartu su prof.
S. Sajausku D. Kaubrys Lietuvos
banko apdovanotas Vlado Jurgučio premija už darbą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
numizmatika“. Profesoriaus S.
Sajausko teigimu, D. Kaubrys
įvardintinas Lietuvos numizmatikos tėvu.
Kolekcija pradėta rinkti, Domininkui esant 16 metų, Lietuvoje
yra didžiausia eksponuojama,
lietuviškų monetų privati kolekcija, saugojama jau paveldėtojų, – sūnaus Algirdo ir vaikaičio
Gedimino.
Prof. S. Sajauskas pabrėžė, kad
lietuviškų monetų kolekcija išdėstyta pagal mokslinius principus.
Po renginio kolekciją apžiūrėjo Druskininkų „Bočių“ narės,
lydimos prof. S. Sajausko. Pasak „Bočių“ vadovės Zitos Jančiauskienės, ekskursija buvo

įspūdinga.
Istorijos atspindžiai
Popietėje „Glauskime Lietuvą
prie širdies“ koncertavo Druskininkų „Bočių“ moterų vokalinis
ansamblis „Druskelė“ (vad. Nijolė Vindbergienė), linijinių šokių
grupė, eilės skaitė „Bočių“ Žodžio
meno klubo narės. Specialus
repertuaras, renginio programa
gražiai supynė istorinius laikmečius, tai tapo malonia staigmena
ne tik visiems susirinkusiesiems,
bet ir sukaktuvininkui Domininkui
Kaubriui. Skambėjo ir šiuolaikinės, ir tarpukario estrados šlagerių melodijos, pagal kurias „Bočių“ atstovės atliko linijinių šokių
kompozicijas, vokalinis ansamblis sudainavo dainą, sukurtą pagal Domininko Kaubrio eilėraštį
„Koks gražus tas mūsų kraštas“.
Renginyje skambėjo ir jo paties
kūrybos eilės, kurias skaitė druskininkietės Audronė Padegimaitė
bei Laimutė Radinienė.
„Bočių“ narės savo dainomis,
šokiu, poezijos skaitymais turtina
miesto šventes, o pačios gražios
ir jaunatviškos yra todėl, kad
nesensta širdimi ir savo veikla
bendruomenei rodo būtent tokį
pavyzdį. Ne mažiau reikšminga
ir kita jų iniciatyva – senų žmonių lankymas ir jiems skiriamas
laikas. „Bočių“ narė Violeta Valskienė patikino, kad pastaruoju
metu su D. Kaubriu nemažai
laiko praleidžia drauge: „Daug

kalbamės. Tai įdomi asmenybė;
turi tiek daug prisiminimų. Dalinėmės prisiminimais ne tik apie
savo, bet ir apie Lietuvos gyvenimą, šiandienines temas“.
Renginyje susirinkusieji susidomėję išklausė V. Valskienės pasakojimą
apie D. Kaubrio
gyvenimą.
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Sausio 13-ąją –
tradicinis bėgimas
aplink Druskonio
ežerą

16 psl.
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Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas L. Urmanavičius:
„Didžiausias dėmesys
ligoninėje turi būti skiriamas
žmogaus sveikatai“

L. Urmanavičius/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Informuojame Druskininkų savivaldybės gyventojus, kad, atsi-

statydinus VšĮ Druskininkų ligoninės direktoriui Viktorui Meižiui,
laikinai eiti vadovo pareigas skiriama Druskininkų savivaldybės
gydytoja Evelina Raulušaitienė.
Patikiname, kad visos medicininės paslaugos ligoninėje yra ir
bus teikiamos, todėl gyventojams
nėra pagrindo nerimauti.
Druskininkų savivaldybė rūpinasi, kad Druskininkų ligoninės
veikla būtų sklandi, kad didžiausias dėmesys būtų skiriamas visapusiškam paciento gydymui ir
priežiūrai bei kokybiškų paslaugų
teikimui. Svarbiausia, kad gydytojai laikytųsi duotosios Hipokrato priesaikos.
Reformos, vykdomos optimizuojant ligoninės veiklą, bus tęsiamos, nes šioje įstaigoje teikiamos paslaugos turi būti ne tik
kokybiškos, bet ir gaunamos nedelsiant arba žmogui kuo patogesniu laiku.
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Tinkamai prižiūrėkime statinius
Druskininkų savivaldybės ad- temperatūros pokyčių gali nukristi statiniui bei imtis skubių priemoministracija atkreipia statinių sa- ant žmonių ir juos sužaloti. Dide- nių susikaupusio sniego pašalinivininkų, naudotojų, daugiabučių lė traumų tikimybė dėl kelių, take- mui nuo statinių išorinių atitvarų.
namų savininkų bendrijų pirminin- lių prie pastatų ir darboviečių sli- Norint išvengti nelaimingų atsitikikų, administratorių dėmesį į stati- dumo, todėl reikia imtis priemonių mų, nuo statinių būtina savalaikiai
nių priežiūrą šaltuoju metų laiku.
slidumui pašalinti.
pašalinti kabančius varveklius.
Žiemos sezono metu ant statinių
Siekiant išvengti galimų avariTinkamai prižiūrėdami pastatus,
stogų kaupiasi sniegas, dėl tem- jų ar nelaimingų atsitikimų, būti- išvengsime nelaimingų atsitikimų
peros pokyčių formuojasi ledas na stebėti sniego storį ir jo poveikį ir pastatų griūčių.
ar vanduo ir padidėja laikančių konstrukcijų
apkrovos.
Tirpstančio sniego
vanduo, kuris, užsikišus ar užšalus lietvamzdžiams, bėga
per karnizus, stoglovius, patenka ant
sienų. Šąlant, į sienų
konstrukcijų plyšius
patekęs vanduo jas
ardo. Tai turi įtakos
konstrukcijų mechaniniam atsparumui ir
pastovumui, todėl didėja statinių galimų
griūčių rizika.
Dėl dažnos oro sąlygų kaitos atsiranda didelė rizika, kai
nuo statinių kabanTinkamai prižiūrėdami pastatus, išvengsime nelaimingų atsitikimų ir pastatų griūčių/Druskininkų savivaltys varvekliai, susi- dybės
archyvo nuotrauka
kaupęs sniegas dėl

Paaiškėjo konkurso „Mano Kalėdos Druskininkuose“ laimėtojai
Žiemos pradžioje Druskininkų savivaldybė pakvietė druskininkiečius ir kurorto svečius
įamžinti šventinį kurorto grožį
ir dalyvauti nuotraukų konkurse „Mano Kalėdos Druskininkuose“
Iš viso konkurse dalyvavo 36
dalyviai, kurie atsiuntė 156 nuotraukas. Tikimės, kad geriausios nuotraukos ateityje bus
panaudotos,
reprezentuojant
Druskininkus.
Konkurse dalyvavo druskininkiečiai ir kurorto svečiai iš Vilniaus, Kauno, Lazdijų, Marijampolės, Panevėžio, Vilkaviškio,
Mažeikių, Ukmergės ir net iš
Maskvos.
Tris laimėtojus išrinko „Facebook“ vartotojai, spausdami
„Patinka“, dar trys laimėtojai paaiškėjo burtų keliu.
Nakvynę su pusryčiais viešbutyje FLORES su neribotu laiku
Vandens parke bei procedūra
Druskininkų gydykloje laimėjo daugiausia interneto vartotojų simpatijų sulaukę Samanta ir
Almantas. Romantišką vakarienę restorane „Aero Gallery“ laimėjo Iveta ir Tadas. Nakvynė su
pusryčiais centre „Dainava“ atiteko Eglei Ramanauskienei iš
Vilkaviškio.
Burtai lėmė, kad apsilankymą
Druskininkų vandens parke laimėjo Paulius Cikanavičius, apsilankymas SPA centre FLORES atiteko Laurai iš Mažeikių,
o romantišką vakarienę restorane „Du Sel“ laimėjo Justinas
Šeibokas.
Sveikiname nugalėtojus ir prašome dėl laimėtų prizų parašyti
el. paštu: aina.damkute@druskininkai.lt
Visas konkursui atsiųstas nuotraukas galite peržiūrėti Druskininkų savivaldybės socialinio
tinklo „Facebook“ paskyroje.
Dėkojame visiems konkurso dalyviams! Kviečiame sekti
Druskininkų savivaldybės naujienas ir ateityje dalyvauti kituose konkursuose.

Laimėtojų nuotraukos/Druskininkų savivaldybės koliažas
Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Rinkimai – tai egzaminas. Kartu su komanda, kuria pasitikiu,
esu pasiruošęs jį laikyti.
Tikiu Jūsų teigiamu įvertinimu. Būkime kartu.
Už Druskininkų ateitį!
Jūsų kandidatas į merus Ričardas Malinauskas
Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. Užsakymo. Nr. MDR-PR-188-01

Visuomeninio rinkimų komiteto „UŽ DRUSKININKUS SU RIČARDU MALINAUSKU“ rinkimų
programa
Už Druskininkų ateitį!
Savo darbais siekiame, kad druskininkiečiams savo krašte būtų gera gyventi, kad jie jaustųsi saugūs, laimingi ir
užtikrinti ateitimi.

Mes UŽ:
• UŽ augantį pragyvenimo lygį – dar palankesnę aplinką smulkiam ir vidutiniam verslui, užsienio ir vietos investicijų pritraukimą, naujų darbo vietų kūrimą
• UŽ išskirtinius projektus ir nuolatinį atsinaujinimą – dar didesnį Druskininkų patrauklumą Lietuvoje ir užsienyje
• UŽ sveikatai palankią aplinką – laiku suteikiamas kokybiškas sveikatos paslaugas, sveiko gyvenimo būdo iniciatyvas, jaunų specialistų pritraukimą
• UŽ kokybišką švietimo sistemą – mokytojų autoriteto stiprinimą, augančią mokinių motyvaciją, gerėjančius pasiekimus
• UŽ gražią, tvarkingą gyvenamąją aplinką bei patogią infrastruktūrą visoje savivaldybėje: kurorto centre, gyvenamuosiuose rajonuose, seniūnijose
• UŽ socialinės atskirties mažinimą
• UŽ vietinių jaunų žmonių integraciją į darbo rinką ir bendruomenę
• UŽ įdomų ir aktyvų kultūrinį gyvenimą
• UŽ senųjų kurorto tradicijų išsaugojimą
Gavę Jūsų pasitikėjimą, su naujomis jėgomis tęsime pradėtus darbus – kartu su Jumis kurdami Druskininkus, kuriais šiandien didžiuojasi
visa Lietuva, ir toliau pirmiausia galvosime apie vietinį žmogų, apie kiekvieno iš Jūsų lūkesčius. Įgyvendindami naujus sumanymus, sieksime, kad Druskininkai augtų, o žmonės didžiuotųsi, čia gyvendami.
Kviečiame visus būti atsakingais, aktyviais, reikliais piliečiais – balsuoti už patirtį bei išmintį turinčius, sąžiningus ir savivaldos darbą išmanančius vietos politikus tam, kad ir toliau puoselėtume sėkmingus ir klestinčius Druskininkus.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. Užsakymo. Nr. MDR-PR-188-02

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

Druskininkų savivaldybės
informacija
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Medicininės slaugos ir
palaikomojo gydymo skyriaus
pacientams – Druskininkų
bendruomenės dėmesys
Kristina Kašinskienė,
Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus socialinė
darbuotoja
Šventiniu laikotarpiu ypatingo dėmesio ir gausių lankytojų sulaukė VšĮ Druskininkų
PSPC Medicininės slaugos ir
palaikomojo gydymo skyrius.
Dar gruodį šio skyriaus senolius aplankė Druskininkų sakralinės muzikos ansamblio
mokytojos, kurios apdovanojo
senolius ir personalą dieviško
grožio giesmėmis ir savo keptais pyragais.
Į svečius užsukę Druskininkų
„Bočiai“ skyriaus gyventojams
padovanojo Advento vakaronę,
kurioje visi kartu prisiminė jaunystę, burtus ir papročius.
Senolių širdeles glostė ir Drus-

kininkų lopšelio-darželio „Bitutė“
„Zuikučių“ grupės vaikučiai. Penkiamečiai senoliams skyrė giesmes, eilėraštukus, pačių padarytus atvirukus su angeliukais.
Skyrių aplankęs Druskininkų šv.
Apaštalo Baltramiejaus klebonas
Mons. Žydrūnas Vabuolas čia sukūrė jaukią sakralinę aplinka, išklausė,
palaimino senolius ir personalą.
Šventę į skyrių atnešė „Saulės“ mokyklos mokiniai, kurie ne
tik giedojo, deklamavo eiles, tačiau kvietė senolius prie bendro
gausaus stalo su pačių gamintais
kepiniais. Neliko nei vieno senolio, neparagavusio pyrago. Mokiniai labai dėmesingai bendravo
su tais, kurie negali judėti.
Tradiciškai senolių Didžiųjų
metų švenčiu laikotarpiu nepamiršo ir „Atgimimo“ mokyklos mokiniai bei Druskininkų maltiečiai.

Prisiminus mokytoją, liaudies dainininkę
Mariją Vidūnaitę-Grėbliūnienę
Violeta Berlinskienė

Šventiniu laikotarpiu ypatingo dėmesio ir gausių lankytojų sulaukė Medicininės slaugos
ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientai/Kristinos Kašinskienės nuotraukos

Sausio 3 dieną mokytojai Marijai Vidūnaitei-Grėbliūnienei
būtų sukakę 90 metų. Į Amžinybę ji išėjo prieš du metus, spalio 6-ąją – prieš pat Tarptautinę
Mokytojų dieną.
M. Vidūnaitė-Grėbliūnienė buvo
viena iš tų žmonių, kurių užmiršt
negalima, kuriuos primena jų atlikti darbai. Ji buvo Mokytoja, liaudies dainų pateikėja ir dainininkė,
tautotyrininkė, kultūrinių renginių
organizatorė – visu savo gyvenimu liudijo meilę žmonėms ir Tėvynei.
Sausio 5 dieną Leipalingio bibliotekoje mokytojos Onutės
Alesiūtės Bleizgienės iniciatyva
žmonės rinkosi paminėti Marijos
90-mečio jubiliejų, prisiminti jos
gyvenimą, nuveiktus darbus.
Mirus tėveliui, Marijai tebuvo
12 metų. Liko motina su keturiais
našlaičiais. Ji – dvylikametė, vyriausia, tapo motinos pagalbininke, šeimos rūpintojėle, ypač po
karo, kai po gaisrų iš namų buvo
likę tik pelenai. Ji į mokslus išleido du brolius. Lėšas šeimai kaupė, nerdama, siuvinėdama. Vargais baigė Leipalingio gimnazijos
keletą klasių, pradėjo mokytojauti nuošaliose Bugiedos bei Pa-

Leipalingio bibliotekoje organizuotas renginys mokytojos M. Grėbliūnienės atminimui/Asmeninio archyvo nuotrauka

dumblių mokyklose. 1949 m. baigė Alytaus mokytojų seminariją.
Mokytojavo Viktarinos, Leipalingio, Didžiasalio ir Ricielių mokyklose. Visur organizuodavo meno
saviveiklos renginius, etnografinius koncertus.
Leipalingio vidurinės mokyklos
tautosakos būrelio entuziastams
Marija yra padainavusi 169 liaudies dainas (jos pasiųstos į Lietuvos Mokslų Akademiją), sukūrusi „Dzūkų veseilios“ scenarijų.
Ji subūrė ir 25 metus vadovavo Ricielių etnografiniam ansam-

bliui „Nendrelės“, sukvietė garsią
Ricielių kapelą, parašė ne vieną
tekstą dainoms, užrašė dzūkų papročius, juokingus pasakojimus.
Mokytoja M. Grėbliūnienė net ir
tada, kai patyrė daug skaudžių
netekčių – sūnaus, vyro ir motinos mirtį – nepalūžo. Ji visada
buvo šviesos, draugystės ir gerumo spindulys, net netekusi regėjimo, išliko dvasia gyvybinga, niekada nesiskundė.
M. Grėbliūnienę prisiminti jubiliejaus ir antrųjų mirties metinių
proga susirinko nemažas leipalingiečių būrys, Ricielių „Nendrelės“, kurioms vėliau vadovavo
Julija Čiurlionienė, giminės iš Metelių ir buvę mokytojos mokiniai.
Ypač visus jaudino „Nendrelių“ ir
Leipalingio etnografinio ansamblio „Serbenta“ (vadovė A. Petravičienė) dainos, kurias kažkada
dainavo Marija.
Mokytojos Marijos didžiausias
troškimas buvo, kad žmonės,
ypač giminės, bendrautų, kad pasaulyje nebūtų karų, melo ir klastos.
Šv. Mišių auka, kurią už ją aukojo kunigas P. Marčiulionis, maldos
prie kapo, prisiminimai ir dainos
– tai tik maža padėkos išraiška
šviesios atminties Mokytojai, liaudies dainininkei M. Grėbliūnienei.
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Lietuviškos numizmatikos patriarchas D. Kaubrys pasveikintas 104-ojo
gimtadienio proga

atkelta iš 1 psl.

„Bočių“ šokėjos renginyje negailėjo šypsenų ir džiugino savo pasirodymais/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Sukakties proga 104-erių sulaukusį D. Kaubrį pasveikino Druskininkų „Bočių“ kolektyvas, Druskininkų savivaldybės atstovai, artimieji ir bičiuliai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Prisimindami ilgaamžio sukaktuvininko gyvenimo kelią, daugelis susirinkusiųjų mintimis tarsi
keliavo per įvairius Lietuvos istorinius etapus...
Laikas – bičiulystei
Iš viso „Bočių“ moterys, įgyvendindamos jų sumanytą bendruomeniškumo ir pagalbos projektą
„Padėkime vieni kitiems“, Druskininkuose nuolat lanko 34 senolius, kuriems 90 ir daugiau metų,
tarp jų net trys šimtamečiai.
Lietuvos pensininkų sąjungos
„Bočiai“ Druskininkų miesto bendrijos vadovės Zitos Jančiauskienės teigimu, tokie susitikimai
praturtina abipusiai ir „Bočių“
atstoves, ir jų lankomus druskininkiečius: „Susitikimai ypatingai įprasmina mūsų drauge
praleistą laiką, nes mes jaučiamės laukiamos ir reikalingos, o
mūsų lankomi žmonės džiaugiasi
bendravimu, galimybe dalintis
savo prisiminimais, išsakyti tai,
kas juos pradžiugino, o gal kelia
rūpestį...
Šie mūsų susitikimai – tai žmogiškąja šiluma ir nuoširdumu nuskaidrintas laikas.“
„Draugystės“ sanatorijos vadovė Violeta Kaubrienė renginyje kreipėsi į „Bočių“ nares ir
bendrijos vadovę Z. Jančiauskienę, dėkodama už iniciatyvą:

„Jūs matote tuos, kuriems reikia
padėti, kuriems labiausiai reikia
Jūsų šypsenų ir šiltų žodžių.
Net 34 druskininkiečių, kuriuos
lankote jų namuose, širdys kupinos meilės ir dėkingumo Jums, už
tai, kad atiduodate savo energiją,
dvasinę šilumą, laiką, skirtą tiems
žmonėms, guosdamos juos.
Jums dėkojame už šią, tokią
humanišką misiją, kurią Jūs atliekate, kurią iškėlėte kaip savo
veiklos vėliavą.“
Sūnaus padėka
„Ačiū labai už dainas ir šokius. Mane labai nustebinote“,
– susirinkusiems dėkojo sukaktuvininkas, 104-erių sulaukęs D.
Kaubrys. Paprašytas pasidalinti
patarimu apie tai, kur semtis gyvenimo džiaugsmo, pašnekovas
atsakė: „Gyvenimo džiaugsmas
pats ateina, tik reikia mokėti jį
saugoti.“ Savo sąmojį, humoro
jausmą iki šiol išsaugojęs ilgaamžis D. Kaubrys sakė besidžiaugiantis, kad 104-ąją savo gyvenimo sukaktį mini tarp artimųjų:
„Šalia yra visi tie, kurie myli mane
ir kuriuos myliu aš.“
Ne tik patį D. Kaubrį, bet ir visus susirinkusiuosius sujaudino
sukaktuvininko sūnaus Algirdo
Kaubrio kalba ir sveikinimas.
Tokios nuoširdžios, mylinčio sūnaus kalbos sulaukti būtų didelis

Ilgaamžis D. Kaubrys džiaugiasi, kad 104-ąją savo gyvenimo sukaktį mini kartu su artimaisiais – sūnumi Algirdu ir marčia Violeta/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

Renginyje viešėjo ir D. Kaubrio kolega
prof. S. Sajauskas/Roberto Kisieliaus nuotrauka

džiaugsmas ir laimė kiekvienam
tėvui. „Taip jau lėmė likimas, kad
visai Lietuvai skaudi data, Sausio 13-oji, yra taip arti sausio
14-osios, mano Tėvelio gimtadienio, kuris šiemet yra jau 104-asis.
Mano Tėvelis nuo pat vaikystės buvo svajotojas; santūraus
būdo, bet labai jautrus; nors, būdavo, abu susigraudindavome,
žiūrėdami filmą, tačiau, jei rimtas reikalas – ašarą Tėvelis retai
išspaus...
Paskutinįkart mačiau Tėvą verkiantį, kai mirė mano šviesios atminties Mama.
Tėvelis buvo 80-ies. Jis neteko

V. Valskienė patikino: „Su Domininku kalbamės ne tik apie savo, bet ir apie Lietuvos
gyvenimą, šiandienines temas.“/Roberto
Kisieliaus nuotrauka

žmogaus, kuris jam buvo tikras
draugas, ištikimas gyvenimo

palydovas, ir, sakyčiau, įvairių
sumanymų katalizatorius. Tėvelis visą gyvenimą turėjo daugybę
įvairiausių sumanymų, juos įgyvendindavo vieną po kito, visus
darbus padarydavo nors ir tyliai, ramiai, tačiau su žemaitišku
užsispyrimu.
Tėvelis visą gyvenimą yra labai
darbštus; yra vienas jo toks gražus pasakymas: „Pats maloniausias dalykas man – naktį svajoti,
ką aš kitą dieną veiksiu.“
Savo pasakojimą apie Domininką Kaubrį jo sūnus Algirdas
baigė žodžiais, kreipdamasis į
sukaktuvininką: „Tėve, buvai puikus Tėvas. Dėkingas esu Tamstai, kad esi su manimi, su mumis.
Esu laimingas sūnus.“
Parengė Ramunė Žilienė
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Gamtos mokykloje vaikai gauna progą labiau pažinti gamtą
„Niekam ne paslaptis, kad šiandien esame labiau nutolę nuo
gamtos, nei bet kada anksčiau“,
– sako Dzūkijos nacionalinio parko geografas Gintautas Kibirkštis.
Tai ypač akivaizdu, žvelgiant į vaikus, gyvenančius mieste ir mažai
beprisiliečiančius prie gamtos stebuklų, kurie jų tėvų kartoms atrodė
savaime suprantami.
Dzūkijoje situaciją pakeisti bando Dzūkijos nacionalinio parko
gamtos mokykla – neformalaus
edukacinio švietimo pamokas vaikams siūlanti iniciatyva.
Keturios skirtingos pamokos
Gamtos mokyklos – įvairias edukacines veiklas vaikams rengianti
iniciatyva Lietuvos nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose. Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojai įvairaus amžiaus
moksleivius bei darželinukus kviečia atvykti į vieną iš keturių pamokų, kurias specialistai vadina
pamokomis-ekskursijomis. Šios
vyksta visus metus, tad susidomėję mokytojai, klasių vadovai gali
kreiptis nors ir žiemos viduryje.
Pirmoji iš siūlomų pamokų – „Genys“. Į ją kviečiami ikimokyklinio
amžiaus vaikai, kurie per dvi valandas spėja ir išeiti į mišką paieškoti ištisus metus čia gyvenančio
genio, ir pažiūrėti apie jį filmuką bei pabandyti paukštį nupiešti
arba nuspalvinti.
Pamoka „Visada žalia pušis“ pritaikyta pradinių klasių moksleiviams. Jos metu vaikai stebi ir tiria
skirtingo amžiaus pušis, kankorėžius, taip pat ieško paukščių.
5-8 klasių moksleiviams skirta „Pelkės“ pamoka, kurios metu
moksleiviai sužino, kaip ir kodėl
susiformuoja pelkė, ir tyrinėja pelkės augmeniją.
Galiausiai 9-10 klasių mokiniai
pamokos „Upės ir šaltiniai“ metu

Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojai įvairaus amžiaus moksleivius bei darželinukus kviečia atvykti į vieną iš keturių pamokų, kurias specialistai vadina pamokomis-ekskursijomis/Dzūkijos nacionalinio parko nuotrauka

keliauja prie parko vandens telkinių. Visų pamokų metu būtinas patogus žygiavimo apavas, o paskutiniųjų dviejų atveju labai praverčia
dar ir neperšlampami batai.
„Populiariausios mūsų ekskursijos yra „Genys“ bei „Pelkė“. Darželinukams įdomu ieškoti genio buveinių, suprasti, kaip jis lukštena
kankorėžį. Vyresniems moksleiviams jau smagiau keliauti į pelkę.
Dažniausiai vykstame prie keistokai pavadintos „Meškos šiknos“
pelkės, kartais ir prie Čepkelių raisto. Dalis atvykstančių gyvenime
nėra buvę tikroje pelkėje“, – tikina
parko geografas G. Kibirkštis, vedantis gamtos mokyklos pamokas.
Daugiausiai mokinių atvyksta
iš Vilniaus ir Druskininkų
Anot gamtininko, 2017-aisiais
Dzūkijos nacionalinio parko gamtos mokyklą aplankė apie 1500

vaikų. 2018 metais šis skaičius
taip pat buvo labai panašus.
„Kaip ir netoliese esančius Druskininkus, gamtos mokyklą dažniausiai lanko vilniečiai, nes atstumas netolimas. Iš 1500 lankytojų
daugiau kaip 700 moksleivių atvyko iš Vilniaus. Antroje vietoje su
maždaug 350 vaikų reikėtų rašyti
tuos pačius Druskininkus. Būtent
2017 metais druskininkiečiai gausiai vyko į Marcinkonyse esančią
Dzūkijos nacionalinio parko gamtos mokyklą. Kai kurie Druskininkų
mokyklų pradinukai atvyko į tą pačią pamoką po kelis kartus – tai su
mokytoja, tai su stovyklos vadovais. Taip pat atvyksta mokinių ir
iš Kauno, Alytaus, Varėnos, rečiau
– ir iš tolimesnių Lietuvos rajonų.
Poros valandų susigyventi su
gamta neužteks
O ar tiesa, kad šiandien vaikai su

gamta pažįstami gerokai mažiau,
nei ankstesnės kartos? G. Kibirkštis tikina, jog šis reiškinys jaučiamas labai akivaizdžiai.
„Puikiai matyti, kad didžioji dalis vaikų gamtą pažįsta menkai.
Žinoma, negalime kalbėti apie visus, nes vaiko ryšys su gamta labai priklauso nuo gyvenamosios
vietos, auklėjimo, šeimos tradicijų ir kita. Bet tendencija tokia, kad
ėjimas į gamtą kiekvienais metais
vaikams atrodo kaip vis didesnis
iššūkis. Sąlygas jie priima vis sunkiau: tai per karšta, tai per šalta, tai
uodai kanda, baisu kelti koją į pelkę (nors kai kuriems tai ypatingai
patinka). Mokiniai, išlipę iš pelkės,
kartais jaudinasi, kad iškart neturės rankšluosčio, bus nepatogu ir
panašiai. Visas mūsų patogus gyvenimo būdas didžiuliu greičiu atitolina žmones nuo gamtos, vaikai
– tik vieni to proceso dalyvių“, –

pastebi gamtininkas.
Tokios iniciatyvos, kaip gamtos
mokyklų veikla, anot jo, padeda
vaikams atsigręžti į gamtą, tačiau
bendras tendencijas pakeisti ne
taip lengva ir panašios neformalaus švietimo pamokos turėtų tapti
paskatinimu kitiems mokytojams.
„Mūsų pamokos trunka kelias
valandas. Atvažiavę vaikai gamtai imlūs – vaikai imlūs viskam. Bet
susigyventi su gamta per tiek laiko
neįmanoma. Vėlgi, yra vaikų, kurių
tėvai su jais nuolat važiuoja į gamtą – ir savo šalyje, ir keliauja po pasaulį. Visgi nemažai vaikų didelę
laisvalaikio dalį praleidžia kambaryje prie kompiuterio ar telefono“,
– tikina G. Kibirkštis.
Norint ilgalaikių pokyčių meilė
gamtai turėtų būti skiepijama ne
tik gamtos mokyklose, bet ir per
kitas švietimo iniciatyvas, kurios
leistų darželinukams bei moksleiviams dažniau nuvykti į gamtą ir
arčiau su ja susipažinti. Juk tik per
tokį susidūrimą ir gali gimti noras
pažinti daugiau.
Dzūkijos nacionalinis parkas yra
didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje, įkurta saugoti ir puoselėti
Dainavos upių santakos ir kultūros
vertybes, sudaryti sąlygas poilsiui
ir pažintiniam turizmui. Tai kartu ir
viena miškingiausių Lietuvos saugomų teritorijų, kurios didžiąją dali
užima miškų masyvas, nusitęsiantis per Lietuvą, Lenkiją ir Baltarusiją. Parko miškai vadinami Dainavos giria, priklausiančia „Natura
2000“ tinklui, skirtam išsaugoti europinės svarbos rūšis ir buveines.

Užsakymo Nr.: MDR-188-001

Laisvės gynėjų diena – ir „Atgimimo“ mokykloje
Vaiva Gintutienė,
„Atgimimo“ mokyklos Tolerancijos centro narė
„Atgimimo“ mokykla, kaip
ir visos šalies mokyklos, prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes
liudija“. Aštuntą valandą mokyklos languose sužibo atminties žvakelės, primindamos visiems Sausio 13-osios
aukas. Mokytojai ir mokiniai
žiūrėjo dokumentinę medžiagą ir pagerbė Laisvės gynėjus
tylos minute.
Tąsyk, prieš dvidešimt aštuonerius metus, 1991-ųjų sausio 13-oji
buvo šalta žiemos diena. Nepaisant to, Lietuvos laisvės gynėjai
saugojo svarbius objektus: Parlamentą, Spaudos rūmus, Radijo ir
televizijos bokštą...
O „Atgimimo“ mokyklos kiemelyje pagerbti žuvusiuosius ir atiduoti pagarbą visiems kovotojams už
Laisvę susirinko „Atgimimo“ mokyklos mokytojai ir mokiniai.
Degė laužas, buvo galima pamatyti 1991-ųjų sausio 13-ąją
žuvusiųjų portretus, o renginio
vedėjai aštuntokai Gustė ir Augustas skaitė eiles.
Mokiniai pasakojo apie visus
14 didvyrių, žuvusių tą tragišką
naktį. Pasakojimus keitė dainos,
atliekamos mokytojų Dalios Urniežienės ir Ronatos Balkaitienės
parengtų mokinių. Po kiekvienos
istorijos šalia žuvusiojo portreto

„Atgimimo“ mokyklos kiemelyje pagerbti žuvusiuosius ir atiduoti pagarbą visiems kovotojams už Laisvę susirinko „Atgimimo“ mokyklos mokytojai ir mokiniai/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

buvo uždegamos žvakutės – pagarbos ir prisiminimo ženklas.
Džiaugiamės, kad renginyje apsilankė ir miesto bendruomenės
atstovai, o mokyklos Tolerancijos centras, vadovaujamas Lijanos Lukošiūnienės, sutelkė ben-

dram darbui ne tik mokytojus, bet
ir mokinius.
Ši pilietiškumo pamoka – Laisvės kovotojų pagerbimo minėjimas – buvo svarbus mokiniams,
nes jie, jau Nepriklausomos Lietuvos vaikai, privalo žinoti laisvės

kainą ir prisiminti skaudžius praeities įvykius – kad jie niekada nepasikartotų.
Renginio pabaigoje visi buvo
vaišinami arbata. Panašiai ji šildė
ir 1991-ųjų sausio 13-ąją sužvarbusius Lietuvos gynėjus.

Dėkojame Valei Šmitienei bei
Mantui Micevičiui už renginio idėjos įgyvendinimą. O visiems dalyvavusiems primename – minėti Sausio 13-ąją svarbu, nes tai
mūsų istorija. Atmintis gyva, kol
liudija.
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Mokinių kūryba papuošė bibliotekos aplinką
Druskininkų viešojoje bibliotekoje eksponuojamos dvi
savo tematika skirtingos Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos
mokinių parodos: 7-8 klasių
mokinių darbų paroda „Nuotaikų labirintai“ ir 5-8 klasių mokinių popieriaus plastikos darbų
paroda „Kalėdos – tai namai“.
Iš darbų sklindanti šiluma ir nuoširdumas paneigia mitą, esą šiuolaikiniai mokiniai dažniausiai siekia
tik lengvo darbo ir greitų rezultatų. Rengiant šias parodas, įsilieta į Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos aplinką, visada
atvirą ir draugišką vaikų kūrybai.
„Nuotaikų labirintai“
Vis daugiau dėmesio skiriant
vaikų emocinio intelekto ugdymui
mokykloje, labai svarbu, kad vaikai išmoktų atpažinti ne tik savo
emocijas, bet ir artimųjų nuotaikas.
Kaip teigė dailės mokytoja Jūratė Kygienė, parodoje „Nuotaikų labirintai“ mokiniai kaip tik ir pristato
dailės kūrybines užduotis, padedančias atpažinti ir įsigilinti į skirtingas žmogaus nuotaikas ir jas
kūrybiškai interpretuoti, naudojant grafikos priemones. „Atlikdami šias užduotis, mokiniai mokėsi spręsti kompozicijos užduotis,
lavino piešimo įgūdžius, ieškojo
tinkamiausių grafinio sprendimo
būdų“, – pasakojo J. Kygienė.
Kiekvienam mokiniui individualiai buvo pateikta skirtingą nuotaiką atspindinti fotografija. Mokiniai
turėjo įsigilinti į nuotraukos personažo nuotaiką ir piešinyje sukurti atitinkamą aplinką. Piešinius

mokiniai atliko geliniais tušinukais, kompozicijoms panaudodami grafinius raštus. Kadangi nuotraukose personažų nuotaikos
labai skirtingos, tai ir darbai gavosi labai skirtingi. Užduoties specifika tokia – nurodyta kryptis, reikia
ją pratęsti ir išplėtoti. Galutinis rezultatas pasimatė, išeksponavus
mokinių darbus erdviose Druskininkų viešosios bibliotekos patalpose, kuriose kiekvienas darbelis atskleidė ir mokinio individualų
kūrybinį braižą, ir autoriaus nuoširdų darbą, atliekant užduotį.
„Kalėdos – tai namai“
Bibliotekoje dar galima apžiūrėti ir šventiniu laikotarpiu sukurtą
mokinių darbelių ekspoziciją „Kalėdos – tai namai“. Mokytoja J. Kygienė mano, kad labai svarbu nepasimesti šventinėje karuselėje,
nepamiršti tikrųjų vertybių, įvardinti jas: „Todėl šiemet su mokiniais,
ruošdami kasmetinę šventinę popieriaus plastikos darbų ekspoziciją miesto bibliotekai, vienbalsiai nusprendėme, kad šv. Kalėdos – tai
namai. Vieniems – tai susikaupimo
ir apmąstymų laikotarpis, kitiems
– jaudinantis sugrįžimas iš tolimos
šalies, kažkam – tai šilti vaikystės
prisiminimai o gal svajonės apie
ateities namus... Parodos ekspozicija susideda iš didesnių ir mažesnių erdvinių darbelių, pagamintų iš
kartono ir popieriaus. Darbų sudėtingumas proporcingas mokinių
amžiui: vyriausieji kūrė namelius,
žemesnių klasių mokiniai ekspoziciją papuošė erdviniais žibintais ir
žaisliukais. Tai darbai, kurie lavino
mokinių erdvinį mąstymą bei este-

tinį aplinkos suvokimą. Visi mokiniai turėjo galimybę atsiskleisti modeliuodami formas, dekoro detales
ar spalvinius derinius.“
Parengė Ramunė Žilienė

Piešiniai iš parodos „Nuotaikų labirintai“/Asmeninio archyvo nuotraukos
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Garsus rankininkas Mindaugas Tarcijonas: „Baigus karjerą, būtų idealu
gyventi Druskininkuose“

M. Tarcijonas yra Lietuvos vyrų rankinio rinktinės narys/Asmeninio archyvo nuotrauka

Sėkmingą rankininko karjerą Mindaugas pradėjo gilias rankinio tradicijas turinčiuose
Druskininkuose/Asmeninio archyvo nuotrauka

Laima Rekevičienė
Mindaugas Tarcijonas – vienas iš garsiausių Lietuvos
rankininkų, Lietuvos vyrų
rankinio
rinktinės
narys,
šiuo metu žaidžiantis Lenkijos Opolės „Gwardia“ klube,
sėkmingą rankininko karjerą
pradėjo gilias rankinio tradicijas turinčiuose Druskininkuose. Mindaugas šiltai prisimena savo pirmąją trenerę
Bronę Draginienę ir vėliau jį
treniravusį trenerį Antaną Andrijauską, kurie padėjo pasiekti pirmąsias pergales.

Nuo 16 metų Mindaugas jau
treniravosi Kaune, Lietuvos
olimpiniame sporto centre.
Jam teko žaisti visose šalies
rankinio rinktinėse – ir jaunučių, ir jaunių, ir vyrų.
Pirmuosius sėkmingus rankininko žingsnius žengęs Druskininkuose,
M.
Tarcijonas
svarsto čionai sugrįžti ir baigęs profesionalią rankininko
karjerą.
– Kuo Jus sužavėjo rankinis?
Kodėl būtent šią sporto šaką
pasirinkote?
– Rankinis mane sužavėjo tuo,

– Baigęs karjerą, planuoju grįžti į Lietuvą. Ir būtų idealu
gyventi Druskininkuose. Viskas
priklausys nuo darbo ar verslo
galimybių.
kad tai yra komandinė sporto
šaka. Visą laiką buvau komandinių sporto šakų šalininkas. Sudalyvavęs keliose pirmose treniruotėse, supratau, kad liksiu šiame
vyriškame sporte ilgam.
– Kokiomis asmeninėmis savybėmis turi pasižymėti rankininkas? Kas šiame sporte yra
svarbiausia?
– Šiame sporte, kaip ir visuose
kituose, manau, svarbiausias yra
charakteris ir kovojimas už savo
komandą, jos draugus, klubo ar
šalies garbę. Ne paskutinę vietą
užima ir fiziniai duomenys, ir, be
abejo, talentas.

Smagios akimirkos su šeima/Asmeninio archyvo nuotrauka

– Druskininkuose gilios rankinio tradicijos, čia prasidėjo
ir Jūsų sportinė karjera? Ar tai
lėmė ir sėkmingą Jūsų sėkmingą startą į rankinio pasaulį?
– Pati pradžia buvo Druskininkuose. Tuomet beveik visi mano
amžiaus vaikai lankė rankinio
treniruotes. Krepšinio ar futbolo treniruotės nebuvo tokios populiarios. Puikių trenerių dėka
pasiekėme labai gerų rezultatų
Lietuvos čempionatuose. Ir tuomet jau atsirado galimybė siekti
rankininko karjeros aukštesniame lygyje.

– Kaip, Jūsų manymu, galima
būtų populiarinti rankinį, juo
sudominti ir vaikus, jaunimą?
– Krepšinis, deja, Lietuvoje yra
numeris vienas. Ir, manau, dar
ilgai taip bus. Pats, beje, labai
mėgstu stebėti krepšinio rungtynes, ypač, kai žaidžia Kauno „Žalgiris“. Laisvu laiku per atostogas ir
pats mėgstu pažaisti krepšinį.
O dėl rankinio, mano nuomone,
vienintelis kelias „užkrėsti“ jaunimą šia puikia sporto šaka būtų
geri Lietuvos rankinio rinktinės
rezultatai. To atkakliai ir siekiame.
– Šiuo metu žaidžiate Lenkijoje, bet esate ir Lietuvos rankinio rinktinės narys. Kurios
per sportinę karjerą pasiektos
pergalės Jums buvo svarbiausios?
– Jau 8 sezoną rungtyniauju
Lenkijos lygoje su Opolės „Gwardia“ klubu.
Su komanda pasiekėme skambių pergalių, bet saldžiausios pergalės buvo su Kauno „Granitu“.
Du kartus tapome Lietuvos čempionais ir rungtyniavome prestižinėje Čempionų lygoje.
– Ar ketinate, baigęs karjerą, grįžti į Lietuvą? Galbūt ir į
Druskininkus?

– Kuo skiriasi žaidimas Lietuvoje ir Lenkijoje? Gal kaimynai
labiau domisi rankiniu?
– Žaidimas Lietuvoje ir Lenkijoje skiriasi kardinaliai. Ten sirgaliai
gausiai renkasi į rankinio rungtynes. Daug televizijos transliacijų.
Lietuvoje kol kas rankinis ne toks
populiarus. Tikiuosi, kad viskas
pasikeis į gerąją pusę.
– Ar dažnai tenka būti Druskininkuose? Kokie įspūdžiai?
Kokių pokyčių pastebite?
– Į Druskininkus parvažiuoju maždaug kas 3 mėnesius.
Daugiausia laiko, žinoma, čia
praleidžiu vasarą – atostogauju visą birželio mėnesį. Grįžęs,
kaskart matau, kad kurortas
gražėja, pastatai renovuojami,
vyksta nemažai naujų statybų.
Turistų irgi netrūksta. Dažnai
komandos draugai klausinėja apie Druskininkus. Sako, yra
girdėję, kad pas mus kurorte labai smagiai galima paatostogauti.
– Ar rekomenduojate komandos draugams aplankyti Druskininkus?
– Jau sutarėme, kad keli komandos draugai vasarą apsilankys
Druskininkuose. Ir, esu tikras, –
jiems čia patiks!
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Vytautas Bazys: „Džiugina, kad šiuolaikinė mokykla ugdo mokinių aktyvumą“
Druskininkiečiai, ilgamečiai
pedagogai, švietimiečiai – kiekvienas iš jų nuėjo skirtingą gyvenimo, profesinį kelią,
per savo darbo metus sukaupė daug patirties. Ar šiandien,
būdami senjorai, jie tebesidomi
švietimo aktualijomis? O kaip
jie vertina šiuolaikinę mokyklą:
kuo galima pasidžiaugti, o ką,
jų nuomone, vertėtų tobulinti?
Pirmasis rašinių cikle apie
mokytojus-senjorus – buvęs ilgametis tuometės Druskininkų
1-osios vidurinės direktorius
Vytautas Bazys, 25-erius metus
vadovavęs mokyklai.
– Vytautai, kodėl Jūs pasirinkote būtent mokytojo profesiją?
– Pasirinkimą lėmė atsitiktinumas. Niekada nesigailėjau, tapęs mokytoju. Nors planai, svajonės, baigus vidurinę mokyklą,
buvo visai kiti: ketinau stoti į Archangelsko tolimųjų plaukiojimų
jūreivių mokyklą. Ten pirmiausia
ir padaviau dokumentus. Tačiau
po kurio laiko mane susirado pareigūnai ir išaiškino: „Žinote, labai malonu, kad norite studijuoti jūreivių mokykloje, bet iš
okupuoto krašto mes kol kas nepriimame į šitą specialybę.“ Nors
buvo 1951-ieji, Lietuva, kaip tam
tikru metu buvusi „po vokiečiais“,
tuometei „centrinei“ valdžiai vis
dar nekėlė pasitikėjimo. Priiimti
į sukarintas mokyklas studentus
iš vadinamųjų Pabaltijo šalių vis
dar buvo tabu.
Tad teko keisti sprendimą – įstojau į Žemės ūkio akademiją, Miškų
fakultetą. Mišką visada labai mylėjau – aš gimęs netoli Valkininkų, Pošalčių kaime, ten miškingas
kraštas. Egzaminą išlaikiau vien
penketais (aukščiausias tuo metu
įvertinimas, – red. past.). Tačiau
po kurio laiko Akademijos vadovai mane pasikvietė ir sako: „Bazy,
mums reikia dėstytojų, todėl išsiųsime patį į Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademiją; baigęs
ją, grįšite ir pas mus dirbsite dėstytoju“. Na, gerai, sakau – bet su
sąlyga, kad dar vienas toks mano
draugas, agronomiją tada studijavęs, važiuos, jis irgi gerai išlaikė
egzaminus.
Bet, man grįžus namo, artimieji atkalbėjo nuo mokslų Maskvoje.
Ypač prieš buvo mano krikštatėvis. Akademijos valdžia, sužinojusi, kad atsisakiau vykti į Maskvą,
pervedė mane iš Miškų į Mechanizacijos fakultetą. Tačiau be teisės gauti stipendiją, atseit – „prasikaltau“. Po vieno kito mėnesio,
žiūriu, kad be stipendijos nepragyvensiu. Mokslus teko mesti,
Trakuose įsidarbinau vietos redakcijoje literatūriniu darbuotoju.
Bet pasivijo kitas rūpestis: kadangi buvau baigęs tik vidurinę mokyklą, nepavyko išsisukti nuo šaukimo į karinį komisariatą. Tądien,
kai gavau šaukimą, sutikau Trakuose savo seną draugą, ir jam
„pasibėdavojau“ – va, viskas, visi
mano mokslai „nuėjo“, nes šaukia
mane į armiją. O tas draugas kaip
tik studijavo Pedagoginiame institute ir pasakė man, kad ten dar
trūksta studentų, paragino atvažiuoti. Tai aš jau kitą dieną ir nuvažiavau ne į komisariatą, o į Vilnių, tiesiai į institutą. Nuėjau pas
dekaną. Jis sako – papasakok bėdas. Papasakojau viską: kaip egzaminus išlaikiau penketais, kaip
į Maskvą norėjo mane išsiųsti,
kaip tėvai neleido... Išklausęs, dekanas pasiūlė man institute studijuoti fiziką. Nemaniau tada, kad

V. Bazys: „Verta pasidžiaugti tuo, kad mokyklose organizuojama daugybė renginių, ir,
juos organizuojant, remiamasi pačių mokinių iniciatyvomis, idėjomis.“/Roberto Kisieliaus
nuotrauka

būsiu mokytojas; maniau, juk iš fizikos ilgainiui bus paprasčiau pereiti į inžinerinį fakultetą. Bet taip
ir liko: fizika. Kai baigiau institutą,
buvau paskirtas dirbti į Adutiškį.
Labai toli... Iki artimiausio miško
– 19 kilometrų... Man, kaip dzūkui,
tai buvo nepakenčiama. Po kelerių metų atvažiavau dirbti į Daugus. Daugų vidurinėje susipažinome su tada būsimąja žmona
Stanislava, kuri ten jau dirbo geografijos mokytoja. Su ja užauginome dukrą, Alvydą, ji yra dėstytoja M. Romerio universitete.
Turime du vaikaičius ir du provaikaičius.
– 1963-aisiais Druskininkuose
kurį laiką dirbote Švietimo skyriaus vedėju. Kokias problemas
reikėjo spręsti?
– Druskininkai stipriai augo. Vai-

kų buvo daug: pirmoji vidurinė dirbo dviem pamainomis. Mieste tuo
metu buvo lietuvių, rusų ir dar vakarinė mokyklos. Gal, sakyčiau,
didžiausias iššūkis, kol dirbau
Švietimo skyriaus vedėju, buvo
tai, kad nebuvo tvarkos su vadinamaisiais kadrais; tekdavo spręsti,
aiškintis įvairias situacijas, kai tarp
kai kurių kolegų kildavo konfliktai,
nesantaika. Švietimo skyriaus vedėju dirbau neilgai, nes tuometis
Vykdomojo komiteto pirmininkas
pasiūlė man vadovauti mokyklai.
– O kas svarbiausia buvo
Jūsų, kaip mokyklos vadovo,
darbe?
– Manau, labiausiai visiems
mums, dirbusiems mokykloje, rūpėjo gerai paruošti mokinius: kad
baigtų mokyklą puikiais rezultatais ir kad kuo daugiau jų įstotų į

aukštąsias mokyklas. Manau, vadovauti man sekėsi neblogai – dar
ir todėl, kad turėjau tris pavaduotojus: kolegos visi trys – šaunūs
vyrai, šviesios atminties Vladas
Skvernys ir Vytautas Savilionis,
Antanas Zabotka. Respublikos
mastu Druskininkų 1-oji vidurinė
buvo tarp geriausių mokyklų šalyje. Dirbo geras kolektyvas, net iki
60-80 procentų abiturientų įstodavo į aukštąją mokyklą. Tai buvo labai didelis mokyklos pasiekimas.
Džiaugiuosi, kad, man vadovaujant, Druskininkų 1-ąją vidurinę
mokyklą baigė tiek ryškių asmenybių, dabar žinomų žmonių: Bronius Akstinas, Laima Andrikienė,
Juozas Galdikas, Rimantas Daugelavičius, Irena Degutienė, Rimantas Pleikys, Laimantas Jonušys, Ričardas Gavelis...
– Anuomet mokykloms tekdavo švęsti ir kai kurias primestas, to laikmečio „padiktuotas“
šventes. Kaip spręsdavote tą
„ideologinį“ klausimą?
– Taip, tarybų valdžios metais
„minėtinų“ datų netrūkdavo. Aišku, planuose, ataskaitose tekdavo
parinkti ir įrašyti tam tikras lozungines formuluotes, tačiau mes, mokytojai, dirbome savo darbą, ir niekas labai nežiūrėjo, nesureikšmino
tos „ideologijos“. Na, sakykime,
kad ir tie komjaunimo susirinkimai:
plane tai galėjo būti įvardinta kaip
susirinkimas „Mūsų darbas – Tau,
tarybine Tėvyne“, o susirinkime
tiesiog – išsamus trimestro rezultatų aptarimas. Tai panašiai ir tose
šventėse – jų pavadinimai formuluotėse gal ir būdavo pompastiš-

Tuometės 1-osios vidurinės mokyklos atidarymo akimirka. V. Baziui įteikiamas simbolinis raktas/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

V. Bazys – „Atgimimo“ mokyklos mokytojų senjorų klubo „Bičiuliai“ narys/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

ki, „ideologiniai“, o turinys – visai
kitoks.
– Ar tiesa, kad, dėl vieno mokinio išdaigos, Jums teko aiškintis Druskininkų saugumo pareigūnams?
– Taip, buvo tokia istorija. Kai
vieną dieną, parėjęs pietauti, namuose sulaukiau vieno atsakingas
pareigas užimančio Druskininkų
saugumiečio skambučio: „Pas jus
mokykloje trispalvių vėliavėlių primėtyta.“ Tekinas nubėgau į mokyklą. Ir matau – visur: ir sporto salėje, ir persirengimo kambariuose
grindys nuklotos tomis neva tai
„vėliavėlėmis“ – daugybė sukarpytų trispalvių popierėlių. Tik spalvų išsidėstymas juose ne „geltona žalia raudona“, o „žalia geltona
raudona“. Taip ir parašiau tada
savo pasiaiškinime saugumui: čia
ne vėliavos, o tik spalvoti popieriukai. Jiems tokio pasiaiškinimo
pakako. O mokiniui, kuris primėtė
tų popiergalių ir didžiavosi, kad jis
esą Lietuvos vėliavą „pagamino“,
pasakiau: „Tai kad vėliavos spalvų
nepažįsti – nė pats nežinai, ką čia
„pagaminai“...“
– Kaip vertinate šiuolaikinės
mokyklos aktualijas?
– Žinoma, visa, kas susiję su mokykla, švietimu, ugdymu, man rūpi
iki šiol, nors jau seniai mokykloje nebedirbu. Dabar man 87-eri,
mokykloje baigiau fiziką dėstyti 2005-aisiais. Žinote, anuo metu
buvo toks Mokslinis mokyklų tyrimo institutas; ten dirbo Lietuvos pedagogikos elitas, talentingi,
darbštūs mokslininkai, akademikai, tarp jų L. Jovaiša, V. Rajackas
ir kiti. Pagal institute atliktus tyrimus buvo nustatyta, kad asmenybę suformuoja trys grupės: mokykla, tėvai ir visuomenė arba, kaip
dabar vadina, bendruomenė. Pagal tą tyrimą, mokykla asmenybės
formavimui įtakos turi ne daugiau
kaip 28 proc., tėvai irgi apie 20
proc., o daugiausia – beveik 50-60
procentų – įtakos turi bendruomenė. Taigi galima būtų teigti, kad asmenybės formavimuisi daugiausia
įtakos turi, paprastai tariant, gatvės, kiemo draugai. Labai tikėtina: juk bendraamžių nuomonės
jaunystėje labiausiai paisoma. Todėl manau, kad ne tik mokyklose,
bet ir visoje jaunimo aplinkoje turėtų būti įkuriama daugiau pačių
moksleivių, jaunimo organizacijų,
kad patys mokiniai reikalautų vieni iš kitų, patys vieni kitus vertintų,
girtų ar, jei reikia, pakritikuotų ar
peiktų. Juk bendraamžių nuomonė ir yra svarbiausia, tarp bendraamžių ieškoma ir autoritetų, jais
sekama. Antras dalykas, kurį aš
matau mokyklose kaip ne itin gerą
tendenciją, – nepakankamai gerbiama pati svarbiausia mokymo ir
ugdymo priemonė – pamoka. Manau, pernelyg piktnaudžiaujama
tokia tvarka, kai praleisti pamoką surandama įvairių „pateisinamų“ priežasčių. Juk dažnai praleidžiant pamokas, labai nukenčia
mokinių žinios! Anais laikais net
ministro įsakymo reikėdavo, kai
mokiniai turėdavo išvykti į olimpiadas, konkursus.
Tačiau, žinoma, verta pasidžiaugti tuo, kad mokyklose organizuojama daugybė renginių, ir, tai
daroma, remiamtis pačių mokinių
iniciatyvomis, idėjomis. Taip ugdomas mokinių aktyvumas. Labai
gerai, kad plėtojami bendradarbiavimo ryšiai su kitomis, Lietuvos ir
užsienio šalių, mokyklomis.
Parengė Ramunė Žilienė
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Žiemos sporto entuziastus Druskininkuose
suburs „LTeam olimpinis žiemos festivalis“

„LTeam olimpinis žiemos
festivalis“ – didžiausia Lietuvos žiemos sporto entuziastų šventė – su trenksmu
grįžta į Druskininkus. Pirmąjį 2019 metų vasario savaitgalį renginys vyks net 3 dienas:
penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį.
Vasario 1-3 dienomis „LTeam
olimpinis žiemos festivalis“ vyks
ne tik „Snow Arenoje“ bei jos prieigose, bet ir miesto centre. Žiemos sostinėje vyksiančio renginio programa vėl bus įvairi – nuo
bėgimo, lenktynių rogutėmis ir

„Winter Challenge“ varžybų, iki
tarptautinio sporto komandų talismanų kovų, šeimų ledo ritulio varžybų, kajakų slalomo, mėgstamų
atlikėjų koncertų ar ledo skulptūrų konkurso.
Kaip ir kasmet, į Druskininkus iš
visos Lietuvos sugužės geltonieji
mokykliniai autobusiukai, vežantys moksleivius – Lietuvos mokyklų žaidynių finalininkus. Visą
savaitgalį žaidynių dalyviai varžysis įvairių sporto šakų finaliniame
etape bei turės galimybę pasisvečiuoti LTeam festivalyje, pasiklausyti žvaigždžių koncertų.

Tradiciškai dalyvavimas renginyje su LTeam dalyvio pasu nieko
nekainuos. LTeam dalyvio pasas
– tai nemokamas bilietas, skirtas
išbandyti visas renginio sporto
rungtis ir pramogas. Už kiekvieną
atliktą užduotį LTeam paso savininkas pelnys taškus, kuriuos susumavus gaus skirtingos vertės
prizus.
Registracija LTeam dalyvio pasui gauti: http://www.lteam.lt/r…/
lteam-iemos-olimpinis-festivalis-2019
Organizatorių informacija
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Renginiai
Sausio 18 d. 16 val.
Literatūrinė popietė vaikams
„Miško etiudai“ (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.Kudirkos g. 13)
Sausio 19 d. 16 val.
Romansų popietė „Kai šalia
praeitis“, (Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3,
Leipalingis)
Sausio 19 d. 18 val. Susitikimas su žurnalistais ir
rašytojais Jurga Jurkevičiene
ir Pauliumi Jurkevičiumi.
Pokalbis apie naujausią jų
knygą „Romanas su Italija.
Ketvirtis amžiaus Romoje
– kaip viena diena“. Įėjimas
laisvas. Renginio metu
galėsite įsigyti knygų su autografais (Druskininkų „Eglės
sanatorijos“ konferencijų
salėje, Eglės g.,1)
Sausio 24 d. 17 val.
Naujų knygų pristatymas
„Susipažink su nauja
knyga“, (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Sausio 24 d. 17.30 val.
Viečiūnų bendruomenės
centre (Jaunystės g. 17) –
susitikimas su knygos „Žali
sausainiai: Knyga sveikiems neurotikams“ autore,
Fenomenologinių tyrimų
instituto vadove, lektore,
psichologe-psichoterapeute
dr. Agne Matulaite. Renginio
metu bus galima įsigyti knygų
bei gauti autorės autografų.
Sausio 25 d. 11 val.
Druskininkų „Bočių“ Žodžio
meno klubas kviečia į renginį
,,Čia Lietuva, čia lietūs lyja“,
skirtą poeto, publicisto, vertėjo
Eduardo Mieželaičio gimimo
100-mečiui (Socialinių paslaugų
centras, Veisiejų g. 17)
Parodos
Paroda „Lietuvis Bronislovas Pilsudskis – žinomas
Japonijoje, pamirštas Lietuvoje“, skirta mokslininko,
kultūros antropologo, etnografo Bronislovo Pilsudskio
100 metų mirties sukakčiai
paminėti, (Druskininkų
miesto muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 59)

Dėkojame Druskininkų savivaldybei už visokeriopą pagalbą,
Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui ir Druskininkų ligoninei už neatidėliotiną dėmesį ligoniui ir profesionalią jo
priežiūrą, klebonui Kęstučiui Masevičiui, bendradarbiams, draugams, bičiuliams, kaimynams, choro dainininkėms ir visiems, buvusiems šalia sunkią gyvenimo valandą, už atjautą, paguodą ir
paramą, palydint į paskutinę kelionę Vincą Paserbskį.
Artimieji

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

Spaudinių paroda „Atverkime širdis atminimui“,
(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).
Parodos Druskininkų
savivaldybės viešojoje bibliotekoje veiks iki sausio 30 d.

Užuojautos
Kas gyveno taip, kad jo atminimą
šventai saugo savo širdyse jo mylėti žmonės,
tas, manau, padarė viską,
kad gyventų ir po mirties. (G. Elbertas)
Nuoširdžiai užjaučiame Druskininkų miesto muziejaus
direktorių Gintarą Dumčių, mirus mylimam Tėveliui.
Druskininkų savivaldybės administracija
Sunkią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Druskininkų miesto muziejaus
direktorių Gintarą Dumčių.
Druskininkų miesto muziejaus kolektyvas
Kas yra gyvas savo mylimųjų atminty, tas nemirė – jis tik toli…
(Immanuel Kant)
Dėl Tėvo mirties nuoširdžiai užjaučiame Gintarą Dumčių
ir artimuosius.
Druskininkų kultūros centro kolektyvas
Pasaulis, kurio nebėra, pasaulis, kuris jau praėjo,
dar kartais sugrįžta veidais, dar kartais sugrįžta vardais.
Ir bando lyg vėtroje gęstantis laužas sušildyt mane atmintim...
Mirus mylimam vyrui, nuoširdžiai užjaučiame
Nijolę Dumčienę ir artimuosius.
Druskininkų „Bočiai“
Kiekvienas palieka pėda žemėje,
kai einame laukais,
Jei gilios – jos ilgai išlieka,
jei teisingos – jos tampa keliais. (J. Marcinkevičius)
Mirus mylimam vyrui, nuoširdžiai užjaučiame
Nijolę Paserbskienę.
Liškiavos g. 19 namo gyventojai
Atminties lopinėlių skarą margą neriu...
Mes, ja apsigobę, dar sugrįšim kartu,
kur kiekvienas kampelis Tavimi dar alsuoja, kur kiekvienas
žiedynas Tave atkartoja...
Kai po kojom sugirgžda namo laiptai numinti,
atrodo, kad Tu juos savo žingsniais pravirkdei...
Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Artūrą Gervelį,
jo šeimą ir artimuosius.
Dabintos g. 11 kaimynės Zina Krocienė, Vida Kalinauskienė
Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam,
o aidas atkartojo – kaip trumpai. (V.Aistis)
Te kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui suteikia prieglaudą Bronei Baltulionienei. Nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.
DNSB „Santarvė“, Veisiejų g.16, gyventojai
Jus palietė tamsa ranka vėsia,
dabar jokia užuojauta neguodžia.
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.
Iškeliavus į Amžinybę Pronui Steponavičiui, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
DNSB „Santarvė“, Veisiejų g. 16, gyventojai
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka....
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
Mirus Vladislavai Valentukevičienei, sunkią Mamos netekties
valandą nuoširdžiai užjaučiame dukras Onutę ir Nijolę.
DNSB „Gojus“ bendruomenė
Mirus Albinui Bialyj, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ir vaikus.
Druskininkų g. 10 gyventojai
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2019.01.18 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Vartotojų kontrolė.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Žmogus su plieniniais kumščiais.
00:30 Klausimėlis.lt (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 4.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 Seserys.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Farai“ .
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. „Kung Fu Panda 3“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS.
„Egipto dievai“.
23:45 „Infiltruoti“.
02:35 „Maištas“.
04:05 „Rembo. Pirmasis kraujas 2“.
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.
10:55 Valanda su Rūta.
12:00 „PREMJERA. Mano likimas
13:00 „Gyvenimo daina“.
14:00 „Aukštakulnių kerštas“.
15:00 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Pramogų pasaulio apdovanojimai „Žmonės 2019“.
23:00 Amerikietiška pastoralė.
00:55 „Prezidentės pagrobimas“.
03:55 Kovotojas.
05:35 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 „Šėtono medžioklė“.
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 PREMJERA. „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
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 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“.
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“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 NKL čempionatas. Šakių „Vytis“ - Vilniaus „Perlas“.
20:00 „Amerikietiškos imtynės“.
22:00 Juodojo angelo skrydis.
00:10 „Dakaras 2019. Savaitės apžvalga“.
00:40 „Dakaras 2019“.
01:10 Skiriamoji juosta.
02:45 „Gyvi numirėliai“.

2019.01.19 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
07:00 K-9. Privatus detektyvas.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gamtos pasaulis. Tobula partnerystė.
12:55 Pasaulio dokumentika. Metų
laikai.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 6.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 „Eurovizija 2019“. Nacionalinė atranka.
23:00 Lopas Adamsas.
00:55 Žmogus su plieniniais kumščiais.
02:30 Pasaulio dokumentika. Gamtos pasaulis. Tobula partnerystė.
03:25 Pasaulio dokumentika. Metų
laikai.
04:25 Džesika Flečer 6.
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 „Dinozauras“.
12:05 „Meilė keliauja laiku. Safyrė“.
14:20 „Galiūnas Džo“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS. „Naktis muziejuje.
Kapo paslaptis“.
21:20 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS. „Bado žaidynės: strazdas
giesmininkas, I dalis“.
23:50 „Redirected/Už Lietuvą!“.
01:45 „Egipto dievai“.
03:55 „Nakties klajūnai 2“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Madagaskaro pingvinai“.
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“.
09:05 „Ogis ir tarakonai“.
09:25 „Ponas Bynas“.
09:50 KINO PUSRYČIAI. Stebuklų
namai.
11:30 Naujokė.
13:30 Gyvenimas ant ratų.

15:30 Seni bambekliai 2.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA.
Tarzanas.
21:15 Keistuolis Deivas.
23:00 Mano kaimynė – pornožvaigždė.
00:55 Amerikietiška pastoralė.
02:40 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 „Gurovo bylos. Medžioklė.“
22.00 Žinios.
22.30 „Gurovo bylos. Medžioklė.“
23.10 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“.
01.15 „Moterų daktaras“.
02.45 „Šeimininkė“.
04.25 Vantos lapas.
04.50 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“.
06.15 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
06:15 „Vaikai šėlsta“.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Ultimate Strongman Pasaulio
veteranų čempionatas. 2018 m.
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. Rytas - Lietkabelis.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 MANO HEROJUS. Pabėgimo planas.
00:10 AŠTRUS KINAS. Bijok jo vardo.
01:45 „Ekstrasensų mūšis“.

2019.01.20 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime
kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Pasaka apie Pažadėtąją
žemę.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Kanada.
12:55 Pasaulio dokumentika. Pavojingoji žemė.
13:50 Puaro.
11/2 s. Susitikimas su mirtimi.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
21:30 Premjera. Laisvės kaina. Disidentai.
22:20 Premjera. Subtilumas.
00:10 Daiktų kontūrai.
01:45 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Kanada.
02:40 Pasaulio dokumentika. Pavojingoji žemė.
03:30 Istorijos detektyvai. Istorinė
publicistika.
04:20 Puaro.
11/2 s. Susitikimas su mirtimi.

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 „Daktaras Dolitlis 4. Prezidento šuo“.
13:10 „Sosto įpėdinis“.
15:15 „Gatvės šokiai 2“.
17:00 „Havajai 5.0“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „X Faktorius“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS.
„Indianapolis. Nepaprasta drąsa“.
00:55 „Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas. 1 dalis“.
06:20 Dienos programa.
06:25 „Madagaskaro pingvinai“.
06:50 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:15 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:40 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:05 „Riterių princesė Nela“.
08:30 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:55 KINO PUSRYČIAI. Tomas ir
Džeris.
10:30 Muzikinė kaukė.
12:55 Fantomas.
14:55 Absoliutus nulis.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:30 PREMJERA. Laiko patrulis
23:20 Rūkas.
01:10 Mano kaimynė – pornožvaigždė.
02:55 Programos pabaiga.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana“.
07.55 „Gluchariovas“.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Detektyvas Morsas“.
13.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 10 min iki tobulybės su Jurijumi. Sveikatingumo laida.
17.15 Skinsiu raudoną rožę.
18.00 Žinios.
18.30 „Inspektorius Luisas. Virš gėrio ir blogio“.
20.00 Žinios.
20.25 „Inspektorius Luisas. Virš gėrio ir blogio“.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Detektyvas Morsas“.
00.40 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje.“
02.10 „Merdoko paslaptys“.
03.40 „Kelrodė žvaigždė“.
05.10 „Pavojingiausios kelionės.
Brazilija“.
05.35 „Pavojingiausios kelionės.
Mianmaras“.
06:40 Ultimate Strongman.
Pasaulio veteranų čempionatas.
07:30 „Žemė - dykumų pla-

neta“.
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 „PREMJERA. Gordonas
Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Amžiaus nusikaltimai“.
17:00 Betsafe–LKL. Juventus Šiauliai.
19:30 Žandaras iš San Tropezo.
21:35 „Antrininkas“.
22:40 „Kortų namelis“.
23:45 Tarptautinis turnyras. „BUSHIDO KOK 2018 Ryga“.
02:00 Bijok jo vardo.

2019.01.21 d.
Pirmadienis

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 Beatos virtuvė.
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 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė.
05:00 Seserys.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Visi mes žmonės“.
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 PREMJERA. VAKARO KINO
TEATRAS. „Geležinkelio tigrai“.
00:35 „Mikė“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:35 „Mikė“.
04:55 „Rouzvudas“.
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.
12:00 „Mano likimas“.
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. Gelbėjimo misija
00:15 „Juodasis sąrašas“.
01:05 Laiko patrulis.
02:40 Programos pabaiga.
06.00 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 „Šėtono medžioklė“.
11.10 „Albanas“.
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Reporteris.
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“.
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03.50 „Neišsižadėk“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Mentų karai. Odesa“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų

gatvės“ .
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Reali mistika“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:35 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Mano tobulas gangsteris.
22:50 Pabėgimo planas.
01:00 „Antrininkas“.
02:00 „Kortų namelis“.

2019.01.22 d.
Antradienis
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 Stilius.
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
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai.
05:00 Seserys.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Visi mes žmonės“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
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 VAKARO KINO TEATRAS.
„Už priešo linijos 2“.
00:00 „Kaulai“.
01:00 „Mikė“.
01:50 „Rouzvudas“.
02:40 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:35 „Kaulai“.
04:25 „Mikė“.
05:15 „Rouzvudas“.
06:05 Dienos programa.
06:10 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
10:55 Nuo... Iki...
11:25 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.
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. Keršto
valanda. Teisingumas.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:10 Gelbėjimo misija.
02:40 Programos pabaiga.
06.00 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 „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.
16.58 Orai.
17.00 „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 „Mentalistas“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Mentų karai. Odesa“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:35 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
22:45 Mano tobulas gangsteris.
00:30 „Gyvi numirėliai“.
01:25 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2019.01.23 d.
Trečiadienis
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 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 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
05:00 Seserys.

06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Prieš srovę“.
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.
„Už priešo linijos: Kolumbija“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 TĘSINYS. „Už priešo linijos:
Kolumbija“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „Mikė“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:30 „Kaulai“.
04:20 „Mikė“.
05:10 „Rouzvudas“.
06:05 Dienos programa.
06:10 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
10:55 Nuo... Iki...
11:25 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.
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. Žudymo žaidimai.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:15 Keršto valanda. Teisingumas.
02:50 Programos pabaiga.
06.00 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 „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 „Mentalistas“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Mentų karai. Odesa“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:35 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Cunamis.
22:55 Mirties nuosprendis
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:30 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2019.01.24 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.
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.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas.
05:00 Seserys.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
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 3“.
00:05 „Kaulai“.
01:05 „Mikė“.
01:55 „Rouzvudas
02:45 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:45 „Kaulai“.
04:30 „Mikė“.
05:20 „Rouzvudas“.
06:05 Dienos programa.
06:10 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris
09:05 „Rimti reikalai“.
09:40 „Namai, kur širdis“.
10:25 KK2.
10:55 Nuo... Iki..
11:25 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.
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. Skrydžio planas
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:15 Žudymo žaidimai.
02:55 Alchemija. VDU karta.
03:25 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“
03:55 Programos pabaiga.
06.00 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 „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. Nemėjos liūtai“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Mentų karai. Odesa“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:40 „Stoties policija“.
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:45 „Įteisintas faras“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:00 Info diena.
18:35 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Nesumerkiant akių.
23:00 Cunamis.
00:45 „Gyvi numirėliai“.
01:40 „Amžiaus nusikaltimai“.

Butų remontas,
dažymas,
plytelių klojimas.

Tel. 8 662 54809

SIŪLOME DARBĄ:
VIRĖJUI (-AI)
VIRTUVĖS PADĖDĖJAI (-UI)
PADAVĖJAMS-BARMENAMS
(ir jiems, ir joms)
Mes – mylime žmones ir mėgstame tai, ką darome. Dar,
sako, gardžiai gaminame. Entuziastingai mokomės ir veržliai einame pirmyn. Renkamės gerą nuotaiką ir balsuojame
už pozityvumą. Jei vertybės panašios – rašyki ar skambinki! Papasakosime detaliau apie konkurencingas sąlygas.
Informacija: +370 600 08542; info@tolitoli.lt
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Nuo sausio 18-osios priimkite 30 dienų grūdinimosi iššūkį
drauge su sveikatingumo studija „Sportas visiems“!

L. Butkevičienė kviečia grūdintis maudynėse: ledo eketėje
Ratnyčios upėje K. Dineikos sveikatingumo parke
Nors vanduo – viena iš paprasčiausių ir prieinamiausių
grūdinimosi priemonių, tačiau
odos receptorių dirginimas grūdinimosi metu gali būti prilyginamas akupunktūrai ar kitoms
gydomosioms
procedūroms,
kai veikiami biologiškai aktyvūs
taškai. Grūdinant kūną, gerėja
kraujotaka, audinių aprūpinimas
deguonimi, didėja atsparumas
stresui. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad grūdinimasis yra gera
ankstyvo senėjimo prevencija,
efektyvina mąstymą, gerina
atmintį.
Šalto vandens terapiją
savo metodikoje propagavo
ir Karolis Dineika, o studijos
„Sportas visiems“ vadovė,
trenerė Laimutė Butkevičienė
primena: „Organizmą grūdinti
svarbu kiekviename žmogaus

gyvenimo tarpsnyje. Svarbu,
kad grūdinimasis taptų įpročiu,
nes organizmo stiprinimu privaloma rūpintis kasdien – taip
sustiprinsime organizmo atsparumą įvairioms ligoms. Grūdinantis labai svarbūs sistemiškumo ir laipsniškumo principai.
Kviečiu į 30 dienų ledinės eketės iššūkį!“
Kasdien 6. 30 val. grūdinimosi programa prie Kaskadinių maudyklių K. Dineikos
sveikatingumo parke pradedama bėgimu, mankšta, ėjimu
„miško vonių“ maršrutais.
Susidomėjusieji
sveikatingumo studijos „Sportas
visiems“ grūdinimosi programa, kviečiami registruotis
el. p.: spaoperatore@gmail.
com arba skambinti tel.:
8 687 90114

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
1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
Parduoda arba išnuomoja 1 k.
butą 4 aukšte 5 a. name.
Tel. 8 698 38153
Parduodamas 1 kambario butas Veisiejų g. (5 aukšte iš 5-ių;
28,73 kv. m).
Tel. 8 655 22089; 8 313 45818
Parduodamas 3 kambarių
67,43m2 butas 9/9 aukšte Ateities g. 40 . Kaina 38500 eurų.
Tel. 8-68737575
Parduoda arba išnuomoja 3 k.,
65 kv/m butą Merkinės g. , prie
miškelio, 5a/5. Tel. 8 620 48386
1 kambario butas Liškiavos gatvėje, renovuoto namo II aukšte,
butas po remonto, su baldais.
Tel. 8 698 19464
Gyvenamas namas (su baldais)
su ūkiniais pastatais 17 a sklype
Leipalingyje, Seirijų g. Namo
priestate įrengta pirtis. Kaina –
36500 Eur. Tel. 8 694 52629

Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802

Televizorius su priedėliu „Gold
star“, moteriški kailiniai.
Tel. 8 630 87652
Parduoda minkštą kampą.
Tel. 8 614 47288
Obliavimo, frezavimo, pjovimo
staklės. Tel. 8 688 34938
Televizorius „Samsung“ (51 cm)
už 12 Eur; SCART laidai; nešiojamas telefonas „Panasonic“ už 8
Eur. Tel. 8 686 43600
Trifazės medžio apdirbimo staklės „Eglutė“. Tel.: 8 656 38881, 8
686 68736
Svetainės baldai 3x2x1, visi išskleidžiami. Kaina – 360 Eur.
Tel. 8 699 90962

Nuoma

Miškas, mediena, malkos

Tvarkingas, alkoholio nevartojantis senjoras išsinuomotų 2 k. butą
Druskininkų mieste.
Tel. 8 650 30777

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

Išnuomojamas 3 kambarių, 73
kv/m butas Ateities g. 16, 9 aukštas iš 9, su židiniu. Nuomos kaina
– 200 Eur + komunaliniai mokesčiai. Nuomos kaina mokama
mėnesiui į priekį.
Tel. 8 682 10097

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

Nuomoja 2 k. butą Merkinės g. 2 a.
Tel. 8 687 73835

Parduoda kviečius, traiškytus
kviečius, medų, didesnį kiekį
pristatau. Tel. 8 616 11588

2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina
– 105000 Eur. Tel. 8 602 10802

Nuomojamas 2 k. butas Gardino
g. 200 Eur + komunaliniai.
Tel. 8 650 27321

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

Nuomojamas 1 kambarys 2 k.
bute Gardino g. 100 Eur + komunaliniai. Tel. 8 686 18801

Parduodu 20 kv.m. garažą (prie
senosios katilinės) su duobe.
Tel. 8 647 09318
Kioskas-paviljonas Vytauto g.
Parduodu arba keičiu į automobilį. Tel. 8 620 51920
Geros būklės garažas prie
„Eglės“ sanatorijos: yra duobė,
trijų fazių elektra.
Tel. 8 641 06802
Parduodu mūrinį garažą Leipalingyje (prie elektrinės).
Tel. 8 614 66815
2,55 ha sklypas Vilkininkų kaime: apie 4 km nuo Leipalingio,
apie 150 metrų iki 2 ežeriukų.
Sklypas ribojasi su žvyrkeliu.
Kaina – 12 500 Eur.
Tel.8 617 62483

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
Išsinuomočiau 1-2 kambarių butų
Druskininkuose. Tel. 8 611 19020

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
Parduoda „Renault Kangoo“: 1,4
l, benzinas, 2002 m., iš Vokietijos. Tel. 8 627 41843
Parduoda „Toyota Corolla“: 2001
m., TA iki 2020 m., automat.,
benz. 1,8 l. Tel. 8 682 98506

Parduodama žemės ūkio
produkcija

Labai pigiai parduodamos naudotos durys, dvigulės lovos, virtuvinės spintelės, kriauklės, unitazai,
el. vandens šildytuvai.
Tel.8 615 33293

Perka
Pirkčiau 3-4 kambarių butą.
Tel. 8 601 48935
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

Parduodami įvairūs daiktai
Minkštas svetainės kampas su
foteliu (išskleidžiamas, patalynės
dėžė). Kaina – 185 Eur.
Tel. 8 686 43600
Stacionarus kompiuteris (procesorius E6750, 2,66 GHz, 2 GB
RAM. Kaina – 55 Eur.
Tel. 8 688 27880

Ieško darbo
24 m. jaunuolis ieško pagalbinio
darbo: krovėjo, darbo su krūmapjove ar kito. Darbo nebijo, greitai
mokosi. Tel. 8 607 74522
Du vyrai ieško darbo statybose.
Tel. 8 627 02119

Naudotas kieto kuro katilas (25
kW) „Atmos“. Kaina – 180 Eur.
Tel. 8 659 71488

Moteris ieško darbo; gali slaugyti
vienišą senyvo amžiaus žmogų.
Tel. 8 645 64429

Naudoti veliūriniai minkšti baldai
(3+2+1+1). Kaina – 300 Eur.
Tel. 8 659 71488

Kiti

Naudotas kombinuotas boileris,
150 l, kaina – 100 Eur. Tel. 8 672
18760

Nebrangiai pirkčiau naudotą masažo stalą. Gal galite ir padovanoti? Tel. 8 698 20952

Ilgaauliai, žemakulniai, žieminiai
moteriški batai (42-43 dydis).
Tel. 8 602 10802

Dovanoja juodą 5-6 mėn. kačiuką. Tel. 8 681 42788
Dovanoju moteriškus kailinius.
Tel. 8 313 52512
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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.

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

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

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

Mobilaus pirties kubilo nuoma.
Atvežame Jūsų pasirinktu laiku į norimą vietą.
Tel. 8 998 80970
Parapsichologo
konsultacijos, būrimai.

Tel. 8 608 33221

Perkame brangiai miškus,
žemes.

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

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

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

Tel. 8 613 56708
Informuojame, kad 2019 m. sausio 29 d. bus atliekamas žemės sklypo (kad. Nr. 5925/0006:75), esančio Druskininkų sav., Vileikių k., ribų
ženklinimas.
Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: kad. Nr.
5925/0006:6 (E. Muliuolienės ir P.
A. Šoliūno turto paveldėtojus bei kitus bendraturčius) 10.40 val.; kad.
Nr. 5925/00006:1 11.20 val.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“,
M. K. Čiurlionio g. 111-210, Druskininkai. Tel. Nr. +370 656 94413.

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas (skaldytos
arba kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

Atliekame vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 675 83453
Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640

Išnuomojamos dvi patalpos (garažai) po 90 kv/m, vienos –
120 kv/m (iš viso 7 automobiliams). Tinka autoservisui, sandėliavimui ir kitai veiklai. Patalpos šildomos, uždara teritorija.
Baravykų g. 5b, Druskininkai

Tel. 8 698 39837
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Sausio 13-ąją – tradicinis bėgimas aplink Druskonio ežerą
Sekmadienį, sausio 13-ąją,
minint Laisvės gynėjų dieną,
Druskininkuose nestigo renginių, skirtų laisvės gynėjų atminimui pagerbti.
Druskininkiečiai bei kurorto svečiai jau septintą kartą pagerbė
kovotojų už laisvę atminimą simboliniu bėgimu aplink Druskonio
ežerą. Ši graži iniciatyva kasmet
primena, kad Sausio 13-osios įvykiai paliko gilų pėdsaką Lietuvos
istorijoje ir visų žmonių širdyse.
Gausybė žmonių – daugiau kaip
160 šaulių ir jaunųjų šaulių, pareigūnai iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės
Druskininkų ir Kabelių užkardų,
Alytaus AVPK Druskininkų policijos komisariato, Valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
Druskininkų komandos ugniagesiai gelbėtojai, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių
pajėgų 109 kuopos kariai savanoriai, Lietuvos kariuomenės Karo
medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centro kariai, svečiai iš

Lietuvos kariuomenės sausumos
pajėgų, moksleiviai ir miesto gyventojai – prisijungė prie bėgimo ir
taip pagerbė Laisvės gynėjus.
Bėgimo dalyviams, kirtusiems
finišo liniją, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas
Urmanavičius, Tarybos nariai,
Sporto centro atstovai ir kiti renginio dalyviai išdalijo atminimo medalius šio bėgimo dalyviams
Laisvės gynėjų atminimui Druskininkų Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčioje aukotos šv. Mišios, o popietę, 16 val.,
Druskininkų vandens parko konferencijų salėje Laisvės gynėjų
dienos paminėjimui buvo pristatytas vaidybinis filmas „Mes dainuosim“ apie žmonių drąsą ir bebaimes pastangas, kovojant už
laisvą ir nepriklausomą šalį.
„Mano Druskininkai”
informacija
Laimos Rekevičienės ir
Viliaus Rekevičiaus nuotraukos

