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„Atgimimo“ 
mokykloje – 

kurortologijos 
projektas

Druskininkiečių 
pergalės „Žalgirio“ 
žiemos žaidynėse
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Teauga ir stiprėja 
mūsų visų gerumo 

daigai
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Gydytoja ortopedė traumatologė A. Vilkytė: 
„Druskininkų ligoninės pacientai stebina savo 

nuoširdumu, pareigingumu, pagarba gydytojui“
Druskininkų 

švietimo centre – 
Vaikų ir paauglių 
dienos užimtumo 
centro atidarymas

Gydytoja A. Vilkytė: „Kuo sudėtingesnės situacijos, tuo man aiškiau, ką turiu daryti“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Laima Rekevičienė

Nieko jau nestebina, kai, dar 
besimokydami universite-
tuose, būsimi gydytojai jau dai-
rosi darbo didžiosiose šalies 
klinikose. Būna, kad kartu jie 
mokosi ir, tarkime, skandinavų 
kalbų, svajodami po mokslų 
išvykti dirbti į užsienį. Tačiau 
yra ir tokių jaunų kvalifikuotų 
medikų, kurie darbui renkasi 
Druskininkų ligoninę.

Nuo rugsėjo ligoninėje dir-
banti gydytoja ortopedė 
traumatologė Akvilė Vilkytė 
jau spėjo pelnyti ir kolegų 
pasitikėjimą bei pagarbą, ir 
pacientų palankumą. Ji – ne 
tik puiki savo srities specia-
listė, bet ir Priėmimo-skubios 
ir konsultacinės pagalbos 

skyriaus vedėja. 
Pastaruoju metu jai tenka 

laikinai eiti ir Druskininkų li-
goninės direktoriaus pava-
duotojos medicinai pareigas. 

Gydytoja Akvilė sako, kad 
Druskininkų ligoninėje yra er-
dvės profesiniam tobulėjimui. 

– Jūs esate viena iš tų jaunų 
gydytojų, pasirinkusių darbą 
Lietuvoje. Kodėl? 

– Neslėpsiu, visą studijų laiką 
mane supo žmonės, kurie inten-
syviai ruošėsi, o vėliau ir išvyko 
į Vakarų šalis. Konkrečiau – į 
Vokietiją. Ir pagrindinė to prie-
žastis dažniausiai buvo maži 
medikų atlyginimai bei vangūs 
pokyčiai sveikatos apsaugos 
sistemoje. Tačiau aš visada 
norėjau padaryti viską, kad tik 
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galėčiau likti dirbti Lietuvoje. 
Taigi nuo pirmųjų studijų metų, 
vėliau ir rezidentūros metu, in-
tensyviai dirbau keliose darbo-
vietėse, kad nejausčiau poreikio 
emigruoti tik dėl sunkaus pra-
gyvenimo. Baigusi rezidentū-
ros studijas, turėjau pasiūlymą 
išvykti į Omaną, prisijungti prie 
kolegų Varšuvoje, tačiau tikė-
jimas augančia ir stiprėjančia 
mūsų Tėvyne nugalėjo visus 
kitus, dvejoti apie likimą čia 
vertusius aspektus. Aš gimiau 
čia, augau čia. Valstybė suteikė 
galimybę mano svajonei – tapti 
gydytoja – virsti realybe, todėl 
savo Tėvynei turiu kažką duoti 
ir aš. O lengviausia man dalintis 
savo žiniomis ir meile žmogui.

– Kodėl pasirinkote 

gydytojos profesiją ir chirurgi-
jos specializaciją?

– Užaugau šeimoje, kurioje 
medicina buvo visada šalia. 
Mano mama – akušerė gineko-
logė, todėl namuose netrūko nei 
medicininės literatūros, nei kai-
mynų, užsukančių pasitarti dėl 
visų įmanomų ligų. Nuo mažų 
dienų vieni iš įdomesnių „žaislų“ 
buvo medicininės priemonės. 
Jos kėlė smalsumą, skatino 
vis labiau domėtis, gilintis. Il-
gainiui žmogus man tapo pats 
įdomiausias kūrinys, todėl, bai-
giant gimnaziją, aiškiai žinojau, 
kad noriu būti gydytoja chirurge. 
Tiesa, traukė plastinė chirurgija 
ir traumatologija, bet, pradėjus 
medicinos studijas, dvejonių ne-
beliko. Galbūt galimybė atsta-
tyti, gerinti, išsaugoti žmogaus 
judėjimą žavėjo ir dėl to, kad 
pati visada intensyviai sporta-
vau. Taip pat žavėjo ir tai, jog 
traumatologo darbe nieko nėra 
pastovaus – kiekviena diena itin 
dinamiška, reikalaujanti greitų 
tikslių sprendimų. Čia operaci-
jos reikalauja ne tik žinių ir susi-
kaupimo, bet ir kur kas daugiau 
fizinės jėgos, nei bet kurio kito 
chirurgijos profilio.

– Kai Jums sekasi dirbti Drus-
kininkų ligoninėje? 

– Džiaugiuosi, kad prisijungiau 
prie Druskininkų ligoninės kolek-
tyvo. Labai džiaugiuosi, ligoninės 
operacine, joje esančia įranga ir 
sąlygomis. Maloniai nustebino, 
kad tam tikras operacijas net ga-
lima atlikti geresnėmis priemonė-
mis, nei, pavyzdžiui, didžiausiose 
šalies klinikose. 

Kadangi einu ne tik ortopedo 
traumatologo, bet ir administraci-
nes pareigas, tai įspūdžių daug. 
Ir jie labai kontrastingi. 

Nuo pirmųjų dienų man teko at-
likti nemažai užduočių, siekiant 
pagerinti poliklinikos ir priėmimo 
skyriaus darbą bei paslaugų ko-
kybę. Todėl esu patenkinta, kad 
visapusiškai save realizuoju ne 
tik kaip gydytoja, bet ir kaip ve-
dėja. Esu toks žmogus – kuo su-
dėtingesnės situacijos, tuo man 
aiškiau, ką turiu daryti. Kartais 
tai kainuoja daug laiko ir ener-
gijos, bet žemaitiškos mano ša-
knys ir pavardė, tiesiogiai atspin-
dinti mano charakterį, niekada 
neleidžia sustoti, nepadarius 
darbo iki galo.

– Dirbate Druskininkų ligo-
ninėje. Ar čia Jums užtenka 
galimybių profesinei saviraiš-
kai? Kokių perspektyvų, pa-
čios manymu, turi Druskininkų 
ligoninė? 

– Turiu puikias sąlygas at-
skleisti savo profesinę kompe-
tenciją ir neabejoju, kad po tam 
tikrų pakeitimų bei pertvarkų 
Druskininkų ligoninė gali tapti 
pavyzdžiu kitoms 
mažųjų miestų 
gydymo įstai-
goms. Kiek tenka 
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Druskininkų švietimo centre – Vaikų ir paauglių 
dienos užimtumo centro atidarymas

Sausio 21 d. Druskininkų švie-
timo centre pradėjo veikti Drus-
kininkų savivaldybės iniciatyva 
įkurtas Vaikų ir paauglių dienos 
užimtumo centras. 

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas ir 
mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius perkirpo atidarymo 
juostą ir tarė sveikinimo žodį, 
linkėdami, kad mažieji augtų, 
lavėtų, mokytųsi ir džiaugtųsi 
kiekviena diena, padedant šio 
centro darbuotojams. 

Naujojo dienos centro atida-
ryme taip pat dalyvavo Druski-

ninkų savivaldybės, Švietimo ir 
Socialinių paslaugų centrų, Vai-
ko teisių apsaugos atstovai.

Vaikų dienos centro darbuoto-
jai parodė modernias patalpas, 
suskirstytas zonomis: žaidimų, 
edukacijų, mokymosi, poilsio. 
Mažieji ypatingai džiaugėsi do-
vana, gauta iš Druskininkų sa-
vivaldybės mero R. Malinausko 
rankų – edukaciniais žaidimais. 
Neslėpdami džiugesio, centro 
lankytojai iš karto nuskubėjo 
žaisti. 

Dienos centre vaikai gilins so-
cialinius įgūdžius, ugdomusper 

kūrybiškumą (rankdarbiai, dai-
navimas, piešimas, šokiai ir kita 
veikla). 

Čia jie išmoks laikytis taisy-
klių, spręsti konfliktus, bendra-
darbiauti tarpusavyje.

Dėmesys bus skiriamas ir pi-
lietiniam ugdymui, todėl vai-
kai minės valstybines šventes, 
diskutuos, aptars, joms ruošis, 
kartu įgydami daug naujų žinių.

Šio centro lankytojams teikia-
mos individualios, grupinės so-
cialinio darbuotojo, socialinio 
pedagogo, psichologo konsul-
tacijos.

Ledo skulptūrų festivalyje 
Druskininkuose – menininkai iš 

Lietuvos, Indonezijos ir Vokietijos

Druskininkai kviečia į įspūdingą 
ledo skulptūrų festivalį, kurį pla-
nuojama rengti kasmet, kad jis 
taptų tradiciniu kurorto renginiu. 

Jau sausio mėnesio pabaigo-
je Druskininkų gydyklų parke bus 
galima pasigrožėti nuostabia ledo 
pasaka!

Ledo skulptūrų festivalis Druski-
ninkuose vyks dvi dienas – sausio 
26-27 dienomis.

Visus miesto gyventojus ir sve-
čius stebins išskirtinės, magiškos 
skulptūros, sukurtos iš ledo. Sute-
mus, skulptūros bus apšviestos ir 
sužėrės visu grožiu. Ledo skulp-
tūras pjaustys ir ornamentus rai-
žys profesionalūs menininkai iš 
Lietuvos, Indonezijos ir Vokietijos. 
Meno kūrinius iš ledo kurs lietuvių 
skulptoriai: Vytas ir Kęstutis Mus-
teikiai, Mindaugas Junčys, Vidas 
Simonavičius, Laimis Čepėnas, 
Kęstutis Keparutis, Gintaras My-
kolaitis, Vidas Steponavičius, Ro-
bertas Keliauskas, skulptorius iš 
Vokietijos Bernd Winter ir skulpto-
rius iš Indonezijos I Made Sutama.

Sausio 26 d. visi susirinkusie-
ji galės stebėti menininkų techni-
nio pasiruošimo ir kūrybinio dar-
bo pradžią, o kitą dieną – kūrybinį 
procesą bei šio proceso rezulta-
tus – ledo skulptūrų ekspozici-
jas, išdėstytas Druskininkų gydy-
klų parke. 

Pasakiškos, magiškos, romanti-
nės 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 skulptū-
rų M. K. Čiurlionio paveikslų ciklo 
„Zodiakas“ tema ir 14-a mažųjų 
skulptūrų M. K. Čiurlionio paveiks-
lo „Pasaka. Karaliai“ tema.

Ledo skulptūrų ekspozicijomis 
bus galima grožėtis ir lankytis tol, 
kol gamtinės sąlygos joms leis iš-
silaikyti.

Kviečiame nepraleisti išskirtinės 
galimybės pasidžiaugti ledo mis-
terija Druskininkuose!

Unikalios ledo skulptūros žavės pasakišku grožiu/Organizatorių nuotrauka

Vaikų ir paauglių dienos centro atidaryme nestigo gerų emocijų/Simonos Dailydaitės nuotraukos

Paskelbtame savivaldybių 
skaidrumo reitinge Druskininkų 

savivaldybė – viena iš skaidriausių
Viešoji įstaiga „Transparency International“ bendrą Druskininkų savi-

valdybės veiklą įvertino 79 procentais. 
Savivaldybės antikorupcinės politikos skaidrumas įvertintas 79 proc., 

Savivaldybės tarybos veiklos skaidrumas – 100 proc., Savivaldybės įmo-
nių ir paslaugų skaidrumas – 83 proc. Savivaldybės biudžeto ir jo vykdy-
mo skaidrumas sudaro 83 proc. Savivaldybės viešųjų pirkimų skaidru-
mas – 83 proc., gyventojų įtraukimas į sprendimų priėmimą – 83 proc.
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Svajokime ir dirbkime kartu. 
Esu žodžio žmogus. Visada padarau tai, ką pažadu ir nežadu, 

ko neįmanoma padaryti. Tokius reikalavimus keliu sau ir kitiems. 
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-189-01

Visuomeninio rinkimų komiteto „UŽ DRUSKININKUS SU RIČARDU MALINAUSKU“ 
komanda verta Jūsų pasitikėjimo

Už Druskininkų ateitį!

Politinė reklama. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. MDR-PR-189-02

Ričardas 
MALINAUSKAS, 
Savivaldybės meras

Sąrašo Nr.

Linas 
URMANAVIČIUS
Savivaldybės mero 
pavaduotojas

Vytautas KVEDARAS, 
Druskininkų ligoninės 
Chirurgijos skyriaus vedėjas

Vilma 
JURGELEVIČIENĖ, 
Savivaldybės administracijos 
direktorė

Benjaminas ČEPAS, 
Druskininkų pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
gydytojas

Artūras SKAUSMENIS,
UAB „ADtransport“ direktorius

Modestas 
VITKAUSKAS, 
Svečių namų SAKA 
direktorius

Algis BOLYS, 
„Saulės“ pagrindinės 
mokyklos direktoriaus 
pavaduotojas

Julius MATULEVIČIUS, 
Sportininkų rengimo centro 
Druskininkuose direktorius

Aivaras 
KADZIAUSKAS, 
Savivaldybės mero patarėjas

Violeta GRIGORIENĖ, 
Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja

Vidas STAŠINSKAS, 
UAB „Minolga“ direktorius

Vida KRISIUVIENĖ, 
Užimtumo tarnybos Kauno 
klientų aptarnavimo
departamento Druskininkų 
skyriaus vyr. specialistė

Inga ŠINKONIENĖ, 
Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centro AQUA klientų 
aptarnavimo skyriaus vadovė

Algimantas 
ŠIAUČIULIS, 
Vaikų ligų gydytojas

Jevgrafijus 
SAMUCHOVAS, 
aktyvus švietimo 
bendruomenės atstovas

Gražina AUGUVIENĖ, 
Bilso bendruomenės 
pirmininkė

Jolita MILIAUSKIENĖ, 
Viečiūnų filialo laisvalaikio 
salės vadovė

Valė ŠMITIENĖ, 
„Atgimimo“ mokyklos 
mokytoja

Antanas ČESNULIS, 
tautodailininkas

Ronata BALKAITIENĖ,
„Ryto“ gimnazijos mokytoja

Juozas DAILYDĖ, 
„Ryto“ gimnazijos mokytojas

Zita Joana 
JANČIAUSKIENĖ, 
pensininkų sąjungos „Bočiai“ 
Druskininkų miesto bendrijos  
pirmininkė

Arūnas VEČKYS, 
Druskininkų švietimo centro 
direktoriaus pavaduotojas

Simonas 
KAZAKEVIČIUS, 
AB „Telia“ Druskininkų 
padalinio vadovas

Vytautas 
ANDRUŠKEVIČIUS, 
Druskininkų  M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos direktoriaus 
pavaduotojas

Džema KISIEL, 
sanatorijos „Belorus“ 
vyr. gydytojo pavaduotoja 
medicinai

Sandra 
MAKULAVIČIENĖ, 
Leipalingio progimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui

Elena 
RAMANAUSKIENĖ, 
sanatorijos „Belorus“ 
rinkodaros skyriaus vedėja

Algimantas 
STONCELIS, 
Druskininkų ligoninės 
gydytojas

Kristina ŠANTUROVA, 
UAB „Dzūkas“ direktoriaus pa-
vaduotoja

Mindaugas KUNEIKA, 
UAB „Durisota“ direktorius

Edita REMEIKIENĖ, 
Druskininkų savivaldybės 
socialinių paslaugų centro 
socialinė darbuotoja

Jūratė 
VAIČIULIONIENĖ, 
Viečiūnų progimnazijos
 ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus „Linelis“ auklėtoja

Laura 
GARDZIULEVIČIENĖ, 
Druskininkų šeimos paramos 
centro socialinė darbuotoja

Danutė NAUJALIENĖ, 
Užimtumo tarnybos 
Kauno klientų aptarnavimo 
departamento Druskininkų 
skyriaus vedėja

Leonas 
RADŽIUKYNAS, 
aktyvus Leipalingio miestelio 
bendruomenės narys

Birutė 
JUODZEVIČIENĖ, 
„Ryto“ gimnazijos mokytoja

Elvyra 
KAVALIAUSKIENĖ, 
„Ryto“ gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui

Tadas ZAKARACKAS, 
Klonio seniūnaitijos 
seniūnaitis

Mykolas ŠVĖGŽDA, 
Druskininkų bendruomenės 
atstovas

Neringa GUŽELIENĖ, 
„Ryto“ gimnazija mokytoja

Vaidutis SITKA, 
Druskininkų PSPC gydytojas, 
odontologas

Liudas VAISIETA, 
bendrijos „Piligrimas“ vadovas

Mindaugas
JASKELEVIČIUS, 
UAB „Litesko“ filialo 
„Druskininkų šiluma“ šilumos 
tinklų grupės viršininkas
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Buldozerių burzgimą Lietuvoje išgirdo ir Strasbūras
Milda Kuizinaitė 

Ko Lietuvoje verta privati 
nuosavybė, jeigu teismai bet 
kada gali panaikinti turto įsi-
gijimo sutartis ar statybos 
leidimus? Tuo susidomėjo 
Europos žmogaus teisių teis-
mas, per trumpą laiką sulau-
kęs kelių mūsų šalies gyven-
tojų skundų. Net ir statinys, 
kuris pastatytas, gavus vi-
sus būtinus leidimus, Lietu-
voje gali būti pripažintas ne-
legaliu. Kaip tai įmanoma, ne 
pirmą kartą aiškinasi Euro-
pos žmogaus teisių teismas 
(EŽTT). Prieš metus Lietuva 
pralaimėjo bylą prieš vasar-
namį Molėtų rajone pasista-
čiusią šeimą, o dabar vals-
tybei gali tekti atlyginti žalą 
ir Vijūnėlės dvaru vadinamo 
pastato savininkui. 

EŽTT priėmė šio Druskininkuo-
se esančio pastato savininko Žil-
vino Povilonio skundą ir įpareigo-
jo Vyriausybę iki sausio 22 dienos 
pateikti atsakymus. Vyriausybė 
EŽTT turi pateikti pasiūlymus, 
kaip spręsti su šiuo pastatu su-
sijusią situaciją, ir pasisakyti dėl 
galimo taikos sutarties sudarymo. 
Verslininkas Ž. Povilonis kreipėsi 
į Strasbūrą, praradęs viltį Lietuvo-
je teisinėmis priemonėmis apginti 
savo nuosavybę. Jis skundė Lie-
tuvos teisinę sistemą, užkirtusią 
kelią netrukdomai naudotis jam 
priklausančia nuosavybe, bei pa-
žeistas teises į teisinį saugumą. 
Skunde Ž. Povilonis nurodė ne-
galėjęs numatyti, kad pastatas, 
kurį jis statėsi vietoj dar 1992 me-
tais privatizuotos buvusios valčių 
prieplaukos, privalės būti nugriau-
tas. Nugriauti vadinamąjį Vijūnė-
lės dvarą Lietuvos aukščiausiasis 
teismas nurodė 2017 metų birže-
lio 22-ąją, nors šio pastato staty-
bai verslininkas buvo gavęs visus 
būtinus leidimus. 

Skundai atrodė nepagrįsti 
Šalia Vijūnėlės tvenkinio stovin-

čio pastato teisėtumu iš pradžių 
neabejojo nei teismai, nei proku-
rorai. Pirmojo Druskininkų politi-

kų skundo sulaukęs Kauno apy-
gardos prokuratūros prokuroras 
Marijus Šalčius jį atmetė kaip ne-
pagrįstą. 

Vadinamąjį Vijūnėlės dvarą 
Druskininkuose nurodyta nu-
griauti, nors jo savininkas buvo 
gavęs visus būtinus leidimus. 
Tuomet šiuo pastatu ėmė do-
mėtis Generalinės prokuratū-
ros prokurorė Deimantė Nikiti-
nienė. Ji, praleidusi apskundimo 
terminus, kreipėsi į Vilniaus apy-
linkės teismą reikalaudama per 
tris mėnesius nugriauti pastatą. 
Jokių įstatymų pažeidimų tuo-
met nenustatęs teismas 2015 
metų spalį konstatavo, kad jokie 

įstatymai ir kiti teisės aktai ne-
draudžia žemę besinuomojan-
čiam asmeniui statyti naujų pas-
tatų, jei jis turi visus reikalingus 
leidimus. 

Išgirdo prezidentės balsą 
Situacija pasikeitė po 2016 metų 

prezidentės Dalios Grybauskai-
tės metinio pranešimo, kuriame 
Vijūnėlės dvarui buvo skirta itin 
daug dėmesio. Šis pastatas tapo 
ir politikų, ir viešąjį interesą ginan-
čių teisininkų taikiniu. Subruzdo ir 
Specialiųjų tyrimų tarnyba – pra-
dėjo tyrimus dėl galimai neteisė-
tų buvusio valčių nuomos punkto 
savininko ir Druskininkų savival-

dybės administracijos veiksmų. 
Neįžvelgus jokių nusikaltimų, abu 
tyrimai buvo nutraukti. Šio triukš-
mo įkarštyje prokurorės D. Niki-
tinienės skundą gavęs Vilniaus 
apygardos teismas jį patenkino ir 
nutarė Vijūnėlės dvarą nugriauti. 

Atsirado apsaugos juostos 
Sprendimą teismas beveik žodis 

žodin nurašė nuo viešąjį intere-
są gynusios prokurorės D. Nikiti-
nienės pateikto ieškinio, kuriame 
atsirado teiginys, kad pastatas 
iškilo antrojoje kurorto apsau-
gos juostoje, kur negalima gyve-
namųjų namų statyba. Nustebę 
specialistai tuomet aiškino, kad 
Druskininkuose niekada nebuvo 
nustatyta jokių apsaugos zonų, 
o planuose esantis trumpinys yra 
ne A2, o AZ ir reiškia ne apsau-
gos juostą, o inžinerinių tinklų ap-
saugos zoną. 

Ruošia antrą ieškinį 
Šio sprendimo nepakeitė ir 

Aukščiausiasis teismas, kuris šio-
mis dienomis vėl nagrinėja Ž. Po-
vilonio pareiškimą. Juo prašoma 
atnaujinti teismo procesą, nes 
sprendimą nugriauti Vijūnėlės 
dvarą Aukščiausiasis teismas pri-
ėmė, remdamasis Konstitucinio 
teismo išaiškinimu dėl Vyriausy-
bės nutarimo, kuriuo buvo panai-
kintos kurortų apsaugos zonos. 
Tačiau paaiškėjo, kad Konstitu-
cinis teismas šiuo klausimu kon-
krečios išvados nepateikė. „Jei 
Aukščiausiajam teismui būtų ži-
noma, kad Vyriausybės nutarimo 
nuostatos dėl kurorto apsaugos 
zonų negaliojo teismo nutarties 
priėmimo metu, išvados dėl ga-
limybės įteisinti neteisėta pripa-
žintą statybą būtų kitokios“, – tei-
giama skunde. Jei teismas atmes 
šį prašymą, Ž. Povilonis ketina į 
EŽTT išsiųsti dar vieną skundą 
dėl Aukščiausiojo ir Konstituci-
nio teismų sprendimų neatitikimo 
ir pažeistos teisės į teisingą bylos 
nagrinėjimą. 

Užkliuvo vasarnamis 
Klausimus Vyriausybei sufor-

mulavęs EŽTT priminė ir prieš 
metus priimtą sprendimą byloje 

„Tumeliai prieš Lietuvą“. Į EŽTT 
kreipęsi Donatas ir Renata Tu-
meliai 2003 m. Molėtų rajone 
buvo įsigiję miško sklypą. Jame 
anksčiau yra stovėjęs tvartas ir 
klojimas, todėl sklypo savinin-
kai gavo leidimą buvusių stati-
nių vietoje pastatyti vasarnamį. 
Po kurio laiko viešąjį interesą 
ginantys prokurorai pareikala-
vo panaikinti statybos leidimą ir 
nugriauti statinį savo bei leidi-
mą išdavusių Molėtų savivaldy-
bės ir Utenos regiono aplinkos 
apsaugos departamento lėšo-
mis. Teismas nusprendė, kad 
vasarnamis turi būti nugriautas, 
nes jis nepatenka į statinių, ku-
riuos leidžiama statyti miške, 
kategoriją. 

Už klaidas atsako valstybė 
EŽTT konstatavo, kad nuro-

dymu nugriauti neteisėtą statinį 
siekta sugrąžinti žemę valstybei, 
kuriai ji ir priklausytų, jei būtų lai-
komasi teisės aktų reikalavimų. 

Vadinamąjį Vijūnėlės dva-
rą Druskininkuose nurodyta nu-
griauti, nors jo savininkas buvo 
gavęs visus būtinus leidimus. 
Valstybės institucijoms Strasbū-
ro teismas priminė: „Gero valdy-
mo principas nedraudžia valdžios 
institucijoms ištaisyti atsitiktinių 
klaidų, net jei jas lėmė jų pačių 
nerūpestingumas. Tačiau riziką, 
atsirandančią dėl valstybės insti-
tucijų klaidų, privalo prisiimti pati 
valstybė. Jų negalima taisyti su-
interesuotų asmenų sąskaita.“ 
Tumeliai iš valstybės reikalavo 
atlyginti jiems 255,5 tūkst. eurų 
žalą. Kol ši byla buvo nagrinėja-
ma EŽTT, Lietuvos teismai su-
stabdė nugriauti vasarnamį įpa-
reigojančio sprendimo vykdymą, 
todėl gyventojai jokios žalos ne-
patyrė. Tačiau EŽTT įvertino tai, 
kad apribojusi teises į nuosavybę 
valstybė pažeidė Žmogaus tei-
sių konvenciją, dėl to sutuoktiniai 
patyrė nusivylimą. EŽTT įparei-
gojo valstybę Tumeliams sumo-
kėti 2 tūkstančių eurų kompen-
saciją.

„Lietuvos rytas“, 2019-01-22 

Aptarta vasario pirmosiomis dienomis Druskininkuose rengiamo LTeam 
festivalio programa

Į posėdį susirinkę Druskinin-
kų savivaldybės vadovai, LTe-
am festivalio organizatoriai, 
žiemos pramogų komplekso 
„Snow Arena“ ir miesto įstai-
gų atstovai aptarė artėjančio 
renginio programą ir eina-
muosius klausimus, teikė pa-
siūlymus. 

Vasario 1-3 d. LTeam olimpi-
nis žiemos festivalis su trenksmu 
grįžta į Druskininkus – pirmą kar-
tą populiariausias žiemos sporto 
renginys kurorte vyks net tris die-
nas. O tai reiškia ne tik tris kar-
tus daugiau atrakcijų, pramogų, 
turnyrų, bet ir triskart daugiau 
adrenalino bei malonumo žiemos 
sporto fanatikams. 

Trečius metus iš eilės festiva-
lyje rungsis ir sporto klubų talis-
manai. Be žiūrovų pamėgtų vieti-
nių žvaigždžių – Žalgirinio, Vilko 
ir LTeam Ąžuolo – į Lietuvą pla-
nuoja atvykti ir Latvijos, Len-
kijos, Estijos atstovai. Žiūrovų 
lauks daugybė sporto pramogų: 
3 km naktinis bėgimas „X trasa 
sprintas“, „Snow Kartingai“, tarp-
tautinis bavariško akmenslydžio 

turnyras, naktinis slidinėjimas 
„Snow Arenoje“, bėgimas miško 
takais „Miško trasa“, kalnų slidžių 
ir snieglenčių slalomo varžybos, 
ledo ritulio šeimų 3 prieš 3 turny-
ras, „Winter Challenge“ varžybos 
ir kitos varžybos.  

Vasario 1 d. 18 val. visi laukiami 
festivalio atidaryme ir Vido Barei-
kio koncerte, organizuojamame 
Pramogų aikštėje. 

„Druskininkuose verslo ir kultūri-
nis gyvenimas šiandien, kaip nie-
kada, įvairus ir intensyvus. Džiau-

giamės, kad dėl išvystyto turizmo, 
pramogų, verslo ir poilsio sek-
torių, infrastruktūros, išskirtinių 
objektų mes esame lyderiai, ga-
lintys užtikrinti ir paslaugų kie-
kybę, ir kokybę“, – kalbėjo Drus-
kininkų savivaldybės meras 

Ričardas Malinauskas. 
O vasario 3 d. visų adrenali-

no mėgėjų lauks kraują kaiti-
nantis renginys „Snow Kayak“ – 
ekstremaliausias, linksmiausias, 
daugiausia žiūrovų dėmesio ir 
aplodismentų sulaukiantis metų 
renginys „Snow Arenoje“. Šie-
met jis yra dalis „LTeam olimpinio 
žiemos festivalio“. Tai – lenkty-
nės baidarėmis kalnų slidinėjimo 
trasa, pasibaigiančios įspūdin-
gu šuoliu į vandens baseiną. Jos 
vyks specialiai lenktynėms pri-
taikytoje „Snow Arenos“ traso-
je. Vienu metu startuos keturios 
vienvietės baidarės. Nugalės pir-
masis, pasiekęs finišą. Greičiau-
si sniego baidarininkai bus apdo-
vanoti vertingais prizais.

Taigi vasario 1-3 d. visi spor-
to entuziastai kviečiami į Druski-
ninkus! Renginio organizatoriai 
– Lietuvos tautinis olimpinis komi-
tetas, Druskininkų miesto savival-
dybė, žiemos pramogų komplek-
sas „Snow Arena“.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Europos žmogaus teisių teismas nagrinės jau ne pirmą bylą, susijusią su valstybės kė-
sinimusi į privačią nuosavybę/ „Lietuvos ryto“ archyvo nuotrauka

Vadinamąjį Vijūnėlės dvarą Druskininkuose nurodyta nugriauti, nors jo savininkas buvo 
gavęs visus būtinus leidimus/Vlado Ščiavinsko nuotrauka

Posėdžio metu aptarta vasario pirmomis dienomis Druskininkuose rengiamo LTeam festivalio programa/Simonos Dailydaitės nuo-
trauka
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Būkite ne pasveikinti, o sveiki!
Sveikata – brangiausia, ką turi-

me. Ji – viena svarbiausių mūsų 
gyvenimo kokybės dalių, ji – mūsų 
aktyvios visuomeninės ir profesi-
nės veiklos prielaida. Lietuvos vals-
tiečių žaliųjų sąjungos tikslas – ug-
dyti sveikos gyvensenos kultūrą, 
visų amžiaus grupių asmenų ge-
rovę, formuoti efektyvią, gyvento-
jų poreikius atitinkančią sveikatos 
priežiūros ir sveikatinimo paslau-
gų sistemą. Labai svarbu užtikrin-
ti sveikatos priežiūros paslaugas ir 
vietos savivaldos lygmeniu.

Svarbu visiems
LVŽS Druskininkų skyrius akty-

viai pasisako už šeimos gydyto-
jų grandies stiprinimą Druskininkų 
pirminės sveikatos priežiūros cen-
tre, didesnį dėmesį prevencinių 
programų, kompleksinių sveikatos 
priežiūros paslaugų, skirtų senyvo 
amžiaus žmonėms ir asmenims 
su negalia, sistemos plėtrai, svei-
katos priežiūros specialistų kvalifi-
kacijos kėlimą, aukštos kvalifikaci-
jos specialistų pritraukimą.

Vykstant gydymo įstaigų siste-
mos permainoms šalyje, supran-
tamas gyventojų nerimas – susir-
gus, svarbiausia, kad šalia mūsų 
būtų stipri, visas reikalingas pas-
laugas teikianti gydymo įstaiga.

„Džiaugiamės, kad ir VšĮ Drus-
kininkų ligoninėje pagaliau prasi-
dėjo ilgai laukti teigiami pokyčiai. 
Dabar ne laikas diskutuoti apie bė-
das ir negeroves. Manome, kad 
po ilgo laiko blaškymosi ir aiškios 
krypties neturėjimo reikia brauk-
ti brūkšnį ir pradėti dirbti Druskinin-
kų bendruomenės ir ligoninės dar-
buotojų labui. Plėsti, vystyti ir kurti 
– tai kryptys, kuriomis reikėtų va-
dovautis, planuojant naują pradžią, 
nesižvalgant atgal. LVŽS dės visas 
pastangas, kad ligoninė taptų gy-

dymo ir sveikatinimo įstaigų žiedo 
ašimi, teiktų visas reikalingas pas-
laugas bendruomenei bei miesto 
svečiams“, – sako Druskininkų sky-
riaus pirmininkas Donatas Mizaras.

Pietų Lietuvos gydymo centras
Turime užsibrėžti tikslą – sufor-

muoti stiprų Pietų Lietuvos gydy-
mo centrą, kurį galėtų sudary-
ti VŠĮ Druskininkų ligoninė, VŠĮ 
Druskininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centras, bendradar-
biaujama su Druskininkų sanato-
rijomis, kitomis įstaigomis. Mūsų 
pastangomis bus užtikrinta, kad 

VŠĮ Druskininkų ligoninė teiktų vi-
sas reikalingas paslaugas ne tik 
Druskininkų savivaldybės ben-
druomenei, tačiau ir sanatorijo-
se, sveikatinimo centruose gy-
domiems ligoniams bei miesto 
svečiams.

Ligoninės gydytojas ortope-
das traumatologas Vytautas Ven-
grauskas gimė šioje ligoninėje. Jo 
mama ir gydytojas akušeris gine-
kologas, priėmęs gimdymą, tebe-
dirba ligoninėje. Vytauto akyse 
vyko visi, ir ne tik maloniausi, įs-
taigos pokyčiai. 

„Turime užtikrinti racionalų li-

goninės valdymą, principingai 
spręsti administravimo proble-
mas. VšĮ Druskininkų ligoninės 
administracija turėtų būti optimi-
zuota, atsisakyta nereikalingų 
patarėjų, padėjėjų etatų. Visas 
dėmesys turėtų būti sutelktas į 
gydantįjį personalą, kaip pritrauk-
ti ir išlaikyti gydytojus, specialis-
tus, slaugytojus, – sako Vytau-
tas Vengrauskas. – Įsiklausysime 
į daugiametę patirtį turinčių me-
dikų siūlymus ir nuomonę. Pra-
dėsime bendradarbiauti su Drus-
kininkų sanatorijomis, ligoniai iš 
jų neturėtų būti pervežami į kitų 
miestų gydymo įstaigas. Reikalin-
ga pagalba jiems turi būti suteikta 
Druskininkų ligoninėje.“

Pirtyje sudega pykčiai 
LVŽS skyriaus pirmininkas kartu 

su bendraminčiais aktyviai gvilde-
na dar vieną, seną ir kiekvienam 

tikram druskininkiečiui svarbią 
mintį. Be galo svarbu stiprinti 
kūno ir sielos sveikatą, visuome-
ninį bendravimą. Būtina pakelti 
nuotaiką ir darbingumą, atsikraty-
ti įvairių negalavimų. Pirtis visada 
buvo tokia vieta, po kurios jaučia-
mės lengvesni, švaresni ir tiesiog 
geresni. Sakoma, kad pirtyje su-
dega pyktis ir neapykanta. 

Norime atgaivinti tikros viešo-
sios MIESTO PIRTIES idėją. Pa-
žadame pastatyti tikrą „Valstiečio“ 
pirtį – tokią, kuri bus atvira pa-
prastiems vietiniams žmonėms. 
Ir už prieinamą visiems kai-
ną. Tokią, kaip senais gerais lai-
kais. Siūlome viešąją miesto pirtį 
įrengti Karolio Dineikos sveikatin-
gumo parke, pritaikant ir praple-
čiant jau esamą infrastruktūrą. 

Taip, taip, mieli skeptikai, pirčių 
mieste daug. Tik nėra tos tikrosios, 
tradicinės, suvienijančios visus. Pir-
tis be pirtininko – tik tuščias garų 
puodas. Beliks išrinkti jį, tikrąjį mies-
to pirtininką! „Pirtyje visi lygūs“, skel-
bia vienas iš pirties principų – mes 
sieksime, kad „visi lygūs“ principas 
galiotų mūsų mieste visiems.

Druskininkai – tarptautinis ku-
rortas, o Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos komanda sieks, 
kad nuo šiol Druskininkų miestas 
būtų vadinamas tarptautiniu svei-
katos kurortu.

Donatas Mizaras, LVŽS kandidatas į Druskininkų savivadybės merus

Vytautas Vengrauskas, LVŽS kandidatas 
į Druskininkų savivaldybės tarybos narius 

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. PR-MDR-189-03
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Druskininkų savivaldybės administracijai 
vykdant Nevyriausybinių organizacijų ir 

bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 
metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės 

„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 
įgyvendinimą Druskininkų savivaldybėje 2018 

metais įgyvendinti projektai

Druskininkų  savivaldybės informacija

Leipalingio seniūnijos įgyvendinti projektai sutelkė bendruomenės narius naujoms ben-
droms veikloms ir įdomiam laisvalaikiui/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Druskininkuose surengtame forume – viešojo 
ir privataus sektoriaus partnerystės klausimai 

Lietuvos savivaldybėse

Praėjusį ketvirtadienį Drus-
kininkuose, „Grand SPA Lie-
tuva“ konferencijų centre Lie-
tuvos savivaldybių asociacija 
(LSA) organizavo forumą „Vie-
šoji ir privačioji partnerys-
tė savivaldybėse“. Renginy-
je dalyvavo LSA prezidentas 
Ričardas Malinauskas, direk-
torė Roma Žakaitienė, savi-
valdybių merai, Ministras Pir-
mininkas Saulius Skvernelis, 
Ekonomikos ir inovacijų vi-
ceministrė Jekaterina Rojaka, 
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ va-
dovas Mantas Katinas, Pagal-
bos onkologiniams ligoniams 
asociacijos (POLA) preziden-
tas Šarūnas Narbutas, Drus-
kininkų savivaldybės bei kitų 
šalies valstybinių institucijų 
bei verslo atstovai. Tokio ly-
gmens forumas, kaip pabrė-
žė R. Žakaitienė, surengtas 
pirmą kartą, nors viešosios 
ir privačiosios partnerystės 
tema – ne nauja savivaldybių 
seminaruose ir kituose pana-
šaus pobūdžio renginiuose.

Plačiąja prasme šią partnerys-
tę galima apibrėžti kaip viešojo 
ir privataus sektorių bendradar-
biavimą, įgyvendinant infras-
truktūros projektus ar teikiant 
viešąsias paslaugas. Lietuvoje, 
kaip ir daugelyje pasaulio vals-
tybių, auga investicijų poreikis 
viešajai infrastruktūrai ir viešo-
sioms paslaugoms plėtoti bei jų 
kokybei tobulinti, tačiau viešojo 
sektoriaus galimybės skirti tam 
pakankamą finansavimą yra ri-
botos. Tokia situacija skatina 
ieškoti naujų galimybių įgyven-
dinti minėtus tikslus. Tarptauti-
nėje praktikoje viena iš tokių ga-
limybių yra viešojo ir privataus 
sektorių partnerystė. Toks ben-
dradarbiavimo modelis sudaro 
sąlygas pritraukti privataus ka-
pitalo investicijas viešojo sekto-
riaus poreikiams tenkinti. 

Pasak forume „Viešoji ir priva-
čioji partnerystė savivaldybėse“ 
dalyvavusio Ministro Pirminin-
ko S. Skvernelio, jis yra aplan-
kęs bene trečdalį Lietuvos sa-
vivaldybių, ir gali drąsiai sakyti, 
jog miestuose ir miesteliuose 
gyvena, dirba kūrybingi, kupi-
ni idėjų ir savo kraštą mylintys 
žmonės: „Labai svarbi žinia, jog 

pirmą kartą po daugelio metų 
pernai regionuose sukurta dau-
giau darbo vietų nei Vilniuje. Tai 
liudija apie savivaldybių iniciaty-
vumą ir sėkmingą merų veiklą“, 
– sakė Premjeras. Vyriausybės 
vadovo teigimu, labai teisinga, 
jog didesnė partnerystės sričių 
dalis priskirta vietos savivaldai 
ir jau sudaryta eilė sutarčių lais-
valaikio, sporto, turizmo infras-
truktūros, atliekų tvarkymo, ši-
lumos ūkio ir kitose srityse. Tai 
sėkminga savivaldybių darbo 
sritis. Centrinės valdžios institu-
cijos šiuo metu įgyvendina tik 4 
partnerystės sutartis, o savival-
dybės – net 44 sutartis 28-iose 
savivaldybėse. Sveikintina, kad 
ir kiekvienais metais vis daugiau 
savivaldybių prisijungia prie par-
tnerystės projektus įgyvendi-
nančių savivaldybių rato.

Vyriausybės S. Skvernelis pa-
dėkojo visiems, kurie didelėmis 
savo pastangomis, kryptingu ir 
kantriu darbu kasmet priside-
da prie savivaldos sutvirtinimo. 
Dėkodamas už sėkmingą ben-
dradarbiavimą tarp Vyriausybės 
ir LSA, Ministras Pirmininkas 
S. Skvernelis LSA prezidentui 
R. Malinauskui įteikė „Lietuvos 
Valstybės Atkūrimo Šimtmečio“ 
medalį, kuriame pavaizduotos 
praėjusio šimtmečio istorinės 
asmenybės, svarbios Lietuvos 
istorijai.

LSA prezidentas, Druskinin-

kų savivaldybės meras R. Ma-
linauskas padėkojo forumo da-
lyviams, atvykusiems į LSA 
organizuotą renginį. Meras įvar-
dijo, kad šiandien, dirbant vie-
šosios ir privačiosios partne-
rystės srityje, vadovaujamasi 
trimis – Koncesijų, Investicijų 
ir Valstybės ir savivaldybių tur-
to valdymo, naudojimo ir dispo-
navimo įstatymais. R. Malinaus-
ko teigimu, pozityvu yra tai, kad 
bent jau per pastaruosius dve-
jus metus dvejus metus Asoci-
acija iš dabartinės Vyriausybės 
ar Seimo nesulaukė vienokio ar 
kitokio biurokratinio, įstatymi-
nio pakeitimo ar iniciatyvos, kuri 
pablogintų situaciją, priimant 
sprendimus dėl viešosios ir pri-
vačiosios partnerystės.

Renginio metu susirinkusie-
siems „Vilmorus“ vadovas dr. V. 
Gaidys pristatė atliktą visuome-
nės nuomonės tyrimą „Ką Lietu-
vos piliečiai žino apie viešąją ir 
privačią partnerystę ir kaip verti-
na tokį bendradarbiavimo mode-
lį“. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ va-
dovas M. Katinas renginio metu 
išsamiai aptarė viešojo ir priva-
taus sektoriaus partnerystės bei 
užsienio investicijų klausimus. 
Forumo dalyvis Š. Narbutas da-
lyviams pristatė pacientų požiūrį 
į valstybinę ir privačią mediciną.

„Mano Druskininkai“ ir 
LSA informacija

Dėkodamas už sėkmingą bendradarbiavimą tarp Vyriausybės ir LSA, Ministras Pirmi-
ninkas S. Skvernelis LSA prezidentui R. Malinauskui įteikė „Lietuvos Valstybės Atkūri-
mo Šimtmečio“ medalį, kuriame pavaizduotos praėjusio šimtmečio istorinės asmenybės, 
svarbios Lietuvos istorijai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

LSA organizuotame forume „Viešoji ir privačioji partnerystė savivaldybėse“ dalyvavo šalies savivaldybių vadovai/Laimos Rekevičie-
nės nuotrauka
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Gydytoja ortopedė traumatologė A. Vilkytė: „Druskininkų ligoninės pacientai 
stebina savo nuoširdumu, pareigingumu, pagarba gydytojui“atkelta iš 1 psl.

bendrauti su kolegomis, kurie 
taip pat pasirinko darbą rajono 
ligoninėse, visi susiduria su pa-
grindine problema – ligoninės 
senbuviai nebando pažvelgti 
plačiau, suprasti, jog vykdoma 
sveikatos reforma, ir nerodo 
jokių pastangų, kad reformos 
eigoje būtų kuo mažesni prara-
dimai ir kuo mažiau nukentėtų 
pacientas.

O dirbant mažo miesto ligo-
ninėje, manau, svarbiausia yra 
pajusti miesto pulsą, aiškiai per-
prasti gyventojų įpročius, lūkes-
čius ir padaryti viską, kiek tai 
įmanoma, kad žmogui gydytis 
nereikėtų vykti į kitą miestą.

– Kas Jus darbe labiausiai 
džiugina?

– Mane džiugina Druskininkų 
žmonės. Teko dirbti ir dideliuose, ir 
mažesniuose Lietuvos miestuose, 
ir valstybinėse, ir privačiose gy-
dymo įstaigose, bet Druskininkų 
ligoninės pacientai stebina savo 
nuoširdumu, pareigingumu, pa-
garba gydytojui. Kai pacientas va-
dovaujasi tavo rekomendacijomis, 
jų nekeisdamas savo nuožiūra, 
sveikimo rezultatą pasiekti būna 
kur kas lengviau. O sveikstantis 
pacientas – maloniausia dalis kie-
kvieno gydytojo darbe.

–Kokias konsultacijas tei-
kiate Druskininkų ligoninėje? 
Kokių sveikatos bėdų turintys 
žmonės gali į Jus kreiptis?

– Teikiu konsultacijas visose 
su judėjimu susijusiose srityse, 
kaip ir bet kuris kitas ortopedas 
traumatologas. Labiau speciali-
zuojuosi artroskopinėse sąnarių 
operacijose, pėdų deformacijų 
korekcijose ir, skirtingai nei bet 
kuris kitas ortopedas traumatolo-
gas, turiu vieną kozirį – itin gilių 
sporto medicinos žinių.

– Kaip leidžiate laisvalaikį? 
Ar turite laiko išmėginti kurorte 
siūlomas pramogas?

– Kol kas darbas vyksta taip 
intensyviai, kad „okupuoja“ visą 
laisvalaikį. Bet labai tikiuosi, kad 
iki pavasario įvykdžius pagrindi-
nes užduotis, nutirpus sniegui, 
jau galėsiu grįžti prie pagrindinio 
savo pomėgio – bėgimo. Būtent 
dėl gražiausių bėgimo trasų ir 
itin gero sauso oro Druskininkais 
žavėjausi jau ne vienerius me-
tus. Ir čia leisdavau atostogas.

Šiuo metu darbas yra itin in-
tensyvus, todėl kol kas mėgavi-
mąsi kurorto paslaugomis tenka 
nukelti į kitą – „būtinų atlikti, bet 
galinčių laukti“ – darbų sąrašą...

– Kokia Jūsų didžiausia 
svajonė? 

– Dažniausiai svajoju, kaip atro-
dytų pasaulis, jei jame neliktų pa-
vydo, pykčio ir kiekvienas darytų 
tai, ką geba daryti geriausiai...

Man svarbiausia mylėti 
žmogų, o visi kiti stebuklai yra 
padaromi!

A. Vilkytė – bėgimo entuziastė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybėje – Rotary International Globalios dotacijos projekto 
„Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ posėdis

Sausio 18 d. Druskininkų savi-
valdybėje organizuotas Savival-
dybės vadovų, administracijos, 
Druskininkų „Rotary“ klubo bei 
kitų įstaigų atstovų susitikimas 
su Rotary International Globalios 
dotacijos projekto „Savižudybių 
prevencijos modelis ir jo taiky-
mas Lietuvos savivaldybėse“ 
vykdytojais. Šiuo metu projektas 
jungia 11 Lietuvos savivaldybių, 
tarp kurių yra ir Druskininkai. 
Šio projekto tikslas – sukurti 
tvarų ir sistemingą savižudybių 
prevencijos modelį. Taip pat 
projekto metu planuojama atlikti 

savižudybių situacijos analizę 
Druskininkų savivaldybėje, su-
daryti savižudybių prevenci-
jos įgyvendinimo darbo grupę, 
apmokyti apie 150 specialistų, 
kurie susiduria su savižudybės 
krizę išgyvenančiais asmenimis, 
ir parengti Druskininkų savival-
dybės savižudybių prevencijos 
algoritmą.

Projektą „Savižudybių pre-
vencijos modelis ir jo taikymas 
Lietuvos savivaldybėse“ – SU-
PREME AIM pristatė atvykę 
svečiai, Rotary International 
Apygardos 1462, kuri jungia 

54 „Rotary“ klubus Lietuvoje, 
tarptautinės tarnystės komiteto 
pirmininkas Vygintas Grinis bei 
psichologas, projekto įgyvendi-
nimo Druskininkų savivaldybėje 
kuratorius Said Dadašev. Susi-
rinkimo metu V. Grinis pristatė 
projekto ištakas, struktūrą, biu-
džetą, dalyvaujančias Lietuvos 
savivaldybes ir užsienio par-
tnerius. S. Dadašev pasidalijo 
kitų savivaldybių gerąja patir-
timi, įgyvendinant savižudybių 
prevencijos iniciatyvas, pristatė 
šių metų vasario mėnesį įsiga-
liosiantį Sveikatos apsaugos 

ministro įsakymą dėl pagalbos 
savižudybės grėsmę patirian-
tiems, savižudybės krizę iš-
gyvenantiems ir savižudybės 
krizę išgyvenusiems asmenims 
organizavimo ir teikimo tvarkos 
aprašą. Jis pabrėžė, kad, nors 
šiuo metu Lietuvoje nėra nacio-
nalinės savižudybių prevencijos 
strategijos, tačiau planuojama, 
kad šiais metais tokia strategija 
bus sukurta. Savivaldybės gydy-
toja Evelina Raulušaitienė pažy-
mėjo, kad šiuo metu Druskininkų 
savivaldybėje tarptautinius stan-
dartus atitinkančius savižudybių 

prevencijos įgūdžių mokymus 
jau yra išklausę apie 60 įvairių 
sričių specialistų.

Tikimasi, kad tikslingas ben-
dradarbiavimas bei komandinis 
darbas tarp Druskininkų savi-
valdybės įstaigų bei įvairių sričių 
specialistų užtikrins kokybiškas 
ir laiku suteikiamas paslaugas 
asmenims, išgyvenantiems sa-
vižudybės krizę bei bus užtikrin-
tas savižudybių prevencijos sis-
temos veikimas.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Druskininkų savivaldybėje organizuotas Savivaldybės vadovų, administracijos, Druskininkų „Rotary“ klubo bei kitų įstaigų atstovų susitikimas su Rotary International Globalios dotacijos projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo 
taikymas Lietuvos savivaldybėse“ vykdytojais/Simonos Dailydaitės nuotrauka
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„AVIVA Europensija“ – geriausias 2018 m. II pakopos pensijų 
fondas Lietuvoje

„Aviva Lietuva“ valdomas 
konservatyvios investavimo 
strategijos pensijų fondas „Eu-
ropensija“ – geriausias pagal 
2018 m. investavimo rezultatus 
II pakopos pensijų fondas tarp 

visų veikiančių Lietuvoje. Lie-
tuvos banko duomenimis, „Eu-
ropensija“ vienintelis iš visų 
dvidešimties II pakopos pen-
sijų fondų Lietuvoje pernai fik-
savo teigiamą grąžą – ji siekė 
+0,4 proc. (lyginamasis indek-
sas nepakito).

„2018-ieji paženklinti nesutarimų 
dėl prekybos tarp JAV, Kinijos ir 
Europos, augančiu neužtikrintumu 
dėl bendros pasaulio ekonomikos 
būklės. Todėl nenuostabu, kad in-
vestuotojams buvo be galo sunku 
uždirbti teigiamas grąžas, ir pernai 
jie vis dažniau žvalgėsi į sauges-
nius finansinius uostus. Mūsų „Eu-
ropensija“ buvo ne tik saugus, bet 
ir vienintelis finansiškai rezultaty-
vus užutėkis, 2018 m. uždirbęs ab-
soliučiai didžiausią grąžą tarp visų 
II pakopos pensijų fondų Lietuvo-
je“, – sako Asta Grabinskė, „Aviva 
Lietuva“ generalinė direktorė.

Per visą 15 metų pensijų fon-
dų veiklos Lietuvoje istoriją praėję 
metai buvo treti po 2008 m. ir 2011 
m., kai rinkoje veikiančių pensijų 
fondų vidutinis investicinis prieau-

gis nepadidėjo. Tačiau ilgalaikė vi-
dutinė visų II pakopos pensijų fon-
dų grąža nuo jų veiklos pradžios 
kasmet sudaro apie +4,2 proc., jau 
po visų atskaitymų.

Sunkiau 2018 m. sekėsi į akci-
jas investuojantiems fondams. 
Jų grąža svyravo nuo -2 proc. iki 
-8,4 proc. Pasak „Aviva Lietuva“ 
vyriausiojo investicijų valdytojo 
Romano Piotro Sosnowskio, be-
veik dešimtmetį kilusių akcijų rin-
kų augimas natūraliai sulėtėjo, o 
2018-ieji nebuvo palankūs inves-
ticijoms į akcijas. Kainų svyravi-
mų neišvengė ir obligacijų rinka.

„Tačiau džiaugiamės, kad pasi-
rinkome teisingą investavimo tak-
tiką – teikėme prioritetą toms ES 
šalims, kurių ekonominė situaci-
ja, viešųjų finansų padėtis ir rin-
kos tendencijos sudarė prielaidas 
tikėtis teigiamos investicijų grą-
žos. Pasirinktos taktikos sėkmę 
įrodo ilgalaikiai mūsų valdomo bei 
prestižinį apdovanojimą pelniusio 
„Europensija“ pensijų fondo re-
zultatai“, – pastebi „Aviva Lietuva“ 
vyriausiasis investicijų valdytojas.

„Europensija“ yra ir didžiausią 10 
metų laikotarpio grąžą generuo-
jantis konservatyvaus investavimo 
pensijų fondas Lietuvoje. Vertinant 
10 metų laikotarpį, fondo grąža 
siekia net +49,6 proc. (lyginama-
sis indeksas +22,3 proc.), arba vi-
dutiniškai +4,1 proc. per metus.

„Aviva Lietuva“ valdomas fon-
das „Europensija“ leidinio „Inves-
tment & Pensions Europe“ ir „Fle-
ming“ Centrinės ir Rytų Europos 
pensijų fondų apdovanojimuose 
2016 m. buvo pripažintas geriau-
siu konservatyvaus investavimo 
fondu visame regione.

„Aviva Lietuva“ yra viena iš trijų 
didžiausių šalyje II pakopos pen-
sijų fondų valdytojų. Nuo veiklos 
pradžios „Aviva Lietuva“ pensi-
jų fondų klientams išmokėjo be-
veik 30 mln. eurų. „Aviva Lietuva“ 
pensijų fonduose savo pensijai 
kaupia jau 227 tūkst. Lietuvos 
žmonių.

Asta Grabinskė, „Aviva Lietuva“ gene-
ralinė direktorė

Užsakymo Nr.: MDR-189-001

„Miško vonios“: nuo K. Dineikos 
sveikatingumo parko – per gražiausias 

Druskininkų apylinkes
Sveikatingumo klubo „Spor-

tas visiems“ vadovė Laimutė But-
kevičienė ragina druskininkie-
čius ir kurorto svečius jungtis prie 
sveikos gyvensenos entuziastų: 
„Aplink mus – daugybė gražių, 
įsimintinų ir sveikatinimo žygiams 
tinkamų maršrutų. Atraskime juos 
drauge! Visus, norinčius susti-
printi sveikatą, išlaikyti fizinį ak-
tyvumą, gerą ūpą, kviečiu jungtis 
prie sveikatingumo klubo „Spor-
tas visiems“ veiklų. 

Viena iš labiausiai lankyto-
jų mėgiamų mano organizuo-
jamų veiklų tapo grūdinimasis 
„,miško voniose“ – pėsčiųjų žy-
giai, per kuriuos susipažįstame 
su gražiausiomis Druskininkų 
krašto apylinkėmis. Atsižvelgus 
į žygeivių norus, jėgas ir porei-
kius, galime pasirinkti maršrutą, 
jo ilgį. Gal būtų įdomu pasigrožė-
ti gamta, keliaujant Žilvino takais, 
iki Grūto ar Ilgio ežero? O ar ne 
smalsu pamatyti paslaptingąją 
Lynbalę, kurioje, kaip pasakojo 
seni žmonės, anksčiau mirkyda-
vo linus jos švariame, minkštame 
vandenyje? Gal norėtumėte žy-
gio mišku link Mergelių akių arba 
iki pat Merkinės? Pakeliui „miš-
ko vonias“ galime paįvairinti grū-
dinimosi maudynėmis šaltame, 
upės ar ežero vandenyje arba 
psichofizine treniruote. Žygiai or-
ganizuojami, susirinkus grupei. 

Dėl išsamios informacijos 
skambinti tel. : 8 687 90114. 

Susitikime K. Dineikos sveika-
tingumo parke!“

Moda Donna Beauty Clinic plečia savo veiklą ir 
šiuo metu ieško masažistės (-o) darbui Londone 

pilnam etatui.

DARBO VIETA:
• Canary Wharf rajonas, Londonas, Jungtinė Karalystė.

DARBO POBŪDIS:
• Klientų konsultacija taikant turimas žinias;
• Masažo parinkimas individualiai kiekvienam klientui ir jo atlikimas.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI:
• Masažistės (-o) profesinė kvalifikacija;
• Masažistės (-o) darbo patirtis;
• Gebėjimas bendrauti su klientais;
• Motyvacija, pozityvumas, greita orientacija;
• Atsakingumas, punktualumas;
• Anglų kalbos žinios.

CV siųsti el. paštu: modadonna@mail.com
https://www.modadonnabeauty.com/

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692
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„Atgimimo“ mokykloje – kurortologijos projektas
Ugnė Janeliauskaitė,
8a klasės mokinė

Kaskart, susipažindama su 
naujais žmonėmis, į klausi-
mą: „Iš kur esi?“ atsakau – „Iš 
Druskininkų“. Mano atsakymą 
palydi džiugesio gaidelė ir vi-
sada nuskamba prašymas pa-
pasakoti ką nors apie kurortą. 
Tada paaiškėja, kad aš daug ži-
nau apie miesto išorę, bet dar 
labai trūksta informacijos apie 
kurorto subtilybes... Todėl la-
bai nudžiugau, kai sužinojau, 
jog šiais mokslo metais „At-
gimimo“ mokykloje pradėtas 
projektas „Kurortologija“, skir-
tas aštuntų klasių mokiniams.

Projekte, kurio tikslas – sudaryti 
sąlygas mokiniams įgyti kurortolo-
ginių bei sveikatos ugdymo žinių, 
gauti praktinių įgūdžių bei aktyviai 
kurti savo karjerą, nuo rugsėjo da-
lyvavo 22 8a klasės mokiniai.

Šio projekto partneris – Drus-
kininkų gydykla, taigi visas prak-
tines kurortologijos pamokas 
mums vedė jos vadovas Kęstu-
tis Ramanauskas. Pamokos vyko 
kas antrą savaitę po 2 valandas 
Druskininkų gydykloje bei Van-
dens pramogų parke.

Pirmojo užsiėmimo metu „Drus-
kininkų gydyklos vadovas K. Ra-
manauskas mokiniams pasa-
kojo apie Lietuvos nacionalinę 
sveikatos sistemą, išsamiai kal-
bėjo apie mokymosi ir karjeros 
galimybes sveikatinimo srityje. 
Antrasis susitikimas buvo skirtas 
pažinčiai su mineraliniu vande-
niu. Sužinojome, jog Druskininkų 
gydykloje naudojami mineraliniai 
vandenys priskiriami chloridinių 
natrinių kalcinių mineralinių van-
denų grupei ir yra mažos, viduti-
nės bei aukštos mineralizacijos. Į 
vonias ir baseiną vanduo paten-
ka tiesiai iš gręžinių, esančių Gy-
dyklos parko teritorijoje, prieš tai 
jį pašildžius. Trečiasis užsiėmi-
mas buvo skirtas purvui ir purvo 
vonioms. Sužinojome, jog dur-
pės kasamos iš karjerų, esančių 
Mašnyčių ir Jovaišių kaimuose. 
Iš ten atvežtos durpės turi būti 
tinkamai apdorojamos: smulki-
namos, sijojamos ir net dezinfe-
kuojamos. Įdomu tai, jog gydo-
muoju purvu durpės pavirsta tik 
tada, kai jos yra sumaišomos su 
natūraliu mineraliniu vandeniu ir 

pašildomos iki reikiamos tempe-
ratūros. Be to, mums purvo pro-
cedūromis naudotis dar negali-
ma.

Spalio pabaigoje mūsų laukė 
pati įdomiausia ir labiausiai vi-
liojanti projekto dalis – vandens 
procedūrų poveikis, pirtys ir fito-
terapija. Druskininkų gydykla 8a 
klasės mokiniams suteikė galimy-
bę pasimėgauti Vandens parko 
baseinų bei pirčių teikiamais ma-
lonumais. Pirmiausia mūsų pro-
jekto mokytojas K. Ramanaus-
kas pristatė pirčių istoriją. Įdomu 
buvo sužinoti, kad net vikingai jau 
mėgavosi pirtimis, tiesa, jos buvo 
labiau panašios į paprasčiausius 
urvus, iškastus žemėje... Suži-
nojome ir tai, kaip žmogaus or-
ganizmas reaguoja į kaitinimąsi 
pirtyje. K. Ramanauskas pabrė-
žė, kad mėgautis pirtimis gali ti-
krai ne kiekvienas. Jeigu yra tam 
tikrų sveikatos sutrikimų, reikia 
būti itin atsargiems, atidžiai ste-
bėti organizmo reakcijas į karš-
tį bei drėgmę. Po įdomios paskai-
tos net tris valandas praleidome, 
džiaugdamiesi baseinų ir pirčių 
teikiamais malonumais. Tačiau 
tai dar ne viskas – po baseino ir 
pirčių gydyklų vadovas K. Rama-
nauskas aštuntokus palydėjo į fi-
toterapijos seansą. Skanavome 
kvapnią gydomųjų žolelių arbatą 
ir sužinojome jų poveikį, išbandė-
me masažo kėdes. 

Mums, mokiniams, buvo įdo-
mios ir naudingos pamokos kito-
je erdvėje, kurias vedė ne moky-
klos mokytojas. 

O ką mano apie šį naują pro-
jektą pats Druskininkų gydy-
klos vadovas Kęstutis Rama-
nauskas?

Kaip kilo idėja supažindinti 
mokinius su kurortologija? 

K. Ramanauskas: Kartu su 
Druskininkų savivaldybės gydyto-
ja E. Raulušaitiene pagalvojome, 
kad būtų naudinga supažindin-
ti jaunimą su mūsų miesto gydo-
mąja veikla, kad, suteikus teorinių 
žinių „bagažą“, mokiniai galbūt 
susidomėtų medicina ir ateityje 
norėtų jos mokytis.

Ar svarbu yra šviesti žmones, 
ypač mokinius apie kurortolo-
gijos svarbą? 

K. Ramanauskas: Labai svar-
bu, kad jaunimas gebėtų kritiškai 
vertinti informaciją, atsirinktų, kuri 
informacija yra svarbi, naudinga 
ir patikima, gebėtų taikyti moks-
linį metodą ir nepasiduotų anti-
moksliniams judėjimams. Sutei-
kus teorinių ir praktinių žinių apie 
kurortologiją, jie žinos, kad visa 
informacija, kurią suteikiau yra 
patikima.

Anksčiau jūs mokėte studen-
tus, kokie jūsų įspūdžiai, dir-
bant su mokiniais? 

K. Ramanauskas: Mokyti jau-
nesnius mokinius yra tikrai įdomu, 
tik reikia mokėti juos sudominti, 
pasakojant nenuklysti į smulkias 
detales, tuo tarpu studentai jau 
žino ko nori ir visados yra smagu 
dirbti su žmonėmis, kurie yra mo-
tyvuoti ir nori sužinoti daugiau. 

Kaip pasirinkote savo karje-
ros kelią? Kur jums teko mo-
kytis? 

K. Ramanauskas: Visada labai 
domėjausi tiksliaisiais ir gamtos 
mokslais. Be to, visąlaik maniau, 
kad studijuosiu mediciną. Bet vis-
kas susiklostė taip, kad pradėjau 
studijuoti visuomenės sveikatą. 
Esu baigęs tuometį Kauno Medi-
cinos universitetą (dabar LSMU) 
ir įgijęs visuomenės sveikatos ba-
kalauro laipsnį bei visuomenės 
sveikatos priežiūros vadybos ma-
gistro laipsnį. 

„Atgimimo“ mokyklos 8a kla-
sės mokiniai dalinasi savo 
įspūdžiais ir pasakoja apie vy-
kusias kurortologijos pamo-
kas:

Miglė Zubrickaitė: Buvo sma-
gu atitrūkti nuo tradicinių pamo-
kų ir mokytis kitoje erdvėje apie 
mums neįprastus dalykus. Šios 
pamokos buvo naudingos mums 
visiems, nes pagilinome žinias 
apie savo miestą, čia atliekamas 
gydomąsias veiklas, sužinojome,  
kuo jis išskirtinis ir kodėl Druski-

ninkai yra kurortas.
Įgytas žinias galėsiu panaudoti, 

patardama planuojantiems atlik-
ti procedūras, kadangi po šių pa-
mokų gerai žinau, kad purvo vo-
nios netinka žmonėms, turintiems 
širdies sutrikimų. Visuomet patar-
siu prieš procedūras pasikonsul-
tuoti su gydytoju. Mūsų įgytos ži-
nios yra tikrai naudingos mums 
patiems, apsisprendžiant dėl bū-
simų  profesijų.

Įsimintiniausios aplankytos 
vietos kurortologijos pamo-
kų metu – Gydyklų sandėlis, vie-
ta, kur yra atvežamos durpės ir 
paverčiamos į gydomąjį purvą. 
Taip pat grožio šaltinis, minerali-
nio vandens biuvetė ir, be abejo, 
praktinė veikla mineralinio van-
dens baseinuose.

Augustas Jasiūnas: Išmokau 
apie gydyklų ir sanatorijų svarbą, 
jose atliekamas procedūras. Taip 
pat išmokau apie durpių ir mine-
ralinio vonių vandens parengimo 
procesą, naudojamą procedū-
roms atlikti.

Įspūdžių liko daug ir jie, žinoma, 
geri! Buvo smagu klausytis žmo-
gaus, kalbančio apie savo darbą 
taip profesionaliai. Buvo naudin-
ga pamatyti Druskininkų gydyklų 
veiką iš vidaus. 

Praktinių užsiėmimų metu mes 
pagilinome žinias apie savo mies-
tą, išsamiai susipažinome su 
Druskininkų kurorto istorija, na-
tūraliais gamtiniais ištekliais ir jų 
panaudojimu žmogaus sveika-
tai, purvo ir mineralinio vandens 
naudojimu sveikatai ir procedū-
roms, susipažinome su įvairio-
mis terapijos rūšimis, susipažino-
me su pirčių rūšimis bei praktiškai 
jas išbandėme. Turėjome unikalią 
galimybę susipažinti su kurorto-
logijos sistema, mūsų kurorto tei-
kiamomis galimybėmis bei nau-
da žmogaus sveikatai Smagu, jog 
pamokos buvo vykdomos kitokia 
mokymo forma: pažintinės eks-
kursijos, patiriamieji vizitai, prak-
tiniai užsiėmimai.

Didžiuojamės, gyvendami mūsų 
kurorte. Supratome, jog kurortas 
skirtas ne tik čia atvažiuojantiems 
svečiams, bet mums visiems. 
Puoselėdami šiuos gražius įspū-
džius tikimės ir daugiau tokių pa-
mokų. 

„Atgimimo“ mokyklos mokiniams patiko K. Ramanausko vedamos kurortologijos pamo-
kos Druskininkų gydyklos erdvėse/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Druskininkai pristatyti tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje 
Nyderlandų karalystėje

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos cen-
tras kartu su kolegomis iš Klaipėdos, Klaipėdos ra-
jono ir Palangos dalyvavo tarptautinėje turizmo ir 
poilsio parodoje „Vakantiebeurs 2019“ Utrechte (Ny-
derlandai). 

Ši paroda yra viena iš didžiausių ir gausiausiai lankomų 
visoje Europoje. Pristatyti keliones į savo šalį į parodą kas-
met atvyksta atstovai iš visų žemynų. 

Šiais metais parodoje prisistatė 1126 dalyviai iš 119 pa-
saulio šalių. Joje apsilankė daugiau kaip 105 tūkstančiai 
lankytojų.

Kaip ir kiekvienais metais, Druskininkai susilaukė dide-
lio parodos lankytojų susidomėjimo. Vienas iš labiausiai 
turistus dominusių objektų – Druskininkų kempingas. 

Tai populiariausia Nyderlandų turistų, keliaujančių kem-
periais, poilsio vietų visoje Lietuvoje, kurią jie mielai ren-
kasi savo kelionių po Pabaltijo valstybes metu. Stende 
apsilankę kelionių kemperiais organizatorių ACSI bei 
ANWB atstovai džiaugėsi, kad sulaukia labai gerų atsi-
liepimų iš savo klientų, kurie lankosi Druskininkuose ir 
Druskininkų kempinge. 

Parodos metu stendą taip pat aplankė ir Lietuvos Respu-
blikos ambasados Nyderlanduose atstovai.

Druskininkų TVIC informacija
Vienoje iš didžiausių ir gausiausiai lankomų visoje Europoje parodų „Vakantiebeurs 2019“ Druskininkų TVIC atstovai dalyvavo kartu su kolegomis iš 

Klaipėdos, Klaipėdos rajono ir Palangos/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka
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Išmaniosiomis treniruotėmis – prieš antsvorį ir traumas
Milda Kniežaitė 

Žengiant ketvirtajai pramo-
nės revoliucijai, technikos ir 
žmogaus simbiozė neaplen-
kia ir sveikatinimo srities. Poil-
sio ir sveikatingumo komplek-
se „Grand SPA Lietuva“ jau 
galima treniruotis išmaniuo-
ju LPG aparatu „Huber 360“. 
Jis ypač veiksmingas, ne tik 
išsaugant ir stiprinant fizines 
funkcijas, bet ir gerinant pažin-
tinius gebėjimus, koordinaci-
ją, reakciją. Inovatyvus „Huber 
360“ aparatas – pirmasis to-
kio galingumo Lietuvoje. Uni-
kalus įrenginys, skirtas reabi-
litacijai, organizmui stiprinti ir 
taisyklingai laikysenai atkur-
ti, tiksliai ir objektyviai įvertina 
žmogaus būklę ir sudaro gali-
mybes pačiam save tobulinti.

Dirba visas kūnas
Stovėdamas ant judančios plat-

formos, žmogus stebi savo kūno 
padėtį planšetėje ir turi išsilaiky-
ti ekrane nurodytame apskriti-
me. Taip pat ir kvadratukuose, jei 
dar atliekami stūmimo ir traukimo 
pratimai rankoms. Sudėtingiau-
sia, kai viena ranka reikia stumti, 
o kita – traukti. Nors ir abiem ran-
komis traukiant ar stumiant nėra 
lengva: jėga nevienoda ir koordi-
nacija nesubalansuota, nes vie-
nos pusės – dešinės ar kairės – 
raumenynas labiau išvystytas. 
Be to, dirba ne tik raumenys, bet 
ir galva, visas kūnas. Taip maž-
daug atrodytų treniruotė „Huber 
360“ aparatu. 

Tačiau pirmiausia daugiaašė 
motorizuota prietaiso platforma 
su integruotais jutikliais įvertina 
neurofizinę žmogaus būklę – ko-
kiu lygiu jis pajėgus treniruotis, 
kaip pasirengęs jo organizmas? 
Vertinama nuo vienos iki penkių 
žvaigždučių. 

Kaip teigia „Grand SPA Lietu-
va“ vyr. gydytojos pavaduoto-
ja Dalia Vosylienė, aparatas gali 
būti plačiai naudojamas reabilita-
cijai arba raumenyno stiprinimui, 
taip pat po traumų, operacijų – 

padėti žmogui greičiau atsigauti 
ir pradėti judėti. Pagal kliento jė-
gas pritaikomas atitinkamas fizi-
nis krūvis – kiek žmogus pajėgus 
būtent tą dieną, kiek gali save su-
stiprinti. Kineziterapeuto prižiū-
rimos treniruotės gerai veikia gi-
liuosius raumenis, sausgysles, 
raiščius ir visą organizmą, ypač – 
giliuosius raumenis. 

Ne momentinis rezultatas
Išmanusis įrenginys efektyvus, 

metant svorį. Jei reikia, ant plat-
formos pastatoma speciali kėdu-
tė, ir žmogus gali atlikti pratimus 
sėdėdamas. Tačiau judės visas 
kūnas, ir apatinė jo dalis. „Šiuo 
metu daugiausia klientų ir atei-
na dėl antsvorio. Yra žmonių, ku-
rie negali bėgioti, nes dėl dide-
lio svorio kenčia sąnariai. Tokiu 
atveju geriausias variantas pra-
dėti treniruotis čia, kol galės bė-
gioti“, – sakė D. Vosylienė.

Treniruotės pradedamos nuo 
20 minučių, o vėliau treniruo-
čių intervalas ilginamas iki 30 
min. Pradinis kursas standarti-
nis – 10 treniruočių. Jo pakan-
ka pabandyti ir sužinoti savo ga-
limybes. „Vienokius ar kitokius 
fizinius pratimus gali atlikti visi. 
Judėti, sportuoti privalu kiekvie-
nam žmogui – tiek jaunam, tiek 
vyresniam, tiek senjorui. Juo la-
biau kad dabar didelė proble-
ma net Europos mastu – žmo-
nių antsvoris ir nutukimas. Dėl 
jos, senstant, prisideda dar kitos 
problemos – pradeda kamuoti di-
abetas, širdies ligos. Sustiprinus 
visą sistemą ir sureguliavus mi-
tybą, galima pasiekti tikrai ne 
momentinį rezultatą, kaip būna 
drastiškų dietų atveju“, – pasa-
kojo D. Vosylienė.

Kviečiame į inovatyvaus LPG 
„Huber 360“ aparato prista-
tymą poilsio ir sveikatingumo 
komplekse „Grand SPA Lietu-
va“ sausio 29 d. 17.30 val.

Pristatymas vyks gydyklų 
korpuso II-ame aukšte.

Informacija pasiteirauti: +370 
313 52 824

Užsakymo Nr. MDR-189-01
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Užuojautos

Kas yra gyvas savo mylimųjų atminty, tas nemirė – jis tik toli… 
(Immanuel Kant)

Dėl Tėvo mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Valerij Bialyj ir artimuosius.

M. K. Čiurlionio g. 83  namo kaimynai

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Editą Markelevičienę.

Sanatorijos „Belorus“ 
VI-ojo posto darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame gydytoją Giedrę Taletavičienę 
ir jos šeimą, mirus vyrui ir tėveliui Virgaudui. 

Liūdime kartu su Jumis, netekę kolegos.

Druskininkų gydytojų sąjunga

Renginiai
Sausio 24 d. 17 val. Naujų knygų 

pristatymas ,,Susipažink su nauja 
knyga“, (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13) 

Sausio 26 d. 13 val. Nacionalinė 
viktorina 2019 Druskininkuose 
(Druskininkų JUC, Veisiejų g. 17). 
Registracija tel. 8 622 37687

Sausio 26-27 dienomis 
Druskininkų gydyklų parke vyks 
Ledo skulptūrų festivalis. Festivalio 
metu bus sukurta dvylika didelių ledo 
skulptūrų M. K. Čiurlionio „Zodiakai“ 
tema ir keturiolika mažųjų skulptūrų 
M. K. Čiurlionio „Pasaka. Karaliai“ 
tema.

Penktadienį, sausio 25 d., 20 
val. „Eglės“ sanatorijoje (Eglės 
g.1) koncertas „Vakaro serenados“; 
dainininkės: Aušra Stasiūnaitė, Rasa 
Dzimidaitė; Nijolė Baranauskaitė 
(fortepijonas). Programoje – lietuvių 
ir užsienio autorių kūriniai. Įėjimas 
laisvas.

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-ečiui 
(Socialinių paslaugų centras, Veisiejų 
g. 17)

Sausio 25 d. 19 val. „Draugystė“ 
sanatorijos Raudonojoje salėje 
– Druskininkų miesto neįgaliųjų 
draugijos ansamblio „Rasa“ (vad. 
Algimantas Padegimas) koncertas.

Kiekvieną antradienį – Auksinio 
proto gyvi žaidimai. Registracija: 
auksinisprotas.lt/protmusio-
registracija-auksinisprotas (Kavinė 
„Širdelė“, Maironio g. 16)

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)

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) 

Iki sausio 30 d. Druskininkų 
„Atgimimo“ mokyklos mokytoja 
J. Kygienės 5-8 klasių mokinių 
popieriaus plastikos darbų paroda 
„Kalėdos – tai namai“. (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13). 

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 

o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Mus rasite: Veisiejų g. 32

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Netektis. O gal žvaigždė? 
Išsivedė brangiausią žmogų – MAMĄ...

Ir begalinis skausmas užklupo skaudžiai, netikėtai. 
Telydi Jus nuoširdi mūsų paguoda ir dvasios stiprybė.

Mirus Birutei Žiogelienei, 
nuoširdžiai užjaučiu jos dukrą Editą ir artimuosius.

Namo kaimynė Rima Pleckevičienė

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras ieško naujo komandos nario. 

Visuomenės sveikatos specialisto (-ės), 
vykdančio (-ios) sveikatos priežiūrą mokykloje

DARBO POBŪDIS:
Vykdyto visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje. 
DARBO KRŪVIS: 
0,75 etato.
REIKALAVIMAI: 
- aukštojo universitetinio išsilavinimo bakalauro studijų baigimo diplomas, išduotas 

formalųjį švietimą vykdančio švietimo teikėjo, patvirtinantis suteiktą visuomenės svei-
katos bakalauro kvalifikacinį laipsnį

arba
- medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higi-

enisto, felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendro-
sios praktikos slaugytojo studijų programas ir turintis atitinkamos profesinės kvalifika-
cijos diplomus, papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 40 val. Visuomenės sveikatos 
priežiūros kursus bei iki 2007 metų birželio 1 d. dirbęs ar tebedirbantis specialis-
tu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokyklose. Toks asmuo iki 2009 m. sausio 1 d. 
gali dirbti visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, vykdančiu sveikatos priežiū-
rą mokykloje;

- medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, hi-
gienisto, felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, ben-
drosios praktikos slaugytojo studijų programas ir turintis atitinkamos profesinės kva-
lifikacijos diplomus, papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. Visuomenės 
sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveika-
tos apsaugos ministerija.

- užsienyje įgyta visuomenės sveikatos specialisto profesinė kvalifikacija pripažįsta-
ma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos: el. paštu: vsb@druskininkai.lt;  tel. Nr. (8 313) 51057

Druskininkų lopšeliui-darželiui „Žibutė“ reikalingi:
dietistas, įgijęs dietisto profesinę kvalifikaciją, dirbti 0,5 etato;

Darbo pobūdis: maitinimo organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikams, maisto paruošimo proceso koordinavimas, maisto išnešimo į grupes ir pada-
linimo vaikams stebėsena, maisto produktų bei patiekalų kokybės užtikrinimas, val-
giaraščių ruošimas.

logopedas, įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir logopedo kvalifikaciją, dirbti 0,4 etato.

Kontaktai pasiteirauti: 8 (313) 51 816, el. paštas: drs.zibute@gmail.com

In Memoriam
Sausio 22-ąją dieną užgeso 

ilgamečio Druskininkų Fizinės 
medicinos ir reabilitacijos gy-
dytojo, politinio veikėjo Virgau-
do Taletavičiaus gyvybė. 

Virgaudas Taletavičius gimė 
1964 m. Lazdijų krašte. 

1989 m. baigė Kauno medi-
cinos institutą, tais pačiais me-
tais pradėjo dirbti gydytoju sa-
natorijoje „Draugystė“, nuo 
1990-ųjų metų buvo sanato-
rijos „Eglė“ Fizinės medicinos 
ir reabilitacijos gydytojas, nuo 
1999 m. – sanatorijos „Lietu-
va“ reabilitacijos skyriaus ve-
dėjas, nuo – 2001 m. iki 2013 
m. – Druskininkų savivaldybės 
viešosios įstaigos „Druskininkų 
gydykla“ direktorius. 

Nuo 2013-2015 m. jis ėjo Fi-
zinės medicinos ir reabilitaci-
jos gydytojo pareigas VšĮ Laz-
dijų ligoninėje, 2015 m. buvo 
VšĮ Varėnos ligoninės direkto-
rius, nuo 2015 m. – Fizinės me-

dicinos ir reabilitacijos gydyto-
jas VšĮ Varėnos ligoninėje.

2001-2016 m. Virgaudas Ta-
letavičius buvo Lietuvos social-
demokratų partijos Druskinin-

kų skyriaus narys, nuo 2015 m. 
– Druskininkų savivaldybės ta-
rybos narys.

Netekome labai puikaus, ypa-
tingo, intelektualaus, talentingo 
žmogaus, savo srities profesio-
nalo, žmogaus, turėjusio aštrų 
protą, puikų humoro jausmą, 
empatiją kitų atžvilgiu, turėjusį 
daug ambicijų ir siekių, visada 
siekusį didžiausių aukštumų, be 
galo mylėjusį savo šeimą.

Visada prisiminsime asme-
niniuose, profesiniuose ar po-
litiniuose pokalbiuose, susi-
tikimuose, atsitiktiniuose ar 
suplanuotuose, kurių, deja, jau 
nesulauksime.

Mirus Virgaudui Taletavičiui, 
šią sunkią netekties valandą 
nuoširdžiai užjaučiame jo šei-
mą ir artimuosius: žmoną Gie-
drę, dukras – Aistę ir Justiną.

Druskininkų savivaldybės 
administracija

Virgaudas Taletavičius
1964-2019

Druskininkų savivaldybės administracijai 
reikalingas darbuotojas, dirbantis pagal darbo 
sutartį Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje.

Darbuotojo funkcijos – personalo administravimo dokumentų pro-
jektų rengimas, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarky-
mas, dokumentų administravimas elektroninėse sistemose ir kitos 
funkcijos.  

Reikalavimas – socialinių mokslų studijų srities aukštasis universi-
tetinis arba aukštasis neuniversitetinis, arba koleginis, arba aukštes-
nysis, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas, 
studijų kryptis: teisė arba verslas ir vadyba, arba žmonių išteklių va-
dyba, arba viešasis administravimas, arba apskaita, arba kitos studi-
jų krypties išsilavinimas, susijęs su būsimų funkcijų vykdymu.

Privalumas – darbo patirtis personalo administravimo srityje.

Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, prašome pa-
teikti iki 2019 m. vasario 1 d. el. p.: renaldas.v@druskininkai.lt

Dėl dalyvavimo atrankoje bus informuojami tik pasirinkti pretendentai.
Papildoma informacija teikiama Druskininkų savivaldybės adminis-

tracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje tel. (8 313) 40 107 
arba el. p.: renaldas.v@druskininkai.lt
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2019.01.26 d.
Šeštadienis

2019.01.25 d.
Penktadienis

2019.01.27 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4.  
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. 

Greiti ir įsiutę 4.  
00:35 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 Plačia-

kelnis“.  
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 TIESIOGIAI . „M.A.M.A. ap-

dovanojimai“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. 

„Deadpool“. 
00:40 „Tai bent mamytė!“.  
02:10 „Geležinkelio tigrai“.  
04:25 „Ekstrasensai detektyvai“.  

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 Valanda su Rūta.  
12:00 „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 Radijo stoties „Lietus” muzi-

kos apdovanojimai“, 
22:30 Itališkas apiplėšimas.  
00:35 Plieniniai rykliai.  
02:15 Programos pabaiga. 

06.00 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 „Gyvybės langelis“.  
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 „Inspektorius Luisas. Nemė-

jos 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. Specia-

liųjų 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 „Mentalistas“.  
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.  
21:30 Sunku nužudyti.  
23:25 Nesumerkiant akių.  
01:20 „Gyvi numirėliai“.  
02:05 „Amžiaus nusikaltimai“.  

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

07:00 Hani ir Nani.  
08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Ypa-

tinga misija.  
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“. Nacionali-

nė atranka. 
23:00 Vyriškas auklėjimas.  
00:40 Greiti ir įsiutę 4.  
02:25 Pasaulio dokumentika. Ypa-

tinga misija. Leopardai šalia mūsų.  
03:10 Pasaulio dokumentika. Metų 

laikai. Vasara.  
04:00 Teisė žinoti. 
04:25 Džesika Flečer 6.  

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Šventadienio mintys. 

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

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.  
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. At-

šiaurioji Kanada.  
12:55 Pasaulio dokumentika. Delfi-

nų dinastija.
13:50 Puaro.  
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
21:30 Premjera. Laisvės kaina. Di-

sidentai. 
22:35 Premjera. Teresės nuodėmė.  
00:25 Merkurijaus kodas.  
02:15 Pasaulio dokumentika. At-

šiaurioji Kanada.  
03:10 Pasaulio dokumentika. Delfi-

nų dinastija.  
03:55 Klausimėlis.lt 
04:20 Puaro.  
11/3 s. Ponios Makginti mirtis.  

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4.  
11:10 Aukštuomenės daktaras 1.
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?“. 

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

Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgy-
bininkė Marcelė Kubiliūtė“. 

07.55 „Gluchariovas“.  
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 „Detektyvas Morsas“.  
13.00 „Bitininkas“.  
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
17.15 Skinsiu raudoną rožę. 
18.00 Žinios.
18.30 „Inspektorius Luisas. Liūde-

sys. Detektyvinis serialas“. 
20.00 Žinios.
20.25 „Inspektorius Luisas. Liūde-

sys.“.  
21.00 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.30 „Detektyvas Morsas“.  
00.40 „Gurovo bylos. Trys dienos“. 
02.10 „Merdoko paslaptys“.  
03.40 „Kelrodė žvaigždė“.  
05.10„Pavojingiausios kelionės. Ka-

merūnas“. 
05.35„Pavojingiausios kelionės. Ki-

nija“. 

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

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

kuotės meistrai“.  
07:30 „Aladinas“.  
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.  
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
09:00 „Virtuvės istorijos“. 
09:30 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Svajonių ūkis“. 
10:30 „Daktaras Dolitlis 5. Lakis ke-

liauja į Holivudą!“.  
12:10 „Heida“.  
14:25 „Meilė keliauja laiku. Sma-

ragdas“.  
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.  
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS. „Auklė“.  
21:20 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS. „Bado žaidynės. Straz-
das giesmininkas. 2 dalis“.  

00:05 „Atstumtasis“.  
01:50 „Deadpool“. 
03:45 „Už priešo linijos: Kolumbija“.  

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

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

kuotės meistrai“.  
07:30 „Aladinas“.  

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

kelnis“.  
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 „Namas“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS. 

„Tamsos baikeris. Keršto demonas“.  
23:50 „Kaulai“.  
00:50 „Mikė“.  
01:40 „Rouzvudas“.  
02:30 „Ekstrasensai detektyvai“.  
03:30 „Kaulai“.  
04:20 „Mikė“.  
05:10 „Rouzvudas“.  

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Tomas ir Džeris“.  
06:55 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.  
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Keis-

ta šeimynėlė“.  
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.  
08:10 „Riterių princesė Nela“.  
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.  
09:00 „Ogis ir tarakonai“.  
09:20 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA. Jūros komanda.  
11:10 Prezidento duktė.  
13:15 Roko mokykla.  
15:30 Įsimylėti per dvi savaites.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. Šrekas 2.  
21:15 Suvaidink mano žmoną.  
23:35 Ekstraktas.  
01:15 Itališkas apiplėšimas

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

šviesa“.  
07:35 „Tomas ir Džeris“.  

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.  
08:55 Apdovanojimai „Žmonės 

2019“.  
12:05 „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. Gelbėji-

mo misija 2. Mirtinas pavojus.
00:05 „Juodasis sąrašas“.  
01:00 Taiklus šūvis.  
02:40 Programos pabaiga. 

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

Vyrų šešėlyje. Lazdynų Pe-
lėda“. 

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

jumi. 
08.45 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
11.00 „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. Kobros 

bučinys“.  
01.15 „Moterų daktaras“.  
02.45 „Šeimininkė“.  
04.25 Vantos lapas. 
04.50 „Inspektorius Luisas. Nemė-

jos liūtai.“ 
06.15 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 

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 „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. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Gluchariovas“.  
20.00 Reporteris. 
20.55 „Namas su lelijomis“.  
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
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“.  

06:15 „Varom!“.  
07:30 „Vaikai šėlsta“.  
08:29 „Top Shop“ televitrina. 
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Galiūnų varžybos. Lietuvos 

rinktinė-Pasaulio rinktinė. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.  
10:30 „Keturios stichijos“.  
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.  
12:40 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.  
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.  
16:00 „Amžiaus nusikaltimai“.  
17:00 Betsafe–LKL. Šiauliai - Nep-

tūnas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 MANO HEROJUS. Elvis ir 

Niksonas.  
23:45 AŠTRUS KINAS. Šmėklų namai.  
01:20 „Gyvi numirėliai“.  

06:30 Galiūnų varžybos. 
Lietuvos rinktinė-Pasaulio 
rinktinė.  

07:30 „Keturios stichijos“.  
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.  
10:30 „Keturios stichijos“.  
11:40 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.  
12:40 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.  
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.  
16:00 „Nusikaltimų miestas“.  
16:30 Čeponis meta. 
17:00 Betsafe–LKL. Juventus - Žal-

giris. 
19:30 Žandaras Niujorke.  
21:40 „Antrininkas“.  
22:45 „Kortų namelis“.  
23:50 Sunku nužudyti.  
01:35 Šmėklų namai.  

07:15 „Vaikai šėlsta“.  
07:40 „Stoties policija“.  
08:40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.  
09:40 „Įteisintas faras“.  
10:40 „Gelbėtojai - 112“.  
11:35 „Ekstrasensų mūšis“.  
13:40 „Stoties policija“.  

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Tomas ir Džeris“.  
06:55 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.  
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Keis-

ta šeimynėlė“.  
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.  
08:10 „Riterių princesė Nela“.  
08:35 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA. Pirmyn į kosmosą.  
10:10 Muzikinė kaukė.  
12:45 Mis Slaptoji agentė.  
14:55 Ledynmetis.  
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai. 
21:30 Taiklus šūvis.  
23:35 Sapnų demonai.  
01:25 Suvaidink mano žmoną.  
03:20 Programos pabaiga. 

06.10 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.35 4 kampai. 

2019.01.28 d.
  Pirmadienis

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 „Šuniukas žvaigždė“.  
13:15 „Daktaras Dolitlis 3“.  
15:10 „Pašėlęs Raselas“.  
17:00 „Havajai 5.0“.  
18:00 „Raudonas kilimas“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI. „X Faktorius“. 
22:30 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS. „Drakono kardas“.  00:40 
„Bado žaidynės. Strazdas giesminin-
kas. 2 dalis“.  

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.  
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2019.01.30 d.
Trečiadienis

2019.01.31 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.  
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4.  
11:10 Aukštuomenės daktaras 1.
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.  

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis.  
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4.  
11:10 Aukštuomenės daktaras 1.
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. 

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

kelnis“.  
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. 

„Įsibrovimas“.  

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

kelnis“.  
06:55 „Simpsonai“.  

07:55 „Gero vakaro šou“. 
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 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS. 

„Kikboksininkas“.  
00:00 „Kaulai“.  
01:00 PREMJERA. „Iš Los Andže-

lo į Vegasą“.  
01:50 „Rouzvudas“.  
02:40 „Ekstrasensai tiria“.  
04:05 „Kaulai“.  
04:55 „Iš Los Andželo į Vegasą“.  

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

šviesa“.  
07:35 „Tomas ir Džeris“.  

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.  
09:05 „Monikai reikia meilės“.  
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. Pagro-

bimas.  
00:10 „Juodasis sąrašas“.  
01:05 Ikaras.  
02:30 Programos pabaiga. 

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

šviesa“.  
07:35 „Tomas ir Džeris“.  

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.  
09:05 „Monikai reikia meilės“.  
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. 

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Skonio reikalas. 
07.00 10 min iki tobulybės 

su Jurijumi. 

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Lietuva tiesiogiai. 
07.00 Vantos lapas. 

07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu. 

08.00 „Pražūtingi smaragdai“.  
09.00 „Namas su lelijomis“.  
10.00 „Šėtono medžioklė“.  
11.10 „Mentalistas“.  
12.20 „Albanas“.  
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.  
14.55 „Gluchariovas“.  
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.  
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Gluchariovas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.55 „Namas su lelijomis“.  
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Gluchariovas“.  
00.00 „Šėtono medžioklė“.  
01.05 „Albanas“.  
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.  
03.00 „Moterų daktaras“.  
03.50 „Šeimininkė“.  
04.35 „Albanas“.  
05.20 „Mentų karai. Odesa“.  

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 „Mentalistas“.  
12.20 „Albanas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.  
14.55 „Gluchariovas“.  
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.  
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Gluchariovas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.55 „Namas su lelijomis“.  
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Gluchariovas“.  
00.00 „Šėtono medžioklė“.  
01.05 „Albanas“.  
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.  
03.00 „Moterų daktaras“.  
03.50 „Inspektorius Luisas. Virš gė-

rio ir blogio“.  
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 „Mentalistas“.  
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų 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 „Mentalistas“.  
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.  
20:30 „Varom!“.
21:00 Superaudra Siatle.
22:50 Pranaši pozicija.  
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:35 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.

07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Mentalistas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų 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 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 „Meteoras“.
00:50 Superaudra Siatle.

07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:40 „Įteisintas faras“.
10:45 „Gelbėtojai - 112“.
11:45 „Mentalistas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų 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 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.  
20:30 „Varom!“ 
21:00 Gyvasis skydas.
22:50 „Meteoras“.

2019.01.29 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4.  
11:10 Aukštuomenės daktaras 1.
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.
21:30 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 Pla-

čiakelnis“.  
06:55 „Simpsonai“.  

07:55 „Namas“. 
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 VAKARO KINO TEATRAS. 

„Tobulas ginklas“.  
23:45 „Kaulai“.  
00:45 „Mikė“.  
01:35 „Rouzvudas“.  
02:25 „Ekstrasensai detektyvai“.  
03:20 „Kaulai“.  
04:10 „Mikė“.  
05:05 „Rouzvudas“.  

06:00 Dienos programa. 
06:05 „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. Ikaras.  
00:05 „Juodasis sąrašas“.  
01:00 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas 

pavojus.  
02:25 Programos pabaiga. 

21:00 „Monikai reikia meilės“.  
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Nume-

ris 44.  
01:00 Pagrobimas.  
02:35 Alchemija. VDU karta. 
03:05 Kultūrinė dokumentika. Ciklas 

„Menininkų portretai“.
03:35 Programos pabaiga. 

14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“.  
15:45 „Įteisintas faras
16:50 „Gelbėtojai - 112“.  
18:00 Info diena. 
18:35 „Mentalistas“.  
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.  
20:30 „Varom!“.  
21:00 Pranaši pozicija.  
22:50 Elvis ir Niksonas.  
00:35 „Antrininkas“.
01:35 „Kortų namelis“.

07.10 Skinsiu raudoną rožę. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“.  
09.00 „Namas su lelijomis“.  
10.00 „Šėtono medžioklė“.  
11.10 „Mentalistas“.  
12:20 „Albanas“.  
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.  
14.55 „Gluchariovas“.  
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.  
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Gluchariovas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.55 „Namas su lelijomis“.  
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Gluchariovas“.  
00.00 „Šėtono medžioklė“.  
01.05 „Albanas“.  
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.  
03.00 „Moterų daktaras“.  
03.50 „Mentalistas“.  
04.35 „Albanas“.  
05.20 „Mentų karai. Odesa“.  

22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 TĘSINYS .“Įsibrovimas“.  
23:50 „Kaulai“.  
00:50 „Mikė“.  
01:40 „Rouzvudas“.  
02:30 „Ekstrasensai tiria“.  
03:55 „Kaulai“.  
04:45 „Mikė“.  
05:10 „Rouzvudas“.  

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.  

Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640
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UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

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

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Sausų ir žalių malkų 
išpardavimas (skaldytos 

arba kaladėmis). 
Tel. 8 601 46179

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

Perkame brangiai miškus, 
žemes.

Konsultuojame bendrasavinin-
kus miško, žemės klausimais.

Rankpinigiai į namus per 24 val.

Tel. 8 613 56708 

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Atliekame vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 675 83453

N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

i k i  4 0  %
S t i k l a m s  –  10  %

G yd y t o j o s  p a t i k r a , 
u ž s a k a n t  a k i n i u s  – 

n e m o k a m a . 
M ū s ų  a d r e s a s: 

V i l n i a u s  a l ė j a  8 
( b u v ę s  b u i t i n i s )

Te l .  8  (313 )  5 3 4 4 4

Druskininkiečių pergalės „Žalgirio“ žiemos žaidynėse
Sausio 19 d. Alytuje startavo 

2019 m. Lietuvos sporto draugi-
jos (LSD) „Žalgiris“ žiemos žai-
dynės, į kurias susirinko dau-
giau nei 250 dalyvių iš 18 miestų 
ir rajonų. Druskininkų sportinin-
kai rungtyniavo rajonų grupėje.

Šaškių varžybose dalyvavo 15 ko-
mandų. Druskininkų komanda užė-
mė 8 vietą. Druskininkiečiams Ele-
nai Rapkauskienei ir Aleksandrui 
Petrauskui buvo įteikti vyriausių žai-
dėjų prizai. Šachmatų varžybose 
nugalėtojais tapo uteniškiai, o Drus-
kininkų šachmatininkai iškovojo gar-
bingą 4 vietą. LSD „Žalgiris“ žiemos 
žaidynėse Alytuje šachmatų indivi-
dualiosiose varžybose 1 vietą iško-
vojusi Aušra Orintienė buvo apdo-
vanota aukso medaliu bei diplomu.

Stalo teniso žaidynėse Druski-
ninkų komandai atstovavo Edga-

ras Knyzeris ir Stasys Rimeikis. 
Pogrupio varžybose druskininkie-
čiai gana lengvai, rezultatu 3:1 įvei-
kę Raseinių ir Švenčionių koman-
das, pateko į finalinį aštuntuką. Po 
vieną tašką teko „dovanoti“ be žai-
dimo, nes į varžybas neatvyko mo-
teris. Finalinėse varžybose, kurios 
vyko pagal „vieno minuso“ sistemą, 
Druskininkų komanda rezultatu 3:2 
įveikė Utenos-2 ir Utenos-1 koman-
das, o finale, taip pat rezultatu 3:2, 
įveikė ir Lazdijų rinktinę bei pirmą 
kartą šioje rungtyje iškovojo pir-
mąją vietą. Varžybose puikiai žai-
dė 25-erių druskininkietis E. Kny-
zeris, kuris nepralaimėjo nei vieno 
susitikimo.

LSD „Žalgiris“ generalinis sekre-
torius Vytas Nėnius druskininkie-
čiams įteikė įspūdingą taurę, diplo-
mą ir aukso medalius. 

Iš LDS „Žalgiris“ žiemos žaidynių sugrįžusius nugalėtojus šachmatininkę A. Orintienę ir 
stalo tenisininkus E. Knyzerį, S. Rimeikį pasveikino ir Druskininkų sporto centro direkto-
rius Vilmantas Matkevičius/Asmeninio archyvo nuotraukos

Jaunučių lengvosios atletikos 
čempionate – druskininkietės rekordas
Klaipėdoje savaitgalį surengta-

me Lietuvos jaunučių lengvosios 
atletikos čempionate, dalyvavo 
ir Druskininkų SC sportininkai 
(treneris K. Jezepčikas). Geriau-
siai čempionate, 2000 m sporti-
nio ėjimo distancijoje startavo 
Akvilė Orliukaitė, pasiekusi 
asmeninį rekordą ir iškovoju-
si sidabro medalį (10:16); Vio-

leta Stremencovaitė šioje dis-
tancijoje iškovojo septintą vietą 
(11:34), o Liepa Bartuškevičiūtė 
liko dešimta. Taip pat asmeninį 
rezultatą pagerino Gustas Rut-
kauskas, 60 m bėgime (8,12) iš-
kovojęs 12 vietą.

Druskininkų sporto centro 
informacija
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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

Asmeniniai skelbimai
6 a sodo sklypas sodų bendrijoje 
„Migla“, Jaskonių k.; yra elektra ir 
visi kadastriniai matavimai; kaina 
7000 Eur. Tel. 8 612 20142

Nuoma

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

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

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

Tvarkinga, be žalingų įpročių 
moteris senjora išsinuomotų butą 
Druskininkuose. 
Tel.  +8 612 26268

Tvarkingas, alkoholio nevartojan-
tis įpročių senjoras išsinuomotų 2 
k. butą Druskininkų mieste.  
Tel. 8 650 30777

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

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

Parduodama „Toyota Corolla“: TA 
iki 2020 m., automat., benz., 1,8 l. 
Tel. 8 682 98506

Parduoda „Mazda-2“: 2004 m., l. 
gera būklė, 1.3 l, benzinas.  
Tel. 8 627 41843

„Opel Zafira“,2004 m.; 2,0 DTI; 
pilkos spalvos, kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 643 42240

Miškas, mediena, malkos

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

Parduodami įvairūs daiktai

Svetainės baldai 3x2x1, visi iš-
skleidžiami. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 699 90962

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

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

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

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

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

Televizorius su priedėliu „Gold 
star“, moteriški kailiniai.  
Tel. 8 630 87652

Obliavimo, frezavimo, pjovimo 
staklės. Tel. 8 688 34938

Televizorius „Samsung“ (51 cm) 
už 12 Eur; SCART laidai; nešio-
jamas telefonas „Panasonic“ už 8 
Eur. Tel. 8 686 43600

Trifazės medžio apdirbimo sta-
klės „Eglutė“. Tel.: 8 656 38881, 8 
686 68736

Labai pigiai parduodamos naudo-
tos durys, dvigulės lovos, virtuvi-
nės spintelės, kriauklės, unitazai, 
el. vandens šildytuvai.   
Tel.8 615 33293

Mažai naudotas, geros būklės 
pianinas „Petrof“, pagamintą Če-
kijoje. Kaina – 900 Eur.  
Tel. 8 620 48386

Automatinė skalbimo mašina 
„Bosh“ A 6 kg už 100 Eur, „Candy“ 
5 kg A– 80 Eur. Tel. 8 650 87433

Dujų balionas (kaina 10 Eur).  
Tel. 8 618 67912

Moteriški kailiniai: avikailio, mar-
gi (nauji; dydis 48-50, kaina 40 
Eur) ir juodi (geros būklės; dydis 
48-50; kaina 35 Eur). Tel. 8 670 
81037; 8 37 339244.

Moteriški kailiniai; naminės aus-
tos lovatiesės. Tel. 8 630 87652

Televizorius „Gold Star“ su prie-
dėliu; videomagnetofonas, kase-
tinis ir CD; elektriniai arbatinukai.
Tel. 8 630 36440

Parduodama žemės ūkio  
produkcija

Parduoda kviečius, traiškytus 
kviečius, medų, didesnį kiekį pri-
statau. Tel. 8 616 11588

Parduoda mėsinę kiaulę.  
Tel. 8 601 22865

Perka

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

Pirkčiau kelių savaičių veršelį 
auginimui. Tel. 8 614 22592

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

Pirkčiau armoniką.  
Tel. 8 657 52514

Kiti

Dovanoju 4 mėn. juodą katytę.  
Tel. 8 638 70199

Dovanoju moteriškus kailinius. 
Tel. 8 630 87652

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

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

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

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario butas Liškiavos ga-
tvėje, renovuoto namo II aukšte, 
butas po remonto, su baldais. 
Tel.  8 698 19464

Parduodamas 1 kambario bu-
tas Veisiejų g. (5 aukšte iš 5-ių; 
28,73 kv. m).  
Tel. 8 655 22089; 8 313 45818

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

Parduodamas 3 kambarių 
67,43m2 butas 9/9 aukšte Atei-
ties g. 40 . Kaina 38500 eurų. 
Tel. 8-68737575

Parduoda arba išnuomoja 3 k., 
65 lv/m butą  Merkinės g. , prie 
miškelio, 5a/5. Tel. 8 620 48386

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

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

Kioskas-paviljonas Vytauto g. 
Parduodu arba keičiu į automobi-
lį. Tel. 8 620 51920

Parduoda arba išnuomoja 1 k. 
butą 4 aukšte 5 a. name.  
Tel. 8 698 38153

2,55 ha  sklypas Vilkininkų kai-
me: apie 4 km nuo Leipalingio, 
apie 150 metrų iki 2 ežeriukų. 
Sklypas ribojasi su žvyrkeliu. 
Kaina – 12 500 Eur.  
Tel. 8 617 62483

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

Parduodu mūrinį garažą Leipalin-
gyje (prie elektrinės).  
Tel. 8 614 66815

Parduoda 6 a. sodo sklypą su 
mediniu nameliu. Yra elektra, van-
duo, aptverta teritorija. Kaina –  
8 000 Eur (derinama).  
Tel. 8 614 67590 

Parduoda 20 a ir 37 a namų val-
dos sklypus Snaigupės kaime. 
Yra elektra, geras privažiavimas, 
šalia – miškas. Tel. 8 698 50782 

Ieško darbo

Slaugytojos išsilavinimą ir darbo 
praktiką turinti 56 metų moteris 
ieško darbo. Tel. 8 626 48705

Vyras 36 m. ieško bet kokio darbo. 
Tel. 8 647 40799

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 verž-
liai einame pirmyn. Renkamės gerą nuotaiką ir balsuojame 
už pozityvumą. Jei vertybės panašios – rašyki ar skambin-
ki! Papasakosime detaliau apie konkurencingas sąlygas.

Informacija: +370 600 08542; info@tolitoli.lt 

Atliekame statybos, apdailos, elektros, 
santechnikos darbus. Tel.  8 618 45741

 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

Kurorto veterinarijos klinika ( Gardino g. 72) siūlo darbą 
veterinarijos gydytojui (-ai) ir asistentui (-ei). Pageidautina – 
su darbo patirtimi. CV siųsti: kurortovet@gmail.com

52 metų vyras ieško kiemsargio 
ar aplinkos tvarkymo darbo.  
Tel. 8 623 23430

44 metų vyras ieško papildomo 
darbo.  Tel. 8 627 13618
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Teauga ir stiprėja mūsų visų gerumo daigai

„Saugok brangiausią širdies 
turtą – gerumą“, – tokiais žo-
džiais Druskininkų LIONS mo-
terų klubo prezidentė Danguo-
lė Žūkienė pilnutėlėje „Grand 
SPA Lietuva“ konferencijų sa-
lėje „Nemunas“ pradėjo 10-
ąjį, jubiliejinį, klubo organizuo-
tą labdaros renginį „Po angelo 
sparnu“. Ji padėkojo visiems, 
kurie, žvarbų sausio 18-osios 
vakarą dalyvaudami mūsų ren-
ginyje, pripildė salę dvasinės 
šilumos, širdies gerumo, atjau-
tos, pagalbos, nuoširdumo. 

Oras patalpoje buvo toks, kaip 
yra sakęs V. Krėvės-Mickevi-
čius, – lyg gerumo medumi pa-
teptas. Šioje salėje, kurią savi-
ninkai jau daugelį metų renginiui 
suteikia nemokamai, buvo daug 
druskininkiečių, kurie ištikimai ir 
nuoširdžiai remia jį nuo pat pra-
džios 2009-aisiais ir nepralei-
džia nė vieno. Atvyko nemažai 
svečių, buvo ir poilsiautojų. Aly-
taus „Dzūkijos“ LIONS klubo  vy-
rai, mūsų klubo krikštatėviai, 
džiaugėsi, kad kurorto moterų 
klubas taip pat įvykdė garbingą 
krikštamočių misiją – gruodžio 
mėnesį mes inauguravome Aly-
taus moterų LIONS klubą. Abu 
alytiškių klubai buvo ir mūsų lab-
daros renginio dalyviai. O kiek 
dar mūsų savivaldybės įstaigų, 
privačių įmonių, jaunų žmonių ar 
pavienių asmenų parėmė klubo 
iniciatyvą padėti finansiškai pa-
galbos stokojantiems! 

Ačiū Jums visiems. Šiais me-
tais Jūsų parama labai padės 2,5 
metų Kirilui, laukiančiam sudėtin-
gos širdies operacijos, ir sunkiai 
sergančiam, nė metukų neturin-
čiam Lukui. Padėsime ir 4 naš-
laičiams vaikams; taip pat maža-
jai Augustei, kurios ilgas kelias 
pasveikti tebesitęsia, ir Vaidai, 
mūsų paremtai ir anksčiau.

Ir mes pačios, klubo narės, 
džiaugiamės, kad prieš dvylika 
metų ėmęsi labdaringos veiklos 
pagal svarbiausią tarptautinio 
LIONS judėjimo šūkį „Mes tar-
naujam!“, nepavargome, neiš-
sisėmėme, nepamiršome savo 
idealų. Ilgais tamsiais žiemos 
vakarais kūrėme planus, ieško-
jome galimybių, bendraminčių, 
svarstėme, ką galime padaryti 
visi kartu kito skausmui palen-
gvinti. 

Mes – ne amžini, tik gerumas 
amžinas. Mums svarbi pagalba 

Druskininkų LIONS moterų klubas organizavo jau 10-ąjį labdaros renginį „Po angelo sparnu“/Druskininkų LIONS moterų klubo archyvo nuotrauka

Į labdaros renginį susirinko daugybė geros valios druskininkiečių ir svečių iš kitų miestų/Druskininkų LIONS moterų klubo archyvo 
nuotrauka

Žiūrovus sužavėjo Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentų bei jų vadovų neįprastai pateikta Mocarto opera-muzi-
kinė komedija „Mažosios „Figaro vedybos“/Druskininkų LIONS moterų klubo archyvo nuotrauka

sergančiam ar artimųjų neteku-
siam vaikui, rūpestis regėjimo 
negalią turinčiaisiais, priežiū-
ra, kad parama būtu suteikta lai-
ku ir padėtų šeimoms, dėmesys, 
lankymas, netikėtų negandų 
įveikimas, viltis ir pasitikėjimas. 
Kartais, atrodo, žmogui daug 
nereikia, kad tik kas paklaus-
tų, pasidomėtų. O jei dar pade-
da nelaimėje! „Išmok atiduoti be 
dvejonių, prarasti be liūdesio, 
imti be godulio“, – teigė prancū-
zų rašytoja Žorž Sand.

Gerai, kad idėjos turi palaiky-
mą – mūsų klubo moterys jau 
dviem narėmis papildė savo ak-
tyvią komandą, pradėdamos 
antruosius antrojo veiklos de-
šimtmečio metus. Mes kartu su 
jumis sėjame gerumą, viltį, pa-
sitikėjimą ir džiaugsmą vaikams, 
kuriems labiausiai reikia pagal-
bos. Atrandame jaunuosius 
Druskininkų talentus ir skiriame 
jiems Talentų stipendijas. Orga-
nizuojame jaunimo LIONS va-
saros stovyklas bei siunčiame 
druskininkiečius į tarptautines 
LIONS jaunimo stovyklas užsie-
nyje. Skatiname LIONS QUEST 
prevencinės programos vykdy-
mą mokyklose, aktyviai daly-
vaujame miesto socialiniame-
kultūriniame gyvenime. 

Per 10-metį parėmėme daugiau 
kaip pusšimtį vaikų ir suaugusių, 
atradome vis naujų veiklų ir ak-
cijų, kone dešimčiai vaikų išdali-
nome Talentų stipendijas, o svar-
biausia – sutikome ir pažinome 
daugybę žmonių, kurie gyvena 
šalia mūsų su atverta širdimi gė-
riui ir artimo meilei.

Tą vakarą Vytauto Didžio-
jo universiteto Muzikos aka-
demijos studentų bei jų vado-
vų kitaip ir neįprastai pateikta 
Mocarto opera-muzikinė kome-
dija „Mažosios „Figaro vedybos“ 
džiugino, pateikė puikų vokalo 
skambesį ir instrumentuotę. Net 
programą pasklaidyti privertė, 
nes jaunieji talentai savo par-
tijas atliko itališkai. Šį muziki-
nį kūrinį studentai parengė kar-
tu su vienu garsiausių pasaulyje 
muzikos universitetų – Zalcbur-
go Mocarteumo – dėstytojais ir 
profesoriais.

Padėkojome jauniesiems Mu-
zikos akademijos aktoriams ir 
jų vadovams už kūrybinę dova-
ną druskininkiečiams ir mūsų 
svečiams, atvykusiems iš kitų 

miestų bei LIONS klubų. Nuo-
širdžiai dėkojame „Grand SPA 
Lietuva“ administracijai už salę 
renginiui, „Atgimimo“ moky-
klos Mokinių tarybos aktyvui ir 
mokytojai Valei Šmitienei – už 
sklandų rūbinės darbą, o resto-
ranui „Sicilia“ – už skanias pi-
cas mūsų talkininkėms. Linki-
me gerumo sklidinų 2019-ųjų 
metų – teauga ir stiprėja mūsų 
visų gerumo daigai.

Druskininkų LIONS 
moterų klubas


