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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Laima Žukauskaitė: „Džiaugiuosi, galėdama prisidėti
prie Leipalingio dvaro atgimimo“

Tačiau visiems įdomiausia, kai istorija atspindima per žmogaus gyvenimą.
– Kuruojate muziejaus veiklą,
siūlote įdomias edukacines
programas. Kas žmonėms čia
labiausiai patinka?
– Pastebėjome, kad lankytojams
labiausiai patinka, kai žmonės
gali įsijausti ir tam tikra prasme
tapti istorijos dalyviais. Malonu
pastebėti, kad šiandienos lankytojas yra žingeidus ir jam nepakanka tik išklausyti gido pasakojimą. Vien „sausi“ faktai nėra
įdomūs. Daug įdomiau, kai pasakojimą lydi veiksmas, ypač, jei jis
nukelia į praeities kasdienybę. Todėl ir ieškau tos kasdienybės, kuri
būtų įdomi ir nekasdieniška mūsų
dienomis.

Grįžusi dirbti ir gyventi į gimtinę, L. Žukauskaitė aktyviai imasi naujų veiklų ir stengiasi garsinti krašto vardą ne tik šalyje, bet ir už jos ribų/
Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Leipalingio miestelio pastaraisiais metais, regis, negalima įsivaizduoti be renovuoto
Leipalingio dvaro. O čia organizuojamų renginių – be Leipalingio „dvariškių“ – elegantiškai pasipuošusių ponių ir
ponų. Tarp jų savo charizma išsiskiria ir Leipalingio kraštotyros muziejaus siela Laima Žukauskaitė.
Grįžusi dirbti ir gyventi į gimtinę,
Laima, panašu, ir pati suteikė gyvybės Leipalingio dvare esančiam
muziejui, aktyviai imasi naujų veiklų ir stengiasi garsinti krašto vardą ne tik šalyje, bet ir už jos ribų.
– Gimėte ir užaugote Leipalingyje, studijavote Vilniaus
universitete, dirbote Vilniaus
muziejuose, bet sugrįžote į
gimtinę. Kas nulėmė tokį apsisprendimą?
– Sugrįžti į namus paskatino šeimyninės aplinkybės. Tačiau net
ir jos nebūtų privertusios pasilikti visam laikui, jeigu čia nebūčiau
radusi darbo. Leipalingio progimnazijos direktorės Astos Černiauskienės pastangomis gavau
pasiūlymą dirbti muziejuje ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje renginių organizatore. Tačiau esminis pokytis įvyko, kai
2015 m. nuo 1957 metų veikian-

tis muziejus Druskininkų savivaldybės pastangomis pagaliau galėjo persikelti į atnaujintas dvaro
patalpas su naujais ekspozicijos
baldais ir jaukia rūsyje įrengta erdve edukacijoms. Tada buvo galima drąsiai įgyvendinti savo idėjas. Jos įgyvendinamos tikrai ne
mano vienos dėka – prie to prisideda ir progimnazija, ir seniūnija,
ir bendruomenė.
– Buvote mokytojo Algirdo
Volungevičiaus mokinė. Kokios įtakos šis ypatingai Leipalingiui nusipelnęs žmogus turėjo, Jums renkantis profesinį
kelią?
– Mokytoją Algirdą Volungevičių
prisimenu, kaip ypatingai šviesią
asmenybę. Jo kraštotyrinė veikla
liudijo didelę meilę gimtajam kraštui. Ir tai matė ir būtent taip vertino
patys Leipalingio miestelio ir apylinkių žmonės. Kiekvienas, kuris
tik norėjome, galėjome prisidėti
prie muziejaus kūrimo, dovanodami eksponatų ir su pasididžiavimu
papildydami muziejaus fondus.
Tačiau į mano gyvenimą muziejininkystė atėjo tik 2005-aisiais, kai
po aštuonerių pedagoginio darbo metų pradėjau dirbti Beatričės
Grincevičiūtės memorialiniame
bute-muziejuje. Mintis apie Leipalingio dvaro atgaivinimą buvo kilusi 2007-aisiais, kada ėmėmės
atgaivinti dainininkės B. Grincevi-

čiūtės tėviškę – Ilguvos dvarą Šakių rajone. Tuomet ir pagalvojau,
kad daug veiklų būtų galima organizuoti ir Leipalingio dvare, kuris
tikrai yra išvaizdesnis. Bet tikrai
nemaniau, kad man prie to teks
prisidėti.
– Tie, kurie domisi Pietų Lietuvos istorija, dabar dažnai
užsuka į renovuotą Leipalingio dvarą, kuris istoriniuose
šaltiniuose minimas nuo 1503
metų. Kokie žmonės dažniausiai užsuka į Leipalingio dvarą ir kraštotyros muziejų? Kas
žmones labiausiai domina?
– Pirmiausia turėčiau paminėti buvusius Leipalingio mokyklos
mokinius. Juk dvare mokykla pradėjo veikti nuo 1923 metų. Pavaikščioti po dvaro kambarius,
kuriuose anksčiau buvo klasės, ir
akimirkai sugrįžti į nerūpestingas
mokyklos dienas yra ritualas, lydintis kone kiekvieną klasės susitikimą.
Muziejuje apsilanko Leipalingio, Druskininkų bei Seirijų mokyklų mokiniai. Kita dalis lankytojų yra pakankamai įvairi, jeigu
kalbėtumėme apie amžių. Tačiau
vis tik didžiausią dalį sudaro grupinės ekskursijos iš įmonių. Galiu
pasakyti, kad muziejaus lankytojai dažniausiai yra vidutinio amžiaus, žingeidūs, apsiskaitę žmonės. Jiems iš tiesų įdomi istorija.

– Kokių įdomesnių nutikimų,
pristatant edukacines programas, yra pasitaikę? Kaip jaučiasi žmonės, patekę į dvarišką aplinką?
– Iš tiesų tai mūsų programa yra
pakankamai santūri. Tačiau malonu, kai žmonės sugrįžta ir atsiveda draugus. Juokingų dalykų, be
abejo, būna. Tačiau dažniausiai
tai būna įvairūs komentarai per
edukacines programas. Žinoma,
jie visiems pakelia nuotaiką.
Žmones intriguoja ir vėduoklės
kalba, sukurta būtent žaismingam flirtavimui, ir šokio pamoka,
kuri kad ir mažai akimirkai leidžia
žmogui prisiliesti prie XIX a. gyvenimo smagesnių akcentų. Jei
žmonėms smagu, pavyksta atsipalaiduoti, galime sakyti, kad programa pavyko.
Tiesa, dažniausiai atvykusieji į
Leipalingio dvarą nesitiki čia sutikti elegantiškus „dvaro gyventojus“. O juk netikėtumo momentas
edukacijoje yra labai svarbus!

5 psl.

Druskininkuose
ilgai lauktas įvykis –
pasirašyta Kultūros
centro rangos
sutartis

3 psl.

Festivalio
„Kino pavasaris“
programa

8-9 psl.

Druskininkų krašto
žmonės šventė
29-ąsias Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo metines

6-7 psl.
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Aptartos neformaliojo švietimo programų aktualijos

Susitikimo metu tartasi, kaip organizuoti sklandesnį programų administravimą, atsakyta į dažniausiai iškylančius klausimus/Simonos Dailydaitės nuotraukos

Praėjusį trečiadienį Druskininkų savivaldybės administracijos
švietimo skyrius organizavo pasi-

tarimą neformaliojo švietimo programos (NVŠ) programų vykdytojams. Susitikimo metu tartasi,

kaip organizuoti sklandesnį programų administravimą, atsakyta į
dažniausiai iškylančius klausimus.

Druskininkų savivaldybėje vykdoma 25 vaikų neformaliojo švietimo programos, kuriose dalyvau-

ja daugiau kaip 500 vaikų. Iš ES
fondų šių programų įgyvendinimui
2019 m. skirta apie 70 000 Eur.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, pageidaujančių 2019 metais gauti finansinę paramą iš
savivaldybės biudžeto, dėmesiui!
Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, pasinaudoti galimybe 2019 metais gauti finansinę paramą pagal Druskininkų savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos
plano priemonę „Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas“.
Priemone siekiama skatinti kurortui svarbių nedidelės apimties projektų, reprezentuojančių Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą.
Daugiau informacijos apie paramą, paraiškų rengimo tvarką ir paraiškos formą galima rasti interneto svetainėje www.druskininkai.lt skyriuje > Paslaugos > Smulkus ir vidutinis verslas > Paraiškos paramai iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos gauti priėmimas.
Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei galima teikti iki šių metų balandžio 1 d. 17 val.
Paraiškos turi būti pateiktos iki nurodytos datos su lydraščiu užklijuotame voke, ant voko nurodant: Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei, Vilniaus
al. 18, 66119 Druskininkai.

Aptarti strateginiai šilumos tinklų rekonstrukcijos
Druskininkų savivaldybėje klausimai

Dalyvauk konkurse „Rask žalią
Druskininkuose ir usifotografuoki!”
ir laimėk puikius prizus!

Šv. Patriko dienos proga Druskininkuyose rengiamas konkursas „Rask žalią Druskininkuose ir nusifotografuok!“/Asociatyvi nuotrauka
Pasitarime dalyvavo Administracijos direktorė V. Jurgelevičienė, Savivaldybės administracijos ūkio skyriaus specialistai, UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“, AB „Druskininkų šilumos tinklai bei UAB „Druskininkų butų ūkis“ atstovai/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Trečiadienį Druskininkų savivaldybėje sušauktame pasitarime
dalyvavo Administracijos direktorė
Vilma Jurgelevičienė, Savivaldybės administracijos ūkio skyriaus
specialistai, UAB „Litesko“ filialo
„Druskininkų šiluma“, AB „Druskininkų šilumos tinklai bei UAB
„Druskininkų butų ūkis“ atstovai.
Susitikimo metu buvo aptarta šilumos inžinerinių tinklų rekonstrukcijos strategija ir būsimos investicijos.
Išanalizuota grupinių boilerinių
situacija. Šiuo metu Druskininkų
savivaldybėje vis dar yra 17 grupinių boilerinių, kai iš vieno šildymo
punkto šiluma tiekiama keliems
gretimai stovintiems namams (tai
gali būti ir privatūs, ir daugiabučiai namai). Dauguma šių punktų
įrengti dar prieš 50 metų, jie nusidėvėję, trasos yra senos, neefektyvios.
Taip pat nuolat susiduriama su
problema, kuri susijusi su daugiabučių namų renovacija. Šilumos punktai ir šilumos sistemos

keičiami tuose namuose, kuriuose vykdoma renovacija. O grupinė boilerinė yra pasenusi sistema,
nebeatitinka keliamų reikalavimų,
nėra efektyvi, todėl ją reikia keisti.
Susitikime buvo aptarti šilumos
tinklų įvadų į renovuojamus gyvenamuosius namus rekonstrukcijos
bei grupinių boilerinių likvidavimo,
įrengiant kiekvienam namui atskirą šilumos punktą arba taikant tinkamiausias alternatyvius šilumos
šaltinius vartotojų naudai, klausimai.
Pasitarimo metu UAB „Litesko“
filialo „Druskininkų šiluma“ direktorius M. Burinskij pristatė numatomų renovuoti objektų šiluminių
tinklų schemas, kurių centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje yra
grupinių šilumos punktų vartotojų. Derintos ir aptartos tokios likvidavimo alternatyvos, kaip šilumos
mazgų įdiegimas, geoterminių katilų įrengimas, naujų trasų tiesimas bei senų atnaujinimas. Kiekvienam iš 17 grupinių boilerinių
punktų ieškoma pačios geriausios

ir efektyviausios alternatyvos, pasirinktos individualiam atvejui.
Susitikimo metu nutarta per mėnesį surinkti bešeimininkių šilumos inžinerinių tinklų sąrašą, išsiaiškinti trasų ilgius, konkrečias
vietas, jų būklę ir parengti visą
informaciją dėl galimų būsimų
sprendinių bei investicijų.
Likviduoti ir pakeisti šiuos šildymo punktus yra labai didelis poreikis, tokiu būdu bus padidintas
šilumos efektyvumas. Kitos alternatyvos, kurios pakeis pasenusią
sistemą, bus daug ekonomiškesnės ir pigesnės.
Pasitarimo metu taip pat buvo
diskutuojama ir kitais svarbiais
klausimais, kurie susiję su šilumos tiekimu, daugiabučių namų
administravimu, vartotojų skolomis. Susirinkę įstaigų atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybes,
vartotojų duomenų naudojimo
klausimą, nepažeidžiant naujai įsigaliojusio Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.

Kovo 16 d., šeštadienį, atbundančios gamtos ir šv. Patriko
dienos proga Druskininkai
sportuos ir pramogaus žaliai.
Nusprendėte dalyvauti žaliojoje
mankštoje, pasiklausyti žaliojo
orkestro arba ragauti žaliojo kokteilio? O gal išėjote pasivaikščioti
ir radote žaliai apšviestą pastatą?
Įsiamžinkite ir atsiųskite savo nuotraukas iki kovo 22 d. el. paštu: information@druskininkai.lt
Laiške nurodykite savo vardą,
telefono numerį ir miestą, kuriame
gyvenate.
Nuotraukas patalpinsime Druskininkų Turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC) „Facebook“ paskyroje. Trijų geriausių nuotraukų
autoriai bus apdovanoti puikiais
prizais: dovanų kuponu 2 asmenims apsilankymui baseino ir pirčių komplekse UPA Medical SPA
centre, Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centro „Aqua“ dovanų kuponu vienam asmeniui, vakariene
dviem restorane „Toli Toli“.
Laimėtojus
paskelbsime
TVIC „Facebook“ paskyroje bei

informuosime el. paštu.
Reikalavimai nuotraukoms:
Nuotraukos turi būti fotografuotos Druskininkų mieste ir
apylinkėse.
Nuotraukos turi būti ne mažesnės kaip 3 megabaitų raiškos,
3456×2345 pikselių.
Nuotraukos gali būti retušuojamos. Konkurso dalyvis patvirtina
ir užtikrina, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai. Konkurse negali dalyvauti įžeidžiančio
ar žeminančio turinio nuotraukos.
Tie, kurie nepamirš nuotraukos pasižymėti savo „Facebook“
paskyroje (#patrikodienadruskininkuose; #zalidruskininkai) bus
apdovanoti pagal surinktų „Patinka“ kiekį – trys laimėtojai, kurių
nuotraukos surinks daugiausiai
„Patinka“, bus apdovanoti Druskininkų „Lynų kelio“ keltuvo bilietais.
Renginio organizatoriai: Druskininkų savivaldybė, Druskininkų
kultūros centras, Druskininkų Visuomenės sveikatos biuras, Sveikatinimo ir poilsio centras „Aqua“.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkuose ilgai lauktas įvykis – pasirašyta
Kultūros centro rangos sutartis

Administracijos direktorei V. Jurgelevičienei ir UAB „Statybų kodas“ laikinai einančiai direktoriaus pareigas M. Gudžiūnaitei pasirašat Kultūros centro rangos darbų sutartį, dalyvavo Savivaldybės meras R. Malinauskas, jo pavaduotojas L. Urmanavičius, Savivaldybės administracijos bei kiti rangos sutartį ruošę specialistai/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Druskininkų kurortas jau 19
metų puoselėjantis kultūrinio
turizmo kryptį, pagaliau gali
pasidžiaugti oficialia grandiozinio Kultūros centro projekto
pradžia.
Kovo 8 d. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė bei pagrindinio
partnerio – UAB „Statybų kodas“
– laikinai einanti direktoriaus pareigas Milda Gudžiūnaitė pasirašė
Kultūros centro rangos darbų sutartį. Rangos darbus atliks jungtinės veiklos partneriai – UAB
„Statybų kodas“ ir UAB „Sonus
exsertus“. Kultūros centro rangos
darbų kaina – 28,8 mln. Eur. Projektą numatyta finansuoti savivaldybės bei valstybės lėšomis.
Sutarties pasirašymo metu taip
pat dalyvavo: Druskininkų savi-

valdybės meras Ričardas Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Savivaldybės
administracijos bei kiti rangos sutartį ruošę specialistai. Buvo aptarti artimiausi darbai ir techniniai
sprendimai.
UAB „Uostamiesčio projektas“
architektai, įgyvendindami Druskininkų savivaldybės sąlygas, suprojektavo subtilių, apvalių siluetų
architektūrinį unikalų objektą, kuris harmoningai įsilies į Druskininkų kurorto aplinką.
Eksterjerui
bus
naudojami
akmens, medžio, tinko, natūralios
rūdinto plieno detalės. Druskininkų kultūros centras suprojektuotas, kaip vientisa kultūrinė erdvė,
apjungianti galimybę suteikti įvairaus spektro ir aukščiausios kokybės kultūrinius renginius tiek

miestiečiams, tiek miesto svečiams. Projektuojamą pastatą sudaro: didžioji salė – 1175 vietų,
mažoji salė – 500 vietų, kino salė
– 151 vietos, bei šias sales apjungiantys holai. Taip pat numatytos
repeticijų salės.
Kino salės blokas suprojektuotas
taip, kad galėtų veikti, nepriklausomai nuo Kultūros centro, o, prireikus, būtų galimybė sujungti holus į vieną bendrą erdvę renginių
metu. Patalpų išdėstymas funkciškai suplanuotas taip, kad Kultūros centre vienu metu galės vykti
konferencijos, koncertai, repeticijos ir kino seansai. Žmonių srautai
bei įvairūs renginių garsai vieni kitiems netrukdys. Numatyta unikali vieta žiūrovams, kurie pertraukų
metu galės apsilankyti ant centro
stogo įrengtoje modernioje erdvė-

Vijūnėlės dvaro bylą nagrinės
septynių teisėjų kolegija
Trečiadienį Lietuvos Aukščiausiajame Teisme buvo nagrinėjama
vadinamojo Druskininkų Vijūnėlės dvaro byla pagal pastato savininkų ir Druskininkų savivaldybės
administracijos skundus. Skunduose buvo prašoma leisti pakeisti pastato paskirtį iš gyvenamosios
į visuomeninę, taip siekiant įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių
Teismo siūlomą taikų valstybės ir
pastato savininkų susitarimą, tokiu
būdu išvengiant teisėtai pastatyto
pastato nugriovimo ir apsaugant
valstybę nuo gresiančių kompensacijų savininkams.

Trijų teisėjų kolegija konstatavo,
kad ši byla yra labai sudėtinga teisės aiškinimo ir taikymo prasme,
todėl bylą nuspręsta perduoti nagrinėti Aukščiausiojo Teismo septynių teisėjų kolegijai.
Ši situacija patvirtina, kad tiek
Savivaldybė, tiek pastato savininkai, ko gero, ne veltui reikalavo
dar kartą peržiūrėti anksčiau priimtus sprendimus.
Bendruomenę nuolat informuosime apie bylos eigą.

je, kurioje, esant geram orui, taip
pat vyks ir įvairūs koncertai.
„Šiandien istorinė ir ypatinga diena Druskininkams. Išskirtinio lygio
objektas, kuriame, transformuojant erdves, vienu metu bus galima
organizuoti keletą skirtingo žanro
renginių, taps vienu moderniausių
kultūros židinių ne tik visoje Lietuvoje, bet ir visame Pabaltyje“,
– pasirašyta sutartimi pasidžiaugė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas. Jis akcentavo
būsimo centro unikalumą ir pabrėžė, kad naujojo centro erdvės
bus naudojamos ne tik šalies, bet
ir tarptautinio lygio atlikėjų koncertams bei kitiems renginiams.
Projektas ne kartą buvo pristatytas nacionaliniu lygiu – LR Seimo Kultūros komiteto atstovams,
ministerijų bei Vyriausybės nariams. Rengiant šį projektą, išskirtinis dėmesys buvo skiriamas
jo kokybei. Siekiant užtikrinti rangos darbų konkurso kokybę, buvo
pasitelkti nepriklausomi ekspertai. Taip pat buvo konsultuoja-

masi su didelę patirtį panašių pasaulinio lygio objektų statybose ir
įrangos parinkime turinčiais tarptautiniais ekspertais. Ypač daug
dėmesio skirta akustikos sprendiniams, taip pat įrangai, kuri sudaro beveik 10 mln. Eur projekto
vertės.
Savivaldybės administracijos
direktorė V. Jurgelevičienė pažymėjo, kad daug pastangų ir laiko kainavęs projektas išsiskiria
itin aukšta kokybe: „Intensyvus
darbas su nepriklausomais ekspertais, konsultacijos su panašių
pasaulinio lygio objektų statybose patirtį turinčiais specialistais
buvo nuoseklus darbas, siekiant
sukurti modernų, išskirtinį ir tarptautiniams renginiams pritaikytą
centrą“.
Numatoma šio įspūdingo projekto trukmė – 3 metai, jo pabaiga numatyta 2021-aisiais. Tais
metais Druskininkuose vyks Pasaulio lietuvių žaidynės, kurių atidarymo ceremonija planuojama
naujame Kultūros centre.

„Mano Druskininkai“
informacija

Druskininkų savivaldybės informacija
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Socialinių mokslų savaitė „Atgimimo“ mokykloje
Kovo 4-8 dienomis mūsų mokykloje surengta socialinių
mokslų savaitė. Ją organizavo
tikybos, istorijos, geografijos
bei etikos mokytojai.
Savaitė prasidėjo nuo kovo
4-osios – šv. Kazimiero dienos.
Tikybos mokytoja Zita Lapinskienė parengė įdomų video pristatymą apie šį Lietuvos globėją.
Salėje pertraukų metu kaip tik
šurmuliavo Kaziuko mugė. Kokių
tik gėrybių joje nebuvo!
Per ilgąsias pertraukas vieni atsakinėjo į linksmus istorijos viktorinos klausimus, kiti žaidė seną
ir nepelnytai primirštą žaidimą
„Klasės“. Fojė aidėjo nuo mokinių
emocijų.
Kitą dieną smagiai nusiteikę
šeštokai įsitraukė į „Kahoot“ interaktyvią istorijos viktoriną. Šis
žaidimas reikalauja susikaupimo,
greitos reakcijos ir, žinoma, istorijos žinių. Tai skatina mokinius būti
smalsiems ir gebėti praktiškai pritaikyti savo žinias.
Kovo 6 dieną mokyklos aktų
salėje organizuotos netradicinės
istorijos pamokos „Linksmasis
istorijos labirintas“. Jas parengė ir vedė mokytojos metodininkės Lijana Lukošiūnienė ir Danutė Platūkienė. Klasių komandos
keliavo istorijos labirintu, atsakydamos į įdomius klausimus ir
atlikdamos kūrybines užduotis.
„Linksmasis istorijos labirintas“
buvo įveiktas, o mokiniai pagilino
savo gebėjimus.
Per ilgąją pertrauką visų dėmesį prikaustė mokyklos fojė

Ratu sustoję mokiniai, mokytojai ir auklėtojai tarsi įkūnijo tautos bendrystę ir vienybę/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

sustoję ir rankomis susikibę mokiniai. Taip buvo prisiminti istorijos faktai, atvedę mus į Kovo
11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Dalyviai gavo vokus su išradingomis užduotimis. Kitą pertrauką
jie buvo laukiami su dar išradingesniais atsakymais. Prisiminėme tautinių simbolių grąžinimą,

Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimą, mitingą prie Adomo
Mickevičiaus paminklo, Katedros grąžinimą tikintiesiems bei
kitus istorijos faktus. Kompoziciją bei viktoriną kartu su mokiniais parengė etikos mokytojas
Saulius Lukošiūnas.
Kovo 7-ąją mokyklos aktų salėje surengtas parodos „Šaulys

– Tėvynės labui“ pristatymas ir
paskaita apie Lietuvos bei Druskininkų šaulių organizacijos veiklą. Ramūnas Šerpatauskas pasidžiaugė, kad šauliai – tautos
veidrodis, jie pasirengę ginti Tėvynę be jokio atlygio. Šaulių kuopos vadas kvietė visus norinčius
jungtis prie jaunųjų šaulių organizacijos.

Tą dieną per pertraukas mokyklos fojė mokiniai skaitė legendas bei padavimus. Klausytojai
galėjo mintimis nusikelti į praeitį
menančius laikus, o aktyvesnieji – spręsti istorijos ir geografijos
kryžiažodžius, laiptažodžius, rebusus.
Kovo 8-ą kvietėme prisijungti
prie pilietiškumo iniciatyvos „Gyvasis tautos žiedas“. Ratu sustoję mokiniai, mokytojai ir auklėtojai tarsi įkūnijo tautos bendrystę
ir vienybę. Visus dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Danutė Časienė, linkėdama būti laisviems, laimingiems, aktyviems
lietuviams ir kur bebūtume prisiminti savo Tėvynę.
Socialinių mokslų savaitės renginius baigėme geografijos mokytojos metodininkės Staselės
Kirkliauskienės organizuotu Protų mūšiu „Ką žinai apie Lietuvą?“,
kuriame varžėsi ne tik mokinių,
mokytojų, bet ir administracijos
komandos. Joms teko įveikti net
tris etapus ir atsakyti į dešimtį kiekvieno etapo klausimų. Sėkmė lydėjo visus: vieni pasisėmė žinių,
kiti jas pasitikrino arba pagilino,
treti tiesiog džiaugėsi prasminga
veikla.
Socialinių mokslų savaitės metu
organizavę įvairią veiklą, dar kartą įsitikinome, kad galima įdomiai
mokytis bei švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Socialinių mokslų metodinės
grupės vardu, Lijana
Lukošiūnienė

Respublikiniuose konkursuose – M. K. Čiurlionio meno mokyklos auklėtinių sėkmė
Pelnė „Artistų artisto“ nominacijas
Vasario 15 d. Garliavos meno
mokykla organizavo festivalį „Būk artistas“, kuriame siūlyta atlikti kūrinį, įvedant šou elementus. M. K. Čiurlionio meno
mokyklos
mokiniai
Vakaris
Stankauskas ir Aleksejus Muravjovas savo amžiaus grupėje,
kurioje dalyvavo 21 dalyvis, nustebino žiuri komisiją ir publiką.
Kiekvienas iš jų gavo „Artistų artisto“ nominaciją ir piniginį prizą.
Mokytojos Lina Dunauskytė ir
Gražina Andruškevičienė džiaugiasi savo mokinių laimėjimais
ir viliasi, kad toks paskatinimas
palaikys mokinių norą atkakliai
dirbti, siekiant vis geresnių pasiekimų muzikuojant.
Sekėsi konkurse „Etiudas ir
ne tik“
Vasario 28 d. Dauguose surengtame XVI-as Lietuvos jaunųjų pianistų seminare-konkurse „Etiudas
ir ne tik“, kurį organizavo Alytaus
rajono meno ir sporto mokykla,
drauge su pianistais iš įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų
dalyvavo ir 7-ios jaunosios pianistės iš Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos: Elzė Krasnickaitė, Ernesta Frėzaitė, Jorūnė Katauskaitė, Kotryna Veščiovaitė,
Milena Juodeškaitė, Austėja Katčenkaitė ir Yelizaveta Kazaryna.
Fortepijono technikos ugdymas
– tai atskira mokymo sritis, kuriai
reikia ypatingo dėmesio.
Tam skirti specialūs etiudai, virtuozinės pjesės, gamos, pratimai. Juos skambindami mokiniai
išmoksta sutelkti dėmesį, gerėja
jų koordinacija, didėja ištvermė,
aktyvėja mąstymas mokantis ir
kitų dalykų. Štai šiame konkurse

mokiniai ir turėjo pademonstruoti
savo pirštukų miklumą, virtuoziškumą.
Pertraukos metu konkurso dalyvių laukė nuotaikinga edukacinė programėlė – panaudojant kuo
daugiau spalvų nupiešti „Nuotaikų etiudus“ ir labai skanios rėmėjų vaišės.
Konkurso laureatėmis tapo Kotryna Veščiovaitė, IV kl. (mokyt.
Ilona Bieliukienė) ir Yelizaveta Kazaryna, VI kl. (mokyt. Sondra Milušauskaitė). Diplomus gavo Elzė
Krasnickaitė, II kl. (mokyt. Nona
Kalvaitienė), Ernesta Frėzaitė, II
kl. (mokyt. Jūratė Bujokienė), Jorūnė Katauskaitė, III kl. (mokyt.
Nona Kalvaitienė), Milena Juodeškaitė, IV kl. (mokyt. Liudmila
Kotova), Austėja Katčenkaitė, V
kl. (mokyt. Ilona Bieliukienė).
Tarp konkurso „Jaunieji virtuozai“ laureatų – druskininkiečiai
Kovo 2 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje surengtame VI-ajame Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų
pianistų konkurse „Jaunieji virtuozai“ Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklai atstovavo Ausma Dambauskaitė (mokyt. Aušra
Vilčinskienė), Adelė Steponėnaitė (mokyt. Danas Juškevičius) ir
Augustas Navickas (mokyt. Nona
Kalvaitienė). Konkurse mokiniai
atliko po 2 kūrinius: vienas iš jų –
privalomas etiudas, kitas – kontrastingos nuotaikos kūrinys.
Jaunuosius atlikėjus vertino žiuri, vadovaujama Nacionalinės M.
K. Čiurlionio menų gimnazijos fortepijono metodinės grupės pirmininkės I. Vyšniauskaitės.
Geriausiai iš mūsų mokyklos
mokinių komisijos nuomone įver-

Konkurso „Etiudas ir ne tik“ laureatės J. Katauskaitė, A. Katčenkaitė, K. Veščiovaitė, E. Krasnickaitė, E. Frėzaitė, M. Juodeškaitė,
Y. Kazaryna/Meno mokyklos archyvo nuotrauka
Mokytojos L. Dunauskytė ir G. Andruškevičienė džiaugiasi savo
mokinių V. Stankausko ir A. Muravjovo laimėjimais/Meno mokyklos
archyvo nuotrauka

Šokio festivalyje-konkurse „Pavasarinė šokių pynė“ – talentingieLietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų konkurse „Jauji Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos choreografijos klasės nieji virtuozai“ Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklai atstovavę
mokiniai/Meno mokyklos nuotrauka
jaunieji pianistai su jų mokytojais/Meno mokyklos archyvo nuotrauka

tinta A. Dambauskaitė (mokyt. A.
Vilčinskienė). Ji apdovanota laureato diplomu ir prizu.
Konkurse „Pavasarinė šokių
pynė“ – talentingieji Druskininkų M. K. Čiurlionio šokėjai

Kovo 1 d. dalyvavę Vilkaviškyje
vykusiame VIII Respublikiniame
šokio festivalyje-konkurse „Pavasarinė šokių pynė“ Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
choreografijos III klasės mokiniai
(mokyt. Greta Marija Eidulevičie-

nė) laimėjo II vietą, o IV ir VI kasės. mokiniai – III vietą (mokyt.
Rasa Graužytė).
Parengta pagal Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informaciją
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Laima Žukauskaitė: „Džiaugiuosi, galėdama prisidėti prie
Leipalingio dvaro atgimimo“

Praėjusią vasarą Viečiūnuose surengtoje šventėje „Tautos šimtmečio ąžuolai“ LR Žemės ūkio ministerijos Leipalingio dvarui skirtą nominaciją „Už tai, kas pamiršta, atrasta
naujai“ atsiėmė ir L. Žukauskaitei/Laimos Rekevičienės nuotrauka

L. Žukauskaitė Leipalingio dvaro atidarymo metu 2015 m. pristatė jo istoriją/Ramunės Žilienės nuotrauka

– Teko girdėti, kad muziejus
tampa ir klase įvairioms pamokoms. Kokios pamokos ten vedamos ir ko galima išmokti muziejuje?
– Iš tiesų dabartinis muziejus
yra visiškai kitoks, nei ankstesnis, kuris veikė XX amžiuje. Turiu
omenyje jo veiklą.
Mūsų muziejus turinio prasme
turi pakankamai potencialo neapsiriboti tik mokykline programa.
Tai mes ir darome. Iš kitos pusės,
atsižvelgiant į šiandien keliamus
reikalavimus mokyklai, augančios kartos ypatybes, visų muziejų laukia nauji iššūkiai. O ypač
turėtų būti atkreiptas dėmesys į
mokyklų muziejus, jei jau deklaruojama, kad pamokos kuo dažniau turėtų vykti netradicinėse erdvėse.
Vien tik parodyti daiktą ir papasakoti istoriją – ne visada efektyvu. Tam, kad eksponatai galėtų
būti liečiami ar apskritai naudojami, reikia turėti jų kopijas ar bent
jau keletą originalų. Ir nesunku
nuspėti, kokių problemų galėtų iškilti, jeigu būtų tik vienas eksponatas...
Tai – nelengvas iššūkis, tačiau esame išsikėlę sau prioritetus. Taigi mūsų muziejuje
esantys eksponatai ar tiesiog jo
erdvė puikiai pasitarnauja muzikos, dailės, literatūros, fizikos,
matematikos užsiėmimams, jau
nekalbant apie istorijos ar geo-

grafijos pamokas. Muziejus byloja apie gyvenimą praeityje, o
kai kurių sričių mokslas jį surašo į formules. Nieko keisto, kad
kažkada buityje naudotų daiktų
veikimą galima perteikti formulėmis. Todėl fizikos pamokoje
aiškinimas apie alkūninio mechanizmo veikimo principą pagal verpimo ratelį yra akivaizdus
teorijos pagrindimas praktikoje.
Drąsiai galime sakyti, kad beveik kiekvieno dalyko mokytojai
yra atvedę vaikus į muziejų. Žinoma, labai daug priklauso nuo
mokytojo kūrybiškumo. Tai – esminis dalykas. Muziejus pateikia
istoriją, daikto ypatybes, o kaip
jį panaudoti mokymo procese –
tai jau iššūkis mokytojui.
Todėl turime galvoti ne tik apie
muziejaus panaudojimą kasdieniame mokymo ar ugdymo procese, bet ir apie jo ateitį. Eiti koja
kojon su technologinėmis naujovėmis ir kartu neprarasti esmės
yra nelengvas uždavinys, kurį
mums lemta įveikti.

ve vykdė Interreg V-A bendradarbiavimo programos projektą
„Kultūros maršrutai be sienų“,
kurio tikslas buvo sukurti turistinį maršrutą, paremtą kulinariniu
paveldu, neatmetant ir kultūrai
bei istorijai svarbių objektų. Leipalingyje ir Lenkijoje buvo suorganizuoti penki renginiai, tarp
kurių – du seminarai ekologinės
žemdirbystės bei mažos apimties produktų perdirbimo tema
ir du „Pasienio skonių festivaliai“. Vienas iš jų surengtas Leipalingyje.
Renginio metu siekėme pristatyti Leipalingyje gyvenusių tautų
kulinarinį paveldą. Festivalio lankytojai galėjo paragauti žydų, totorių, lenkų, ir, žinoma, mūsų regionui būdingų dzūkiškų patiekalų.
Taip pat sukurtas internetinis puslapis su mobiliąja aplikacija bei
knyga „Pasienio kultūros ir kulinarijos maršrutai“ ir pastatyti informaciniai stovai Leipalingyje, žymintys miestelio istorijai ir kultūrai
svarbius objektus.

– Leipalingyje pernai įgyvendinta įdomių projektų, organizuota smagių renginių, kurių
metu galima buvo susipažinti su šiame krašte gyvenusių
tautų kultūra ir kulinariniu paveldu?
– Leipalingio progimnazija
kartu su Palenkės žemės ūkio
konsultavimo centru Šepieta-

– Kokie dar projektai įgyvendinami Leipalingio dvare?
– Pastaruoju metu tęsiame
daugiau nei prieš metus pradėtą rezistencinio karo tyrinėjimo
darbą. Esame suradę ir kartu su
Lietuvos Nacionalinio muziejaus
archeologais ištyrinėję partizanų stovyklavietę Dulgininkų miške. Pastaruoju metu atkreipėme

Leipalingio muziejaus lankytojus intriguoja ir vėduoklės kalba, sukurta būtent žaismingam flirtavimui/Asmeninio archyvo nuotrauka

dėmesį į NKVD kiemo tyrinėjimus, nors jie buvo atlikti 1991
m., tačiau ši vieta dar reikalauja detalesnio tyrinėjimo ir solidesnio istorinio požiūrio. Lietuvos gyventojų ir rezistencijos
tyrimo centras jau atlieka tyrimus archyvuose, tačiau tolimesniems darbams realizuoti prašysime Savivaldybės paramos ir
palaikymo.
– Kur semiatės idėjų projektams, renginiams? Kas Jums
suteikia didžiausią atgaivą sielai?
– Idėjos ateina netikėtai, bet jų
šaltinis yra Leipalingio istorija su
savo kultūrine praeitimi. O tai labai platus veiklos laukas! Kiek
sunkiau sekasi rasti patrauklias
išraiškos formas. Čia dar labai
daug yra ką veikti.
– Kas Jums labiausiai patinka

Druskininkų krašte?
– Man čia viskas patinka, nes šis
kraštas man savas. Labai smagu,
kad Druskininkų kultūrinis gyvenimas kiekvienais metais vis sodrėja, vis daugiau solidžių renginių.
– Koks Jūsų laisvalaikis?
– Mano laisvalaikis skirtingas
žiemą ir vasarą. Kai geras oras,
dažniausiai norisi būti lauke. Kadangi gyvenu nuosavame name,
tad veiklos tikrai netrūksta. Žiemą laiką leidžiu pasyviai ir tikrai
negalėčiau pasakyti, kad užsiimu rankdarbiais ar kuo nors panašaus.
Šiaip tai man pavyksta pailsėti,
jeigu pakeičiu aplinką. Tad stengiuosi kur nors išvykti, nors laiko
tam nebuvo daug.
– Apie ką svajojate?
– Svajonių turiu įvairių. Dabar
svajoju apie atostogas...

6

2019 m. kovo 14 d.

Savaitraščio Nr. 196

Druskininkų krašto žmonės šventė 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo metines

Šiemet Kovo 11-ąją minėjome
jau 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines.
Tądien Druskininkų Švč. Mergelės Škaplierinės bažnyčioje
bei Leipalingio Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje laikytos Šv. Mišios.
„Kovo 11-oji – junkis ir Tu!“ –
taip šiemet Druskininkų kultūros
centro pakviesti švęsti Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo
dieną, druskininkiečiai gausiai
susirinko į šventinį koncertą „Mes
– už Lietuvą!“. Įsimintinos dienos popietę, surengtą Jaunimo
užimtumo centre, susirinkusią
bendruomenę šokiu pradžiugino
jaunimo kolektyvų „Opus“ (vad.
Jolita Kielienė), „Rock-Rock“
(vad. Birutė Levanaitienė), „J&J“
(vad. Justinas Baltulionis), „Decima“ ir abiturientų (vad. Rūta
Dvorkinienė), „Dosado“ (vad.
Povilas Lapinskas), „Druskučio“
(vad. Valė Šmitienė) atlikėjai.
Skambėjo „Ryto“ gimnazijos instrumentinės grupės ir solistės

Viktorijos Čaplikaitės, Ronatos
Balkaitienės vadovaujamos muzikos studijos dalyvių Emos, Beatbox talento Tomo Padegimo ir
Deinoros Dailydaitės atliekami
kūriniai, akordeonu grojo M. K.
Čiurlionio meno mokyklos kvintetas ir solistas Aleksėjus Muravjovas (mokytoja Gražina Andruškevičienė), efektingu pasirodymu
nustebino laisvo judėjimo grupė
„Druskininkai Runners“, kuriuos
subūrė
Deividas
Liaukonis.
Šventinę renginio nuotaiką kūrė ir
DJ MIL ir DJ A/EX, šimtmečio asmenybes kartu su žiūrovais rinko
Druskininkų stalo žaidimų klubas
„Board punks“. Organizuota ir
smagi šiuolaikinėmis technologijomis paremta istorijos viktorina,
kurios nugalėtojai laimėjo pakvietimus į festivalio „Kino pavasaris
Druskininkuose“ seansus.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai organizuoti ir seniūnijose. Leipalingyje,
aikštėje prie Nepriklausomybės
paminklo, surengta Vėliavos

pakėlimo ceremonija, sugiedotas Lietuvos himnas. Susirinkusieji dalyvavo viršilos Ernesto
Kuckailio organizuotame žygyje
„Takai, kurias atėjo laisvė“. Popietę Druskininkų kultūros centro Leipalingio laisvalaikio salėje
buvo apdovanoti Kovo 11-ajai
paminėti skirto šaškių ir šachmatų turnyro nugalėtojai. „Misija
Sibiras 2018“ jauniausias dalyvis
Domas Zenkevičius pasidalino
prisiminimais iš ekspedicijos.
Viečiūnuose tądien taip pat organizuotas šventinis renginys. Bendruomenė pakviesta Kovo 11-ąją
švęsti linksmai – žaidžiant golfą.
Viečiūniškiai ne tik žaidė golfą,
bet ir dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro organizuotame Protų
mūšyje, klausėsi Simonos Karauskaitės atliekamų dainų. „Golfo
turnyro 2019“ I-osios vietos nugalėtojams atiteko originali taurė ir
golfo pamoka „Vilkės“ golfo klubo
aikštyne, o Protų mūšio laimėtojams bei II ir III vietų nugalėtojams
atiteko Druskininkų sveikatinimo ir

poilsio centro „Aqua“ įsteigti prizai
– boulingo žaidimas komandoms.
Tad iš tiesų būta dėl ko varžytis!
Varžybose aktyvūs buvo ne tik 14
komandų atstovai, bet ir gausus
būrys sirgalių. I-ąją vietą laimėjo
Druskininkų savivaldybės administracijos ir Tarybos atstovai, II
vietos nugalėtojais tapo komanda
„Grūtas“, III-ąją vietą užėmė Viečiūnų progimnazijos tėvelių komanda „Pirmokai“. Šventę organizavę Viečiūnų laisvalaikio salė,
Viečiūnų seniūnija ir Viečiūnų
bendruomenė dėkoja „Vilkės“
golfo klubui už įsteigtą pagrindinį
prizą, keramikei Aurelijai Vilūnienei – už sukurtą keramikinę „Golfo
turnyro 2019“ nugalėtojų taurę, o
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio
centrui „ AQUA“ – už įsteigtus prizus nugalėtojams. Taip pat dėkoja
varžybų vyr. teisėjui Jonui Jazepčikui, „Atgimimo“ mokyklos mokytojams, VSB darbuotojams.
Beje, 2019-ieji yra ir Viečiūnams svarbios sukakties metai –
prieš 390 metų vietovardis pirmą

kartą paminėtas rašytiniuose
šaltiniuose.
Kovo 11-ąją Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus bei
Druskininkų kultūros centras organizavo įdomią popietę, skirtą
Dainavos apygardos vado Benedikto Labėno-Kariūno (19181949) 70-osioms žuvimo metinėms paminėti. Renginio metu
buvo rodoma ir ištrauka iš dokumentinės apybraižos „Tėvynė
– tai ta vieta žemėje, už kurią
esi atsakingas“ (rež. Rimutė Viniarskaitė), skaitoma Kariūno
jaunystės dienų poezija. Prisiminimais apie dėdės gyvenimą,
jo kūrybą pasidalino Benedikto
Labėno sūnėnas druskininkietis
Jonas Sušinskas, kuris kartu su
žiūrovais atliko ir kelias pokario
laikotarpio dainas.
Pagal Druskininkų kultūros
centro, Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus
informaciją parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija
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Druskininkuose, Viečiūnuose bei Leipalingyje organizuotuose Kovo 11-ajai skirtuose renginiuose krašto bendruomenę vienijo pakili nuotaika, švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktį/Roberto Kisieliaus, Donato Miliausko ir Antano Ruginio nuotraukos
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UAB „Druskų miestas“ reikalingi viešbučio administratorius
(-ė ) ir kambarinės. Tel. 8 615 34147 arba 8 615 64050

Remontuojame namus. Visa vidaus ir išorės apdaila.
Montuojame terasas, dengiame stogus.
Tel. 8 679 14253

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

Tel. 8 686 55692

Perku sodybą, namą,
pamatus, taip pat žemės
ar miško sklypą nuo 3 ha.
Žinantys siūlykite, atsilyginsime.
Tel. 8 684 44444

Perkame brangiai miškus,
žemes. Konsultuojame bendrasavininkus miško, žemės
klausimais. Rankpinigiai į
namus per 24 val.
Tel. 8 613 56708

Savaitraščio Nr. 196
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UAB „Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centras AQUA“

Druskininkų gydykla nuolatiniam darbui ieško
kineziterapeuto (-ės)
Reikalavimai: kineziterapeuto spaudas;
-užsienio kalbų mokėjimas (pageidautina rusų arba lenkų, anglų).
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: vadyba@gydykla.lt
arba slauga@gydykla.lt
Daugiau informacijos tel.: (8 313) 60508

Skelbiama atranka Druskininkų kultūros centro
Ūkio priežiūros vyr. specialisto pareigoms užimti
Darbo pobūdis:
Planuoti, organizuoti ir vykdyti ūkinę kultūros centro veiklą: koordinuoti renginių organizavimo paruošiamuosius darbus, įstaigos turto įsigijimą ir
naudojimą bei priežiūrą; kontroliuoti įstaigos įrangos naudojimą, techninę būklę; darbo vietų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis; ūkio personalo darbą
ir šių darbuotojų veiklos stebėseną; užtikrinti civilinės ir priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos įgyvendinimą, darbų saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi įstaigoje. Galimas darbas savaitgaliais
ir švenčių dienomis.
Reikalavimai:
Turėti aukštąjį universitetinį (ar jam prilygintą) išsilavinimą su bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu; patirtis ir išmanymas pastatų ūkio valdymo ir priežiūros srityje; geri organizaciniai ir komandiniai įgūdžiai; geri darbo kompiuteriu
įgūdžiai; komunikabilumas, sąžiningumas ir atsakingumas; B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
Privalumai: Panaši darbo patirtis, užsienio kalbų žinojimas (anglų, lenkų).
Dokumentai priimami nuo 2019 m. kovo 14 d. iki 2017 m. kovo 28 d.
darbo dienomis 14.00 val.-17.00 val. Druskininkų kultūros centro II aukšte, 5
kab., Vilniaus al. 24, Druskininkai, arba atsiųsti el. p.: direktorius@druskininkukulturoscentras.lt
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Gyvenimo aprašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Kitus kvalifikaciją liudijančius dokumentus.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus pakviesti tik atrinkti pretendentai.
Telefonas pasiteirauti: (8 313) 58106
El. p.: direktorius@druskininkukulturoscentras.lt

Skelbiama atranka Druskininkų kultūros centro
Raštinės administratorės (-iaus) pareigoms užimti
Darbo pobūdis:
Dokumentų ruošimas, administravimas, saugojimas ir archyvavimas; Raštinės veiklos organizavimas ir priežiūra, korespondencijos valdymas ir administravimas; personalo priėmimo, atleidimo, pareiginių nuostatų ir kitų, su
personalu susijusių, dokumentų ruošimas; pagalba, rengiant pranešimus
spaudai, socialinėms platformoms.
Reikalavimai:
Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; raštvedybos išmanymas; puikus lietuvių ir anglų
kalbos mokėjimas (žodžiu ir raštu); puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS
Word, Excel, PowerPoint programomis); labai geri komunikacijos ir organizaciniai gebėjimai, laiko planavimo įgūdžiai; pozityvumas, atsakingumas,
kruopštumas, pareigingumas.
Privalumai: Panaši darbo patirtis, aukštasis universitetinis išsilavinimas,
buhalterinės apskaitos išmanymas, lenkų kalbos žinios.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2019 m. kovo 14 d. iki 2017 m.
kovo 28 d. 14.00 val.-17.00 val. Druskininkų kultūros centro II aukšte, 5 kab.,
Vilniaus al.24, Druskininkai, arba atsiųsti el. p.:
direktorius@druskininkukulturoscentras.lt
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Gyvenimo aprašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Kitus kvalifikaciją liudijančius dokumentus.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus pakviesti tik atrinkti pretendentai.
Telefonas pasiteirauti: (8 313) 58106
El. p.: direktorius@druskininkukulturoscentras.lt
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Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ – meninio žodžio šventė
Kovo 8 d. lopšelyje-darželyje „Žibutė“ organizuotas mažųjų skaitovų konkursas „Keliauju vaikystės labirintais“,
skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai. Jame dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai
iš Druskininkų savivaldybės
švietimo įstaigų: lopšeliųdarželių „Bitutė“ ir „Žibutė“,
Viečiūnų ir Leipalingio progimnazijų, „Atgimimo“ mokyklos ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos.
Sėkmingai įveikę atrankas savo
darželiuose ir mokyklose, mažieji skaitovai kiek nedrąsiai jautėsi šventiškai papuoštoje salėje,
tačiau juos greitai „prisijaukino“
renginio vedėja Pepė Ilgakojinė –
mokytoja Rita Rimkevičiūtė, kiekvieną palydėjusi į sceną padrąsinančiu žodžiu.
Kompetentinga vertinimo komisija, kurią sudarė Druskininkų
savivaldybės švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė Jurgita
Naruckienė, Druskininkų kultūros centro kultūrinės veiklos administratorė Danguolė Žėkienė
ir „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Žėkaitė, buvo vieninga.
Jų sprendimu, šiemet patys geriausi buvo trimetė Julija Grig iš

Konkurse dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai iš Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų: lopšelių-darželių „Bitutė“ ir „Žibutė“, Viečiūnų ir Leipalingio progimnazijų, „Atgimimo“ mokyklos ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos/Sandros Nalevaikienės nuotrauka

Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ir lopšelio-darželio „Žibutė“
auklėtinis šešiametis Benjaminas Tiškus. Juos ruošė mokytojos Vaida Vaičiulionienė, Marytė
Kašėtaitė it Sandra Nalevaikienė. Visi vaikai gavo lopšelio-dar-

želio „Žibutė“ direktorės Rasos
Vaisietienės pasirašytus padėkos raštus ir puikias dovanėles iš konkurso rėmėjo „Grand
SPA Lietuva“ atstovės Viktorijos Krikščiūnės rankų. Rėmėjo
dovanėlėmis buvo apdovanotos
ir vaikų mokytojos, ir komisija.

Nuoširdžiai jiems už tai dėkojame.
Konkursas baigėsi, pasirodymo
jaudulys atslūgo, bendroje nuotraukoje – visi smagūs ir patenkinti. Baigdama renginį, vertinimo
komisijos narė D. Žėkienė palinkėjo pedagogams ir toliau ugdyti

vaikuose meninio žodžio suvokimą, sceninę kultūrą ir drąsą, nes,
jos žodžiais, pasaulis – tai didelė
scena, kurioje visos šios savybės
labai pravers...
Lopšelio-darželio „Žibutė“
informacija

Druskininkiečiai rašė Nacionalinį diktantą
Penktadienio
rytą
„Atgimimo“ mokykloje 20 įvairių
profesijų druskininkiečių rašė
Nacionalinį diktantą. Lietuvoje
Nacionalinis diktantas rašytas
dvyliktą kartą. Diktoriaus Marijaus Žiedo įgarsinto teksto
autorė – atlikėja ir reklamos
kūrėja Dovilė Filmanavičiūtė.
Simboliška, kad Nacionalinio
diktanto tekstas „Odė moterystei“ buvo rašomas per
Moters dieną, Kovo 8-ąją. Diktanto tekstai parengiami, bendradarbiaujant su Valstybine
lietuvių kalbos komisija.
Diktanto tekstas, su rašybos ir skyrybos paaiškinimais,

paskelbtas interneto svetainėse:
www.diktantas.lt ir www.vlkk.lt
nuo kovo 11 dienos. Rašiusiems
buvo rekomenduota pasilikti savo
teksto kopiją ir savarankiškai pasitikrinti, kaip sekėsi rašyti. Kaip
informuoja Nacionalinio diktanto
organizatoriai, dėl didelio dalyvaujančiųjų kiekio į finalą atrenkami tik geriausi darbai – mokytojų komisija darbus tikrina tik iki
5-6 klaidos.
Nacionalinio diktanto konkurso
II etapas – diktanto finalas – balandžio 13 d. 11 val. Asmenys,
dalyvausiantys finale, apie tai
bus informuojami asmeniškai. Finalo dalyviai varžosi raštingiausio

moksleivio, raštingiausio suaugusiojo bei raštingiausio užsienio
lietuvio kategorijoje.
Nacionalinis diktantas yra tarptautinis suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinantis konkursas. Pagrindinis konkurso
organizatorių tikslas – paskatinti
žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja
taisyklingai.
Pernai iš viso Nacionalinį diktantą rašė daugiau nei 30 tūkst.
žmonių.
Savaitraščio „Mano
Druskininkai“ ir
www.diktantas.lt informacija

Nacionalinis diktantas buvo rašomas ir „Atgimimo“ mokykloje/Ramunės Žilienės nuotrauka

Paaiškėjo XII R. Zautros atminimo tinklinio taurės varžybų nugalėtojai

Kovo 9 dieną baigėsi XII Romo Zautros atminimo tinklinio taurės varžybos. Turnyre dalyvavo trys miesto komandos: VJSK „Drusportus“, SK „Planas“, sanatorija „Belorus“. Nugalėjusi visas komandas, VJSK „Drusportus“ tapo turnyro
nugalėtoja. Antrąją vietą iškovojo sanatorijos „Belorus“ komanda, trečiąją – SK „Planas“. Nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti atminimo taurėmis.

2019 m. Druskininkų savivaldybės vyrų krepšinio veteranų (per 40) čempionato varžybų tvarkaraštis
2019-03-15 d. (penktadienį) Sporto centro salėje: 18:30 val. „Lagūna“-„Leipas“ dėl III-IV vietų; 20 val. „AKK“-„Veteranai“ dėl I–II vietų.
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Renginiai
Kovo 15 d. 15 val. Edukacinis
renginys „Pasveikinimas V. K.
Jonynui“, skirtas 112-ioms V.
K. Jonyno gimimo metinėms
pažymėti (V. K. Jonyno galerija,
Turistų g. 9)
Kovo 15 d. 10.30 val. Medijų ir
informacinio raštingumo seminaras „Google pradangino mano
senelę“ su lektoriumi, socialinių
mokslų daktaru, leidėju, Vilniaus
universiteto dėstytoju Vincu Grigu
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Kovo 15 d. 11 val. Druskininkų
„Bočių“ „Žodžio meno“ klubas
kviečia į renginį „Neužmiršti
vardai“, skirtą partizaninio karo
didvyriams. Matysime Rimutės
Viniarskaitės
dokumentinę
apybraižą „Tėvynė – tai ta vieta
žemėje, už kurią esi atsakingas“
(Socialinių paslaugų centras,
Veisiejų g.17)
Kovo 15 d. 16 val. Literatūrinė
popietė vaikams „Nešė šviesą
tėvynei – knygas“, skirta
Knygnešio dienai (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Kovo 15 d. 13-17 val. Skautiško
pradžiamokslio seminaras. Registracija (nuo 17 metų) el. paštu:
grazina.kacergyte@gmail.com
(Druskininkų JUC, Veisiejų g.17)

Užuojautos
Mirtis nepaiso nei laiko, nei troškimų, nei jūsų ašarų.
Ji ateina ir pasiima Brangiausią žmogų...
Mirtis užpučia Gyvenimą, kaip žvakės liepsną,
tik niekada iš atminties neištrins Žmogaus atminimo!
Mirus mylimam broliui,
nuoširdžiai užjaučiame Izoliną Stanionienę.
Senjorų šokių kolektyvas „Kadagys“
Mirus buvusiai „Draugystės sanatorijos“ darbuotojai
Raimondai Svetlauskienei, nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą
ir artimuosius.
„Draugystės sanatorijos“ darbuotojai

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
savo polėkį žemėj baigiau.
(K. Genys)
Mirus mylimai žmonai,
DNSB ,,Žilvitis“ gyventojai nuoširdžiai užjaučia
Julių Lukoševičių ir artimuosius.

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame Andželiką Stecenko.
„Draugystės sanatorijos“ darbuotojai

Kovo 18 d. 19 val. Druskininkų
neįgaliųjų ansamblio „Rasa“
(Vadovas – Algimantas Padegimas) koncertas („Draugystės
sanatorijos“ Raudonojoje salėje)
Kovo 19 d. 11 val. Irenos
Monikos Poviliūnienės knygos „Kaimo medicinos istorijos
taku“ pristatymas (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka,
Leipalingio padalinys, Alėjos g.
30, Leipalingis)
Kovo 22 d. 17 val.
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykloje rengiamas
„Ansamblių vakaras“, kuriame
dalyvaus mokyklos mokiniai ir
mokytojai.
Kovo 29 d. 17 val. Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno
mokykloje koncertuos Kauno
Jono Jablonskio gimnazijos pop-rock muzikos grupė
MOOD, vadovaujama Rolando
Babraičio
Kovo 28 d. 10 val. Muzikinė
viktorina „Čiurlioniška paslaptis
vaikų kūryboje“ (M. K. Čiurlionio
meno mokykla)

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

Parodos
Paroda „LIETUVA. Pasaulio
lietuvių dailė Druskininkų miesto
muziejaus rinkinyje“, skirta
Lietuvių Chartijos 70-ties metų
sukakčiai (Druskininkų miesto
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Grafinio
dizaino
paroda
„Keliaujančios raidės“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Johannes Hänsch tapybos darbų
paroda „Kaip mylėti savo šalį“
(M. K. Čiurlionio memorialinis
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300

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

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com
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2019.03.15 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 3.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
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.
Drakula. Pradžia.
00:20 Štutgarto kriminalinė policija 5
01:05 Gyvenimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS .“Sparnai. Ugnies
tramdytojai“.
21:05 VAKARO KINO TEATRAS.
„Laukiniai šernai“.
23:10 PREMJERA. „Universalus karys. Atpildo diena“.
01:25 „Kingsman. Slaptoji tarnyba“.
03:40 „Blogasis samarietis“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Valanda su Rūta (k).
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
14:00 „Dvi širdys“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Bus visko.
18:00 Žinios.
19:00 KK2 penktadienis.
20:30 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Pasivaikščiojimas.
23:00 Mačetė.
01:00 Mirties traukinys.
02:40 Ketvirtojo Reicho aušra (k).
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Čempionai.
07.30 Atliekų kultūra.
08.00 Reporteris.
09.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Bitininkas“.
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 „Jekaterina Didžioji“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
21.00 „Prokuroras“.
22.00 Reporteris.
23.00 Ant bangos.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Širdies plakimas“.
03.00 „Šėtono medžioklė“.

03.50 „Žiurkininko fleita“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:40 „Nepataisomi“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:45 „Mentalistas“ (k).
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nepataisomi“.
17:00 „Kobra 11“.
18:00 NKL čempionatas. Atkrintamosios rungtynės. Tiesioginė transliacija.
20:00 „Amerikietiškos imtynės“.
22:00 Jūrų pėstininkai.
00:15 Niko (k).
02:00 „Juodasis sąrašas“.

2019.03.16 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).
06:55 Tegyvuoja rokas!
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:55 Pasaulio dokumentika. Nematomas Havajų pasaulis.
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 Dvi kartos.
23:00 Geras vyrukas.
00:30 Drakula. Pradžia (k.).
02:00 Pasaulio dokumentika. Laukiniai
gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3 (k.).
02:45 Pasaulio dokumentika. Nematomas Havajų pasaulis (k.).
03:30 Neužmiršti (k.).
04:25 Džesika Flečer 6 (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Šoklusis bičiulis. Sugrįžimas“.
12:45 „Maloningasis vaiduoklis“.
14:45 „Simpsonai“.
15:15 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 „Raudonas kilimas“.
17:30 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Turtuolis vargšas“.
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS. „Šventasis“.
22:55 „Nepageidaujami genai“.
01:00 „Laukiniai šernai“.
02:50 „Beždžionių planeta“.
04:55 „Svotai“.
06:15 „Tomas ir Džeris“ (k).
06:35 „Žvėrelių būrys“.
07:00 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:30 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:00 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:25 KINO PUSRYČIAI Visa tiesa
apie ryklį.
10:15 Stebuklinga dovanėlė.
12:05 Hugo išradimas.
14:40 Aš - šnipas.
16:30 Gyvūnų pasaulis.
17:00 Bus visko.
18:00 Žinios.
19:00 SUPERKINAS Asteriksas ir
Obeliksas prieš Cezarį.
21:10 PREMJERA Kultūristai.
23:45 PREMJERA Nubusti Meksikoje.
01:25 Pasivaikščiojimas (k).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Liudvika Didžiulienė – Žmona“.
07.55 „Pavojingiausios kelionės.
Kamerūnas“.
08.30 „Pavojingiausios kelionės. Kinija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10. 30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“.
13.00 „Tarp meilės ir neapykantos“.
15.15 „Pasaulio turgūs. Stambulas“.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Mariana Korvelytė - Moravskienė“.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos. Savivalė“.
22.00 Žinios.
22.30 „Gurovo bylos. Savivalė“.
23.05 „Mentų karai. Odesa“.
01.25 „Moterų daktaras“.
02.55 „Tarp meilės ir neapykantos“.
04.35 Vantos lapas.
05.00 „Žiurkininko fleita“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
06:40 „Vaikai šėlsta“ (k).
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas. 2018 m.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:00 „Būk ekstremalas“.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:30 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Lemtingi skambučiai“.
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris - Pieno
žvaigždės. Tiesioginė transliacija
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 MANO HEROJUS Pasilik.
00:10 AŠTRUS KINAS Akis.
01:55 „Juodasis sąrašas“ (k).

2019.03.17 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Nykštukėnas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Antarktida.
12:55 Pasaulio dokumentika. Brazilijos gamtos stebuklai. Atšiaurios
aukštumos.
13:50 Puaro 13.
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 Rinkimai 2019. Savivaldybių
merų rinkimų II turo rezultatai.
23:00 Prancūziškas bučinys.
Rež. Lawrence Kasdan.
00:50 Premjera. Nevykėliai po priedanga.
02:40 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Antarktida (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Brazilijos gamtos stebuklai. Atšiaurios
aukštumos (k.).
04:25 Puaro 13 (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.

10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Gerasis dinozauras“.
13:15 „Orestas iš burtininkų giminės“.
15:25 „Mėnulio princesė“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Lietuvos talentai“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
.“Mechanikas“ .
23:50 „Nepageidaujami genai“.
01:45 „Universalus karys. Atpildo
diena“.
03:45 „Mechanikas“.
06:05 „Tomas ir Džeris“ (k).
06:25 „Žvėrelių būrys“.
06:50 „Keista šeimynėlė“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Neramūs ir triukšmingi“.
07:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:25 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:50 KINO PUSRYČIAI Keistuolis.
10:40 Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša 2.
12:30 Beveik mirtina.
14:25 Mirtinas žaibas.
16:10 Ne vienas kelyje.
16:50 Teleloto.
18:00 Žinios.
19:00 Finalo ketvertas.
21:30 Speciali „Žinių“ laida.
22:30 PREMJERA Išvadavimo planas.
00:15 Taikdarys.
02:30 Kultūristai (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08. 30 Kaimo akademija.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveika ir gardu.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 Adomo obuolys.
18.00 Žinios.
18.30 „Kaip bocmanas nuotakos
ieškojo“.
20.00 Žinios.
20.25 „Kaip bocmanas nuotakos
ieškojo“.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“.
00.40 „40 plius, arba jausmų geometrija“.
02.10 „Detektyvas Linlis“.
03.40 „Kelrodė žvaigždė“.
05.10 „Pavojingiausios kelionės.
Mongolija“.
05.35 „Pavojingiausios kelionės.
Peru“.
06:30 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas (k).
2018 m.
07:30 „Iš visų jėgų“ (k).
08:00 „Būk ekstremalas“ (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:00 „Būk ekstremalas“.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:30 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Čepas meta.
17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 „PREMJERA Žiurkių medžiotojas“.
21:30 „Iliuzija“.
22:30 „Kriminalinė Maskva“.
23:30 Jūrų pėstininkai (k).

2019.03.18 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 3.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.

17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalies pakeitimo
(Referendumas taip pat skelbiamas,
jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50
tūkstančių
piliečių, turinčių rinkimų teisę).
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. Medičiai. Florencijos valdovai 2.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Namas“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Ričardas Liūtaširdis“.
00:10 „Rezidentas“.
01:10 „Kaulai“.
02:00 „Kvantikas“.
02:50 „Ekstrasensai tiria“ (k.).
05:05 „Kaulai“ (k.).
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Bus visko (k).
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
14:00 „Dvi širdys“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra.
18:00 Žinios.
19:00 KK2.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 „Paveldėtoja 2“.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios.
21:58 Telefoninė loterija 1634.
22:00 VAKARO SEANSAS Nenugalimieji. Narsos įstatymas.
00:15 „Judantis objektas“.
01:10 Išvadavimo planas (k).
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Baimės įlanka“.
12.20 „Bitininkas“.
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 „Jekaterina Didžioji“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Širdies plakimas“.
03.00 „Šėtono medžioklė“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
06:45 „Pragaro viešbutis“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
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09:40 „Nepataisomi“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
13:55 „Stoties policija“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nepataisomi“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Sachara.
23:25 Pasilik (k).
01:20 „Iliuzija“ (k).
02:10 „Kriminalinė Maskva“ (k).
02:55 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.03.19 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 3.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalies pakeitimo
(Referendumas taip pat skelbiamas,
jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 50
tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų
teisę).
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 2.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Namas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Ričardas Liūtaširdis.
Maištas“.
00:05 „Rezidentas“.
01:05 „Kaulai“.
01:55 „Kvantikas“..
02:45 „Ekstrasensai tiria“.
04:10 „Rezidentas“ (k.).
05:05 „Kaulai“ (k.).
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 „Paveldėtoja 2“ (k).
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
14:00 „Dvi širdys“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra.
18:00 Žinios.
19:00 KK2.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 „Paveldėtoja 2“.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios.

22:00 VAKARO SEANSAS Ypatinga užduotis.
23:55 „Judantis objektas“.
00:50 Nenugalimieji. Narsos įstatymas (k).
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa.
08.00 Reporteris.
09.00 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Baimės įlanka“.
12.20 „Bitininkas“.
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 „Jekaterina Didžioji“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Širdies plakimas“.
03.00 „Šėtono medžioklė“.
03.50 „Šeimininkė“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
06:45 „Mentalistas“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:40 „Nepataisomi“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
13:55 „Stoties policija“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nepataisomi“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Pinigų kalba.
22:55 Sachara (k).
01:15 „Juodasis sąrašas“.
02:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.03.20 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 3.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 9 straipsnio papildymo 5 dalimi
(Referendumu priimti įstatymai keičiami tik nauju referendumu).
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Iškyla prie Kabančios uolos.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“ (k.).
05:00 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.

10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Paskutinė riba“.
22:25 „Vikinglotto“. 12 s.
00:00 „Rezidentas“.
01:00 „Kaulai“.
01:55 „Kvantikas“.
02:45 „Ekstrasensai tiria“.
04:10 „Rezidentas“ (k.).
05:00 „Kaulai“ (k.).
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 „Paveldėtoja 2“ (k).
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
14:00 „Dvi širdys“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra.
18:00 Žinios.
19:00 KK2.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 „Paveldėtoja 2“.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios.
22:00 VAKARO SEANSAS Operacija „Delta farsas“.
23:50 „Judantis objektas“.
00:45 Ypatinga užduotis (k).
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Skinsiu raudoną

rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
08.00 Reporteris.
09.00 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Baimės įlanka“.
12.20 „Bitininkas“.
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 „Jekaterina Didžioji“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Ant bangos..
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa.
00.30 Čempionai.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Širdies plakimas“.
03.00 „Šėtono medžioklė“.
03.50 „Šeimininkė“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
06:45 „Mentalistas“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:40 „Nepataisomi“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Ekstrasensų mūšis“.
13:10 „Tautos tarnas“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nepataisomi“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Akivaizdus ir tikras pavojus.
23:50 Pinigų kalba (k).
01:35 „Juodasis sąrašas“.
02:20 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.03.21 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.

11:15 Aukštuomenės daktaras 3.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 9 straipsnio papildymo 5 dalimi
(Referendumu priimti įstatymai keičiami tik nauju referendumu).
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. Babilonas Berlynas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Gero vakaro šou“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
11:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Beždžionių planetos sukilimas“.
00:05 „Rezidentas“.
01:05 „Kaulai“.
01:55 „Kvantikas“.
02:45 „Ekstrasensai tiria“.
04:10 „Rezidentas“ (k.).
05:00 „Kaulai“ (k.).
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“.
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 „Paveldėtoja 2“ (k).
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.

14:00 „Dvi širdys“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra.
18:00 Žinios.
19:00 KK2.
19:30 Valanda su Rūta.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios.
22:00 VAKARO SEANSAS Tokarevas.
23:55 „Judantis objektas“.
00:50 Operacija „Delta farsas“ (k).
02:25 Alchemija. VDU karta.
02:55 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
08.00 Reporteris.
09.00 Ant bangos.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Baimės įlanka“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Jekaterina Didžioji“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Jekaterina Didžioji“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Širdies plakimas“.
03.00 „Jekaterina Didžioji“.
03.50 „Žiurkininko fleita“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
06:45 „Mentalistas“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:40 „Nepataisomi“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Ekstrasensų mūšis“.
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Mirties angelas.
22:40 Akivaizdus ir tikras pavojus (k).
01:20 „Juodasis sąrašas“.
02:05 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
1:30 Akis (k).
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Savaitraščio Nr. 196
Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams –
iki 40 %
St ikl a m s – 10 %
Gydy tojos patikra,
užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas:
Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)

Te l . 8 ( 3 1 3 ) 5 3 4 4 4

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

Kokybiškai ir nebrangiai
atliekame visus lauko ir vidaus statybos ir apdailos
darbus.
Tel. 8 689 61667
Perkame brangiai miškus,
žemes.

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

Tel. 8 613 56708

UAB „Švykai“ ieško meistrų/brigadininkų metalo
antikorozinės apsaugos; betono remonto ir apsaugos
bei pastolių montavimo darbams. Darbas visoje
Lietuvoje. Skambinti tel. +370 687 50429

Dėmesio!
Nuo kovo 13 d. vėl dirbs mėsos parduotuvė Neravų 19.

Tel. 8 656 66544

BALDAI IŠ VOKIETIJOS,
SENDAIKČIAI
Baravykų g. 10, Druskininkai
I-V: 9.00 val.-17.30 val.;
VI: 9.00 val.-15.00 val.
Tel. 8 647 88559

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

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

SODININKŲ BENDRIJA „RAIGARDAS“
PRANEŠIMAS
DĖL SODININKŲ BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO 2019 m. kovo 28 d. (ketvirtadienį), 18.00 val., kuris
vyks M. K. Čiurlionio meno mokykloje (Vytauto g. 23).
DARBOTVARKĖ:
1. Valdybos darbo ataskaita už 2018 metus.
2. Revizijos komisijos 2018 metų patikrinimo ataskaita.
3. Finansinės ataskaitos už 2018 metus tvirtinimas
4. 2019 metų metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
5. Diskusijos ir kiti klausimai
Nesusirinkus kvorumui pakartotinis visuotinis ataskaitinis susirinkimas
bus šaukiamas po 14 dienų, 2019 m. balandžio 11 d. (ketvirtadienį), 18.00 val.
toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.
Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramonės g.5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso
Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-butano
dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir
išorės apdaila. Tel. 8 631 76783

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

Parapsichologo
konsultacijos, būrimai.

Perka įvairų mišką.
Tel. 8 603 12490

Tel. 8 608 33221
PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Lazerines dermatologijos kabinetas

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

Gamybos įmonei
reikalingi autokrautuvų
vairuotojai.
Tel. 8 615 14427
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas
18 kv. m kambarys Gardino g. 80.
Tel. 8 648 61304
16,66 kv. m kambarys bendrabutyje su atskiru WC ir pusine
vonia. Kaina – 5000 Eur.
Tel. 8 686 20959
1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
3 kambarių 67,43 kv. m butas 9
aukšte iš 9, Ateities g. 40. Kaina
– 38500 Eur. Tel. 8 687 37575
3 kambarių 53,2 kv. m butas
miesto centre, Druskininkų g.
4, renovuotame name. Kaina –
53000 Eur. Tel. 8 623 66606
Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, 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
Garažas Baltašiškėje, 20 kv. m,
name. Kaina – 3000 Eur.
Tel. 8 630 89663
Gyvenamas namas (su baldais)
su ūkiniais pastatais 17 a sklype
Leipalingyje, Seirijų g. Namo
priestate įrengta pirtis. Kaina –
36000 Eur. Tel. 8 694 52629
Sodo namas bendrijoje „Papartis“ Viečiūnuose. Kaina – 35000
Eur. Tel. 8 603 94991
Namas Leipalingyje su ūkiniais
pastatais ir garažu, 18 a sklype.
Kaina – 27000 Eur.
Tel. 8 626 66461
Sodas su 6 a sklypu SB „Papartis“, Viečiūnuose, Paparčio 3-ioji
g. Kaina – 19500 Eur.
Tel. 8 658 88547

„Peugeot 206“ 1999 m., 1,6 l,
mėlyna spalva, 2 durų, benzinas,
TA iki 2020-05-22. Kaina – 650
Eur. Tel. 8 608 44603
Opel „Frontera“ 1999 m., 2.2 l
benzinas-dujos. Kaina – 2100
Eur. Tel. 8 663 53987
„Renault Scenic“ 2002 m., 1,9
DTI, TA iki 2021.03.09, vasarinės
padangos su ratlankiais.
Tel. 8 685 23427
„Audi A4“ priekinių amortizatorių
spyruoklės, „Audi A6“ R15 skardiniai ratlankiai (3 vnt.), R15 ratas
su padanga (aliuminio lydinio).
Tel. 8 675 63249

Miškas, mediena, malkos
Sausos pušinės malkos kulbėmis
ir kapotos. Tel. 8 682 58164
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Sausos pušinės malkos kulbėmis
ir kapotos. Tel. 8 682 58164
Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035

Nauji dujiniai lauko šildytuvai „Patio heater“ 14 kW, nauja „Maulinex“ duonkepė, veidrodis su
rėmu 760x1600, variklis 0,6 kW,
1350 apsukų. Tel. 8 620 15817
Televizorius „Gold Star“ su priedėliu; videomagnetofonas, kasetinis ir CD; arbatinukai.
Tel. 8 630 36440

Triušiai, triušiena.
Tel. 8 611 45735

Parduodami įvairūs daiktai

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

Kineskopiniai plokščiaekraniai
televizoriai „Samsung“ (51 cm; 12
Eur); SCART laidai, pulteliai.
Tel. 8 686 43600
„Tena Bed“ palutės; „Sudocrem“.
Tel. 8 688 80976
Naudotas šaldytuvas „Electrolux“
už 50 Eur. Tel. 8 686 20959

Moteris ieško darbo. Gali tvarkyti
namus, butus, prižiūrėti senelius.
Tel. 8 688 84671

Nuoma

Ilgesniam laikui išnuomojamas
2 kambarių butas Ateities g. 18.
Butas įrengtas su baldais ir buitine technika. Kaina –1 mėn./200
Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 679 27303

Automatinė skalbimo mašina
„Bosh“ A (6 kg) už 80 Eur, „Candy“ A (5 kg) už 80 Eur, „Blomberg“ A (7 kg) už 70 Eur, LG už
70 Eur, Tel. 8 650 87433
Trifazės medžio apdirbimo staklės „Eglutė“. Tel.: 8 656 38881, 8
686 68736

Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą
nuo birželio 1 d. ilgam laikui.
Mokėsiu iki 150 + komunaliniai
mokesčiai. Tel. 8 622 03274

Pianinas „Viatka“. Kaina – 150
Eur. Tel. 8 682 53765 (skambinti
po 19 val.)

Kiti

Buitiniai dujų balionai (2 vnt.), 5 l
dujų balionas, telefonas „Alcatel“,
senoviniai lygintuvai (su žarijomis). Tel. 8 675 63249
Daugkartinio naudojimo itališka
židinio kapsulė. Tel. 8 650 30777
Moteriški kailiniai: avikailio, margi (nauji; dydis 48-50, kaina 40
Eur) ir juodi (geros būklės; dydis
48-50; kaina 30 Eur). Tel. 8 670
81037; 8 37 339244

Perka
Žemės ūkio paskirties sklypą netoli Druskininkų. Tel. 8 676 33844

Keičia
Keičiamas 3 k. butas su holu
Ateities g. 4 a į 1-2 k. butą 1-2
aukšte. Arba parduodamas. Gardino g. nesiūlyti.
Tel. 8 682 68940

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

Valome miškus, išretiname medžius, sutvarkome
išvartas, pjauname ir kapojame malkas.

Tel. 8 672 97431

Mūro ir stogo dengimo
darbai, kitos statybos
paslaugos.

Tel. +370 683 73254

Druskininkų g., renovuotame
name, išnuomojamas 2 kambarių
butas su baldais ir buitine technika (butas be remonto, bet tvarkingas). Kaina – 1 mėn./200 Eur
+ komunaliniai mokesčiai.
Tel.: 8 675 77948, 8 612 47556

Geros būklės 96 bosų akordeonas „Akord“. Kaina – 70 Eur.
Tel. 8 628 76225

Bio tualetas, „Bauer“ sonariumas, „Ceragin“ masažinė lova.
Tel. 8 688 80976

Gal kas padovanotų senovinių
pelėdų. Tel. 8 603 04562

57 m. moteris ieško slaugės (turi
7 m. patirties) arba bet kokio darbo. Tel. 8 605 05177

Aukšto slėgio purkštuvas (plovykla) „Makita“ HW110 už 80 Eur;
mažai naudota namų kino sistema „Panasonic“ SA-HT885W už
120 Eur. Tel. 8 659 71488

Centralinio katilas „Viadrus“ (7
sekcijų) už 200 Eur; boileris (100
l) už 50 Eur; mediniai langai ir
durys po 5 Eur. Tel. 8 616 48116

Maža 2 mėn. ožkytė.
Tel. 8 671 87082

Ieško darbo

Išsinuomočiau garažą.
Tel. 8 663 53987

Kviečiai, traiškyti kviečiai, medus, didesnį kiekį pristatau.
Tel. 8 616 11588
Rugiai ir avižos po 160 Eur/t;
miežiai po 240 Eur/t; žirniai po
250 Eur/t. Tel. 8 698 50782

Keičiu 2 kambarių butą, esantį
Taikos g. 3 Druskininkuose į 1
kambario butą. Tel. 8 616 48116

Naminės austos lovatiesės.
Tel. 8 630 87652

Svetainės staliukai, televizoriaus
staliukas. Tel. 8 630 36440

4 dalių sekcija 2,90 m; galima
išskirti dalimis, už 160 Eur; spinta
slenkančiomis durimis 1,40 m
su antresolėmis, 2 eilės pakabų
lentynėlių; skalbimo mašina už
50 Eur; nauja 2 kaitlenčių, nešiojama, ekonomiška viryklė už 100
Eur. Tel. 8 662 10144

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

Staklės, tinkamos obliavimui,
frezavimui ir pjovimui.
Tel. 8 688 34938

Parduodama žemės ūkio
produkcija

2 aukštų namas Druskininkuose,
dalinai įrengtas, apšildymas kietu
kuru, yra vietinis vandentiekis,
kanalizacija prijungta prie miesto,
garažas, 6 a sklypas. Kaina –
55000 Eur. Tel. 8 696 10088

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

Vaikiškas triratukas, krikštui ar
komunijai tinkanti suknelė (2-5
m.), masažinė elektrinė vonelė.
Tel. 8 603 94991

Atiduodu langus (132,5x47,50).
Tel. 8 687 44243

AT L I E K A M E
statybos ir
apdailos darbus.
Te l . 8 6 0 1 5 2 5 9 0
Šiltiname fasadus
(polisterolo klijavimas,
armavimas, dekoratyvin i s t i n k a s) .
Te l . 8 6 5 7 5 0 4 6 0 ; 8
675 83453

Kovo 15-16 d. Druskininkų sporto centro salėje organizuojamas XVII jaunojo šaulio Giedriaus Matulionio atminimo rankinio
turnyras, kuriame dalyvaus šešios vaikų (gim. 2009 m. ir jaunesnių) komandos iš Alytaus, Kauno, Vilniaus, Varėnos, Utenos ir Druskininkų.
Turnyro tvarkaraštis:
2019-03-15 d. (penktadienį): 11:00 val. Varėna-Vilnius; 11:50 val.
Alytus-Utena; 12:40 val. Vilnius-Kaunas; 13:30 val. Turnyro atidarymas; 13:50 val. Utena-Druskininkai; 14:40 val. Kaunas-Varėna; 15:30
val. Druskininkai-Alytus.
2019-03-16 d. (šeštadienį) finalai: 10.00 val. Rungtynės dėl 5-6
vietų; 10.50 val. Rungtynės dėl 3-4 vietų; 11.40 val. Rungtynės dėl
1-2 vietų; 12.15 val. Turnyro uždarymas.
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Druskininkų švietimo centro iniciatyva – rašinių ciklas apie Druskininkų mokytojus-senjorus

Mokytoja Elena Rapkauskienė: „Mylėjau ir tebemyliu žmones“

Druskininkų mokytojų senjorų klubo „Bičiuliai“ narė, anglų kalbos mokytoja, dirbusi
tuometėse Druskininkų vakarinėje, 1-ojoje ir 3-iojoje mokyklose, poetė, vertėja, Lietuvos nepriklausomų rašytojų
sąjungos narė Elena Gedvilaitė-Rapkauskienė savo namuose pasitiko guvi, besišypsanti. Nepaisant silpno regėjimo,
kitų negalavimų naštos. Nepaisant per gyvenimą patirtų
pačių brangiausių jai artimų
žmonių – sūnaus, vyro netekčių. E. Rapkauskienė, kovo 23ąją minėsianti savo 86-ąjį gimtadienį, paklausta, kaip jai vis
dėlto pavyksta išsaugoti humoro jausmą, džiaugsmingą
požiūrį į gyvenimą, aplinką,
žmones, pirmiausia pamini,
jog ji visada labai mylėjo ir
myli žmones – žmonės ir jų gyvenimai jai įdomūs.
„Po šimts kalakutų... nematau,
nors pasiusk!“ – nepiktai, o tik kiek
apmaudžiai ištaria E. Rapkauskienė, norėdama surasti iš anksto pasiruoštų spaudinių šūsnyje „Jaunimo gretų“ žurnalo 7-ąjį numerį,
kuriame dar 1969-aisiais pirmą
kartą buvo publikuota jos novelė „Gimtadienio dovana“. Vartant
anuomet buvusio itin populiaraus
žurnalo numerį, žvilgsnis sustoja
jau ties pirmuoju novelės sakiniu
– norisi skaityti. Perskaičius, širdyje lieka švaros ir gaivos jausmas –
sakytume, novelė apie bepabundantį moteriškumo pavasarį. Apie
meilę, kaip jausmą, kuris amžiams
išliks šventas, jei tik patys to norėsime...
– Tikrųjų vertybių tema juntama ir dar 1972-aisiais Jūsų sukurtoje ir režisuotoje 4 veiksmų pjesėje „Gydytojas Gytis“.
Pjesė buvo vaidinama ir sanatorijose, turėjo pasisekimą. Kodėl ją parašėte?
– Sovietmečiu juk ne bet ką parašysi... Reikėjo, kad tas parašymas bent jau nebūtų „prieš“ valdžią, jeigu jau ne „už“... Be to,
neturėjo būti ir jokios „religijos“,
ir juo labiau – kokios nors pernelyg „tautinės“ idėjos. Nes nebūtų net leista rodyti tokios pjesės.
Aš norėjau parodyti dorą žmogų, gydytoją, nes buvo daug šnekama, kad dauguma gydytojų tik
„per blatą“ gydo ir panašiai. Tad
rodžiau, kad yra vis dėlto dorų ir
gerų gydytojų. Todėl pagrindinis
pjesės herojus, gydytojas Gytis
parodytas, kaip toks gydytojas,
kuris neima kyšių. Tačiau veiksmas sukosi apie jo ir agronomės
Zitos jausmus vienas kitam. Zitą
užklumpa meilė Gyčiui, kuris už
ją yra 8 metais jaunesnis, nevedęs, o ji – našlė, ir turi sūnų, panašaus amžiaus, kaip Gytis, nes
labai anksti ištekėjo... Todėl jai labai nepatogu ir prieš Gytį, ir prieš
sūnų, aplinkinius... Zita slepia, užgniaužia savo meilę.
– Ar toje pjesėje yra „hapiendas“?
– Yra, nors aš nenorėjau, kad jis
būtų. Buvau parašiusi taip, kad istorija baigtųsi klaustuku žiūrovui:
galvok kaip nori. Bet laimingą pabaigą mane privertė sukurti pagrindinę rolę vaidinęs Česlovas
Navickas, anglų kalbos mokytojas, mano kolega. Pati aš vaidinau agronomę Zitą. Dėl Zitos Gytis atstūmė visas jaunas į šalį,
mat jausmas buvo abipusis. Galiausiai vienas kitą mylintys herojai pasibučiuoja. Ir viskas – veiksmo pabaiga. Žodžiu, viskas išėjo
gerai, kaip mano scenos partneris ir prašė: „Klausyk, padarykim

E. Rapkauskienė – mokytoja, vertėja,
poetė.

tą Gytį ir Zitą laimingus, tegu publika išeina patenkinta.“
– Kokia naujausia Jūsų kūryba?
– Daug turiu ir neišspausdintų
dalykų. Naujausia knygutė, kurioje išleista mano kūryba – „Considero“ („Apsvarstau“). Tai mano
sukurtų aforizmų ir eiliuotų palinkėjimų rinkinys. Tiesa, knygelės
pradžioje yra ir vienas vienintelis filosofinis posmas. Man pačiai
jis atrodo pavykęs: „Ne mes sukūrėm laiko slinktį, įkalinom save
joje... Ne mes nusprendėm suvaidinti sau skirtą rolę – būtent šią“.
Beje, šviesaus atminimo Eduardas Mieželaitis man apie šį posmą yra pasakęs, kad geriau ir
neparašysi... Tekę yra su poetu bendrauti... Turiu du jo laiškus,
knygą, man padovanotą, su autografu ir dedikacija: „Laimingos
kelionės“... O aforizmus aš visą
gyvenimą rašiau. Galima sakyti,
nuo vaikystės, nuo kokių 15 metų.
Jų yra daugiau, nei knygelėje publikuota. Ir dabar kone kiekvieną
dieną man ateina mintis, užsirašau. Bet išleisk, kad nori...
– Jums teko lankytis Jungtinėse Amerikos Valstijose.
„Geležinės uždangos“ laikais
tikriausiai sudėtinga buvo išvykti?
– Pirmą kartą išvažiavau dar sovietmečiu. Nors prieš tai buvau
daugybę kartų kreipusis, saugumas neišleido. Galiausiai, kai likau
viena, ašarose skęstanti po Algimanto mirties, o abu sūnūs tuo
metu atlikinėjo tarnybą armijoje,
ryžausi pabandyti darsyk. Turėjau
iš ankstesnių savo kelionių pagal
kelialapius vieną tokią pažįstamą
žydų tautybės moterį Maskvoje
– Sarą. Parašiau jai laišką, kartu
įdėjau ir dar vieną, kitą savo laišką – prašymą dėl leidimo išvykti į
Ameriką. Ir paprašiau, kad šį mano
prašymą, perdėjusi į kitą voką,
įmestų tiesiai į „Partijos CK“ pašto dėžutę. Partijai tame laiške parašiau, kad nežinau, kodėl manęs
neišleidžia tėvelio aplankyti. Tiek
kartų prašiau – ir neišleidžia. Parašiau, kad aš nieko nenusikaltusi,
visą gyvenimą dėsčiau anglų kalbą. Ir nieko aš nežinau, kad būčiau
ką bloga padariusi... Tučtuojau išleido. Buvo 1983-iųjų vasaros pabaiga, kai pirmą kartą aplankiau
savo tėvelį Amerikoje. Jis tada
buvo 77-erių. Mirė 91-erių. Tėvelis buvo nepaprastai gabus daugeliui dalykų, visą gyvenimą mokėsi
vis naujų. Buvo įvaldęs elektronikos srities dalykus, kompiuterį puikiai išmanė, galėdavo ir kitus pamokyti. Tik aš manau, kad jis iki
galo neiškilo vienoje ar kitoje srityje todėl, kad, turėdamas tokį daugiabriaunį talentą, neturėjo kantrybės: domėjosi vis naujais dalykais,
o ne vis gilinosi į vieną kurią siaurą sritį. O taip reikėtų daryti, norint

Mokytoja E. Rapkauskienė (trečia iš kairės) kartu su mokytojų senjorų klubo „Bičiuliai“ nariais.

pasiekti dalykinių aukštumų.
– Norėjote tapti aktore. Iš dalies ši svajonė gal ir išsipildė,
kai drauge su Virbalio vidurinės mokyklos mokytojais pastatytoje A. Čechovo pjesėje
„Be kaltės kaltieji“ suvaidinote
pagrindinį, Kručininos vaidmenį... Bet kodėl vis dėlto pasirinkote mokytojo profesiją?
– Labai norėjau būti aktore arba
gydytoja. Norėjau ir lietuvių kalbą
studijuoti, tapti rašytoja arba vertėja. Baigus gimnaziją, teko įsidarbinti; sesers vyras mane įtaisė mokytojauti Užventy. Būdama
18-os, ten paskutinei gimnazijos
klasei dėsčiau logiką. Kruopščiai ruošdavausi, vyresnieji kolegos stebėdavosi, kad man taip
gerai pavyksta išdėstyti dalyką.
1956-aisiais baigiau tuometį Vilniaus pedagoginį institutą. Studijavau sąžiningai, įtemptai – bibliotekoje prie studijoms reikalingų
knygų sėdėdavau iki pat, kol jos
neužrakindavo. Jau pirmame kurse žymiai pagerėjo mano anglų
kalbos tarimo reikalai, buvau viena iš geriausių kurse. Įgijusi anglų kalbos mokytojos specialybę,
pradėjau dirbti Gargždų mokykloje, vėliau teko mokyti anglų kalbos daug kur – Vainute, Virbaly,
Kybartuose, kol galiausiai su dabar jau mano šviesaus atminimo vyru Algimantu apsistojome
Druskininkuose.
– Kai 1965-aisiais atvykote į
Druskininkus, kokia buvo darbo, gyvenimo čia pradžia?
– Iki atvykstant į Druskininkus,
mudu su Algimantu ieškojome
darbo, nenorėdami būti „pakabinti“
su dviem mažais vaikais Algimanto tėvams ant kaklo. Abu buvome
išėję iš darbo, planuodami palikti
mokytojavimą, net jau buvome suradę tokį variantą, kad aš dirbsiu
pagal patentą vertėja, o jam, persikvalifikavus į inžinierių, buvo pažadėtas darbas viename didelės
gamyklos Kaune filiale... Tačiau,
kai atvykome sutartu laiku į Kauną, mums pranešė, kad gamyklos
planai pasikeitė, ir darbo nebebus.
Ką darysi – puolėme ieškotis darbų. Galiausiai teko rinktis Druskininkus: vyras gavo mokytojo darbą.
O man, tiesa, gal tik po kelerių
mėnesių, pavyko įsidarbinti Miesto bibliotekos skaityklos vedėja.
Vedžiau anglų kalbos kursus suaugusiesiems, dauguma buvo gydytojai. Žmonės vertino mano pastangas, nuėję į tuometį Švietimo

skyrių, kuriam vadovavo Julius Jonušys, girdavo mane, sakydami,
kad jie kursuose ir mokosi, ir pailsi. Kursus vedžiau, remdamasi labai gerais Bulgarijoje išleistais vadovėliais, kuriuos, beje, tebeturiu.
Buvo labai malonu, įdomu dirbti. O
vėliau jau dirbau mokyklose. Turėjau auklėjamų klasių, visus savo
auklėtinius labai mylėjau. Auklėjamajame darbe, manau, aš galėdavau labiau atsiskleisti ir kaip pedagogė.
– Ko palinkėtumėte kolegoms
mokytojams, besidarbuojantiems šių laikų mokykloje?
– Labai svarbu, kad mokytojas
visą gyvenimą plėstų savo erudiciją, visą gyvenimą siektų žinių ir žinojimo. Per pamoką mokytojas turi išmokyti visko, ko nori
per tą pamoką išmokyti, kad kuo
mažiau prievolių vaikams liktų namuose. Reikia kiek įmanoma daugiau išmokyti pačios pamokos
metu. O namų darbams galima
užduoti mokiniams kokį probleminį klausimą – lai pamąsto, pagalvoja – ir kitą pamoką paklausyti jų atsakymo. Koks jis bebūtų,
nevalia menkinti nė vieno, kad ir
prasčiausiai besimokančio, savivertės. Kito žmogaus pažeminimas dar nė vienam garbės nėra
pridėjęs.
– Žinomas Jūsų pomėgis
žaisti šaškėmis, šachmatais,
Druskininkuose, Alytuje organizuotuose moterų šaškių,
šachmatų čempionatuose esate pelniusi ne vieną prizą. Kokios charakterio savybės labiausia praverčia, siekiant
laimėjimo šachmatų partijoje?
– Vis labiau domėtis šachmatais
ir dažniau žaisti pradėjau, būdama 70-ies. Manyčiau, žaidžiant,
itin svarbus gebėjimas koncentruotis ir, svarbiausia, išlikti šaltakraujiškam. Ši savybė praverčia ir pralaimėjimo atveju. Tačiau,

kita vertus, aš niekada per daug ir
nesijaudinu, jei pralaimiu partiją.
Smagus yra pats žaidimas, procesas. Be to, į pralaimėjimą galima pažiūrėti ir filosofiškai: juk gyvenime bet kuris pralaimėjimas,
nesėkmė yra ir pamoka, ir paskata eiti pirmyn. Jei viskas, visur
ir visada gyvenime sektųsi, būtų
vieni „laimėjimai“ – tai vargu ar
tada žmogus stengtųsi siekti daugiau, tobulėti?
Mokytoja E. Rapkauskienė dar
1972-aisiais apdovanota tuometės Švietimo ir mokslo ministerijos garbės raštu už gerą mokymo
ir auklėjimo darbą bei visuomeninę veiklą; 2003-aisiais – Lietuvos
nepriklausomų rašytojų sąjungos
diplomu už poeziją, o 2008-aisiais
– už prasmingą kūrybą ir aktyvią veiklą tarp plunksnos brolių
ir sesių. E. Rapkauskienės kūrybinėje kraitėje – ir poezijos knyga „Kartų šviesa“ (1997 m., kartu
su sūnaus Gedimino ir tėvo Petro Gedvilo kūryba); „Per Aspera“ (2000), apdovanota „Spindulio draugijos“ geriausios knygos
konkurso prizininko diplomu, „Kol
esu“ (2004). Eilėraščiai spausdinti knygoje „Lietuvių meilės lyrika“
(1998), kūryba ne kartą publikuota įvairiuose poezijos ir prozos almanachuose, periodiniuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose.
E. Rapkauskienė iš anglų kalbos yra išvertusi knygas: D. Hemeto „Stiklinis raktas“ (1971), F.
S. Chose „Apsimetėliai“ (1974),
B. Kimenje „Atostogos su nuotykiais“ (1979), „Marija Kaupas“
(1999), M. ir J. Novak „Pasakyk
man, kodėl“ (2004).
Šaltinis: „Kas yra kas Lietuvoje.
Druskininkai 2009, 173 psl.
Parengė Ramunė Žilienė
Dėkojame „Atgimimo“
mokyklai už pateiktas
archyvines nuotraukas

