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Praūžė 21-asis 
JUC‘o gimtadienis!

Sportininkės 
A. Orliukaitės 

svajonė – patekti į 
Lietuvos rinktinę

8 psl.

9 psl.

Viečiūnų seniūnija – 
konkurso „Valstybę 

kuriame mes“ 
laureatė
5 psl.

Tarp LIONS klubų 
– partnerystės 

sutartis
4 psl.

„Vilties“ vadovė Loreta Sadauskienė:
„Vėl rinkčiausi darbą su vaikais“

Edukacinis 
projektas vaikams 

„Magiški kiaušiniai“
6 psl.

Ramunė Žilienė

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijai „Druskininkų 
viltis“ jau vienuoliktus metus 
vadovaujanti Loreta Sadaus-
kienė savo veiklos pradžią šio-
je organizacijoje vadina tiesiog 
aplinkybių sutapimu. Jei taip ir 
buvo, šiandien akivaizdu, kad 
tai buvo ne tik lemtingas, bet 
ir labai laimingas sutapimas ar 
atsitiktinumas. Visų pirma to-
dėl, kad L. Sadauskienės pe-
dagoginiai gebėjimai, nuošir-
dumas bei kūrybiškumas yra 
„Vilties“ ir visų viltiečių kasdie-
nybės varikliukas, ašis, aplink 
kurią sukasi ir jų gyvenimas, 
ir organizacijos veikla. L. Sa-
dauskienė yra labai aktyvi Nau-
jasodės-Jaskonių bendruome-
nės valdybos narė, renginių 
iniciatorė ir vedėja. Iš vienos 
gražiausių Lietuvos vietovių – 
Švendubrės kaimo – kilusi mo-
teris sako, kad jai labai svarbu 
atgaivinti ir puoselėti anksčiau, 
bent jau kaimuose, buvusią šir-
dingą kaimynų tarpusavio san-
tykį, bičiuliavimąsi, bendravi-
mą. Loretai svarbu, kad aplink 
mažėtų susvetimėjimo ir to šal-
tuko, įsigalinčio dėl kasdienio 
skubėjimo ir pasinėrimo vien į 
savo asmeninius reikalus: „Taip 
norėtųsi, kad žmonės būtų akty-
vesni,  prisijungtų prie veiklos vi-
suomeniniais pagrindais – tai juk 
ir yra smagiausia, kai įgyvendina-
mi sumanymai, idėjos yra pačių 
sugalvoti.“

– Loreta, „kas būtų jeigu 
būtų“: jeigu atsisuktų laiko ra-
tas atgal, ir tektų rinktis profe-
siją iš naujo?

– Visada sakiau, kad būsiu pe-
dagogė, nes labai norėjau dirbti 
su vaikais. Baigusi tuometę 1-ąją 
vidurinę mokyklą Druskininkuo-
se, labai norėjau studijuoti Vilniu-
je, tačiau dėl tam tikros, tuo metu 
mūsų šeimoje susiklosčiusios si-
tuacijos, tėveliai norėjo ir prašė 
manęs, kad būčiau kiek įmanoma 
arčiau jų, šalia giminaičių. Aš la-
bai gerai supratau tą jų norą ir at-
sižvelgiau į prašymą: išvažiavau 
mokytis į Pedagoginę muzikos 
mokyklą Marijampolėje (tuome-
tį Kapsuką). Studijos labai patiko, 
mokyklą baigiau raudonu diplo-
mu. Noras dirbti pedagoginį dar-
bą manyje išliko iki šiol, ir jei tektų 
rinktis profesiją iš naujo, vėl pasi-
rinkčiau darbą su vaikais.

– Kokie keliai Jus atvedė į 
Druskininkus?

– Galima sakyti, kad nuo savo 
tėviškės – Švendubrės – toli ir 
nenubėgau. Įgijusi ikimokykli-
nių įstaigų auklėtojos specialy-
bę, gavau, kaip tais laikais ir buvo 
įprasta, paskyrimą į Druskininkus, 
į tuomet čia veikusį vaikų lopše-
lį-darželį „Ąžuoliukas“. Beje, ten, 
kur anksčiau stovėjo šis darže-
lis, dabar yra pastatyta Druskinin-
kų viešoji biblioteka. Keletą metų 
dirbau „Ąžuoliuke“. Čia susipaži-
nau ir su tada dar būsimuoju savo 
vyru Juozu, kuris šioje įstaigoje 
dirbo ūkvedžiu. „Ąžuoliuke“ dir-
bau nuo 1989 iki 1996 metų. O 
vėliau, kai įstaigą buvo nuspręs-
ta uždaryti, pradėjau dirbti vaikų 
sanatorijoje „Saulutė“ mokyklinio 
ugdymo auklėtoja.

– Tikriausiai, dirbdama „Sau-
lutėje“, įgijote ne tik patirties, 
bet ir gilesnį žinojimą apie tai, 

ar galėtumėte ir toliau visą lai-
ką dirbti su neįgaliaisiais vai-
kais? Juk negalią turintiems 
žmonėms, ir ypač vaikams, rei-
kalingas toks didžiulis dėme-
sys, rūpinimasis jais, pagalba, 
švelnumas...

– „Saulutėje“ mano auklėtiniai 
buvo įvairią negalią turintys vai-
kai. Visas mano pedagoginis dar-
bas susijęs su vaikais, kurie ma-
žiau ar daugiau paliesti vienokios 
ar kitokios negalios. Na, o mano 
atėjimas į „Viltį“ 2010-aisiais, gali-
ma sakyti, buvo nulemtas atsitikti-
nai susiklosčiusių aplinkybių – tuo 
metu „Saulutėje“ netekau darbo, 
nes buvo panaikinti visi mokykli-
nio ugdymo auklėtojų etatai. Tad, 
vos tik sulaukiau pasiūlymo dirb-
ti „Viltyje“ užimtumo specialiste, 
iš karto sutikau. Tačiau tuo metu 
organizacijai pirmininkavusi va-
dovė susirgo, nebebuvo kam va-
dovauti. Todėl organizacijos Ta-
ryba mane pradėjo kalbinti, kad 
imčiausi šių pareigų. Abejojau dėl 
tokio savo pasirinkimo, nors vy-
ras drąsino mane imtis šios vei-
klos. Aš abejojau todėl, kad admi-
nistracinis darbas man nėra prie 
širdies. Dabar, kai, pavyzdžiui, 
tenka tvarkyti įvairias ataskaitas, 
dokumentaciją, vis pagalvoju – 
labiau norėčiau su vaikais pasiū-
ti ką nors ar prie kitų jų darbelių, 
rankdarbių drauge su jais padir-
bėti...

– Kokias paslaugas teikia 
„Viltis“?

– „Viltis“ teikia nuolatinio pobū-
džio paslaugas sutrikusio intelek-
to negalią turintiems asmenims  
neįgaliųjų dienos užimtumo, me-
ninių gebėjimų lavinimo būreliuo-
se; teikia pagalbos ir atokvėpio 

paslaugą neįgaliųjų šeimos na-
riams. Tai nevyriausybinė organi-
zacija, vienijanti intelekto negalią 
turinčius vaikus ir jaunuolius. 

Druskininkų „Viltyje“ yra 89 įvai-
raus amžiaus žmonės su nega-
lia, o, skaičiuojant ir neįgalių žmo-
nių artimuosius, kurie taip pat 
priklauso organizacijai, yra 134 
žmonės. Jauniausiam mūsų vil-
čiukui – 8-eri. Mūsų organizaci-
ja dirba pagal du projektus: „So-
cialinės reabilitacijos paslaugos 
neįgaliesiems bendruomenėje“ ir 
„Galimybė artimiesiems pailsė-
ti“. Socialinių paslaugų centre tu-
rime įrengtas 60 kv. m patalpas 
– čia organizuojama Dienos cen-
tro veikla vilčiukams. Taip pat tu-
rime administracijai skirtą kabine-
tą. Dienos užimtumo centras – ne 
mokykla, vaikai kada nori, tada 
čia ir lankosi. Per dieną čia laiką 
praleidžia vidutiniškai 10-14 įvai-
raus amžiaus vilčiukų. Po pietų 
mums atveža mokyklinio amžiaus 
vaikus, kurie pirmoje dienos pu-
sėje mokosi, o antrą dienos pusę 
praleidžia Dienos centre. Mūsų 
darbo diena trunka nuo 8 iki 17 
valandos. Patalpos nedidelės. 
Mėginome organizuoti darbą taip, 
kad būtų dvi pamainos, tačiau su-
sidūrėme su tokia situacija, kad 
vyresnieji jaunuoliai, kurie norė-
tų būti centre visą dieną, nusimi-
nė... Todėl mėginame sutilpti visi. 
Žinoma, išnaudojame kiekvieną 
progą vykti į svečius, į kitus mies-
tus, aplankyti panašias organiza-
cijas, susitikti, pabendrauti. Ir pra-
šome – kvieskitės mus!

Lankome ir tuos, kurie negali 
prisijungti prie Dienos centro vei-
klos. 

Pavyzdžiui, surengėme tokią 
Pyragų dieną ir čia, centre, su vil-
čiukais kepėme pyragus. O pas-
kui juos vežėme kitiems mūsų or-
ganizacijos nariams, lankėmės 
jų namuose, bendravome su ar-
timaisiais. Visi patyrėme smagių, 
įsimintinų įspūdžių.

Labai džiaugiuosi savo kolege 
Vida Kraučeliene, su ja labai gera 
dirbti, viena kitą iš pusės žodžio 
suprantame, tarpusavyje dalija-
mės ir savo šeimos džiaugsmais, 
rūpesčiais. 

Džiugina, kad mūsų centro ne-
palieka ir Zita Kumpikienė, kuri 
savanoriavo pagal programą, o, 
jai pasibaigus, ateina, kaip sava-
norė, asmenine iniciatyva. 

Labai džiaugiamės kiekvienu 
savanoriu. Kviečiame visus, kurie 
norėtų padovanoti savo laiką „Vil-
ties“ bendruomenei: vilčiukai bus 
laimingi, čia džiaugiamės kiekvie-
na nauja pažintimi ir bičiulyste.

– Praėjusių metų pabaigo-
je, per tradicinį Padėkos vaka-
rą Dienos centrui „Druskininkų 
viltis“ bei Jums, vadovei, įteik-
tas „Mineralinio vandens la-
šas“ už pasiaukojantį darbą su 
negalią turinčiais žmonėmis. 

– Aišku, būtų netiesa, jei saky-
čiau, kad to nesitikėjau. Vis pasi-
šnekėdavome su vilčiukais: kada 
gi daugiau druski-
ninkiečių pastebės 
mūsų aktyvumą?.. 5 psl.

L. Sadauskienė: „Noras dirbti pedagoginį darbą manyje išliko iki šiol, ir, jei tektų rinktis profesiją iš naujo, vėl pasirinkčiau darbą su 
vaikais.“/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje –
apie pasirengimą šiltajam sezonui, įstaigų civilinės 

bei priešgaisrinės saugos būklę

Organizuotas mokyklų lyderystės iniciatyvų
renginys „Mano klasė – Druskininkai“

Tėvams ir paaugliams apie
Ankstyvosios intervencijos

programą

Kovo 20 dieną surengtas 
Druskininkų savivaldybės Eks-
tremalių situacijų komisijos 
planinis posėdis. Ekstrema-
lių situacijų komisijos posė-
dyje aptarti klausimai dėl Sa-
vivaldybės civilinės saugos 
sistemos būklės, priešgaisri-
nės saugos būklės, savivaldy-
bės institucijų ir įstaigų, kitų 
įstaigų ir ūkio subjektų pasi-
rengimas reaguoti į ekstrema-
liąsias situacijas šiltuoju metų 
periodu.

Posėdį vedė Ekstremalių situ-
acijų komisijos pirmininkė, Drus-
kininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė, posėdyje dalyva-
vo Druskininkų policijos komisari-
ato, Priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos, Miškų urėdijos, Aplinkos 

apsaugos agentūros, Visuome-
nės sveikatos centro, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos, 
seniūnijų, įmonių ir kitų atsakingų 
įstaigų atstovai.

Savivaldybės administracijos 
Ūkio skyriaus vyriausiasis spe-
cialistas Albinas Žaliaduonis pri-
statė 2018 m. Druskininkų savi-
valdybės civilinės saugos būklę 
savivaldybėje. Posėdžio metu 
buvo pateikta informacija, kad 
su civilinės saugos klausimais 
gyventojai buvo šviečiami savi-
valdybės tinklalapyje, vietinėje 
spaudoje. Taip pat šiais metais 
gyventojai gavo perspėjimus tie-
siogiai į savo mobiliuosius telefo-
nus apie galimas ekstremaliąsias 
situacijas, grėsmes ar pavojus. 
Bendrojo ugdymo įstaigose buvo 
surengtos pratybos. Planuoja-

ma šias pratybas tęsti ir šiais me-
tais. Aptarus civilinės saugos bū-
klę, pranešėjas pateikė išvadas ir 
pasiūlymus – civilinės saugos bū-
klę savivaldybėje pasiūlyta ver-
tinti teigiamai (išsamią ataskaitą 
galima rasti savivaldybės tinkla-
lapyje: druskininkai.lt, skyrelyje 
Veiklos sritys/Civilinė sauga). Visi 
posėdyje dalyvavę atstovai pasi-
sakė apie savo įstaigų pasirengi-
mą, specifinę ir aktualią informa-
ciją. Druskininkų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos vyriausiasis 
specialistas Rimas Rūkštelis pri-
statė 2018 metų priešgaisrinę 
saugos būklę Druskininkų savi-
valdybėje, paminėjo, kad 2018 
metais Savivaldybės pagalba tar-
nyba įsigijo absorbentų, kurie pa-
naudojami naftos produktų utili-
zavimui avarijų metu.

Druskininkų savivaldybėje 
įgyvendinant nacionalinį švie-
timo projektą „Lyderių laikas 
3“ mokyklų komandoms or-
ganizuotas įdomus, netradici-
nio formato mokyklų lyderys-
tės iniciatyvų renginys „Mano 
klasė – Druskininkai“, kuria-
me dalyvavo komandos iš visų 
mokyklų – vadovai, mokytojai, 
tėvų atstovai.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos vyriausiasis specialis-
tas Juozas Kazlauskas visoms 
komandoms paruošė kūrybines, 
aktyvias, iššūkio elementų turin-
čias užduotis, kurių tikslas – ne 
tik ugdyti Druskininkų savivaldy-
bės mokyklų bendradarbiavimo 
tarpusavyje įgūdžius, bet ir ska-
tinti geresnį tarpusavio pažinimą 
ir pasitikėjimą bendraujant nefor-
malioje aplinkoje.

Dar vienas renginio aspektas – 

informacinių technologijų naudoji-
mas, kuomet kiekviena komanda, 
parsisiuntusi specialią programė-
lę į telefoną, gavo nuorodas bei 
visą reikalingą informaciją užduo-
čių atlikimui. Pabaigę užduotis, 
komandų nariai turėjo sukelti vi-
sas nuotraukas bei videomedžia-
gą.

Atlikę visas komandines užduo-
tis renginio dalyviai grįžo į Drus-
kininkų „Atgimimo“ mokyklos aktų 
salę, kur laukė kava, užkandžiai 
bei svarbios, prasmingos  disku-
sijos apie svarbiausius Druski-
ninkų mokyklų veiklos prioritetus 
bei jų įgyvendinimą. Mokyklų ko-
mandų nariai kalbėjosi apie tai, 
kas jiems asmeniškai svarbiau-
sia mokykloje bei ieškojo būdų, 
kaip derinti savo asmeninius pro-
fesinius tikslus su bendrais, mo-
kyklos tikslais.

Renginio metu dalyviai vieningai 

sutarė, kad labiau įtraukus moky-
klų bendruomenes į strateginių 
planų rengimą ir sudarius sąlygas 
mokytojams išreikšti savo nuo-
monę įvairiais klausimais, bus ga-
lima tikėtis ir sėkmingesnio moky-
klos tikslų įgyvendinimo.

Švietimo skyriaus vedėja Dia-
na Brown, moderavusi profesi-
nę mokytojų diskusiją, nuoširdžiai 
padėkojo dalyvavusiems renginy-
je mokyklų atstovams ir pritarė M. 
Fullan minčiai: „Pokyčiai moky-
kloje priklauso nuo mokytojų. Nuo 
to, ką jie galvoja ir ką daro. Tai pa-
prasta, bet kartu ir sudėtinga“.

Gera renginio dalyvių nuotai-
ka bei geranoriškas dalyvių įsi-
traukimas tik dar kartą įrodė, kaip 
svarbu yra daugiau bendrauti ne-
formaliai, vieniems kitus labiau 
pažinti, pasitikėti vieniems kitais, 
kad emocinė mokytojų darbo 
aplinka būtų saugi ir draugiška.

Druskininkų valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos l. e .p 
viršininkė-veterinarijos inspekto-
rė Rasa Jakelytė pristatė afriki-
nio kiaulių maro grėsmės visoje 
Lietuvoje ir Druskininkų savival-
dybėje situaciją. Druskininkų sa-
vivaldybėje kiaulių augintojų yra 
nedaug, daugiausiai jų Leipalin-
gio seniūnijoje. Pažeidimų dėl 
prevencinių biologinės saugos 
priemonių nenustatyta. Kalbė-
ta ir apie galimą paukščių gripo 
grėsmę, prevencines priemones. 
2018 ir 2019 metais Druskininkų 
savivaldybės teritorijoje nebuvo 
užfiksuota paukščių gripo atvejų.

Naujasis Aplinkos apsaugos 
departamento Alytaus valdybos 
Druskininkų aplinkos apsaugos 
inspekcijos viršininkas Evaldas 
Brusokas prisistatė komisijai ir 
aptarė planuojamus darbus.

Laikinai einanti Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos ministerijos Alytaus 
departamento Druskininkų sky-
riaus vedėjo pareigas Stasė Ma-
lokviejienė informavo, kad atšilus 
orams jau pabudo erkės, kurios 
platina pavojingas ligas. 

Pavasarį prasideda pirmasis er-
kių aktyvumo periodas, o pats di-
džiausias būna gegužės mėne-
sį. Erkinio encefalito sergamumo 
rodiklis Druskininkų savivaldybės 
teritorijoje 2018 m. – 0,5 atvejai 
teko 10 000 gyventojų, apskrity-
je – 1,37 atvejai teko 10 000 gy-
ventojų.

UAB „Druskininkų vandenys“ 
laikinai einantis direktoriaus par-
eigas Alvydas Valenta informavo, 
kad tiekiamo geriamojo vandens 
kokybė atitinka visus keliamus 
reikalavimus. Kalbėjo apie di-
džiausią grėsmę – vasarines liū-

tis, kurios 2018 metais sukėlė to-
kias avarijas: nuplautas Nemuno 
upės pakrantės šlaitas, susidariu-
sios vandens patvankos kelio va-
žiuojamojoje dalyje.

Ekstremalių situacijų komisijos 
posėdyje akcentuota, kad, artė-
jant šiltajam sezonui, vienas ak-
tualiausių klausimų – gamtiniai 
gaisrai, kylantys dėl sausros, dėl 
deginamos žolės arba sukeliami 
miškuose renkant gamtos gėry-
bes. 

Kaip pažymėjo Leipalingio se-
niūnas  bei priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos ir  Aplinkos apsau-
gos agentūros specialistai, jau ne 
vienerius metus aktyviai dirba-
mas prevencinis darbas davė re-
zultatų – ženkliai sumažėjo gais-
rų, gyventojai elgiasi atsakingai ir 
piktavališkų padegimų nėra užfik-
suota.

Ekstremalių situacijų komisijos 
pirmininkė V. Jurgelevičienė dis-
kutavo su posėdžio dalyviais apie 
didžiausias rizikas ir pavojus ruo-
šiantis šiltajam sezonui: „Įsigilinus 
į galimas rizikas, kylančius pavo-
jus labai svarbu, kad visos atsa-
kingos įstaigos būtų pasirengę 
pagal savo kuruojamas sritis. 

Apsaugant bendruomenę reika-
linga ir toliau dirbti prevencinį dar-
bą, šviesti visuomenę. 

Naudojant šiuolaikiškas prie-
mones: socialinius tinklus, savi-
valdybės ir kitų įstaigų interneto 
svetaines, teikti kuo daugiau in-
formacijos vietinėje spaudoje.“

Posėdžio pabaigoje Savivaldy-
bės administracijos direktorė pa-
dėkojo visoms institucijoms už 
bendrą darbą kuriant saugią, pa-
trauklią aplinką, ir bendradarbia-
vimą, sprendžiant probleminius 
klausimus.

Pradeda „eksperimentuoti“

Paauglystė lyg savotiška liga, 
kuria „perserga“ kiekvienas. Vieni 
– lengvai (jų tėvams labai pasise-
kė), kiti – gana sunkiai (jų tėvams 
prireiks kantrybės ir išminties), 
dar kiti – su „komplikacijomis“. 

Viena iš sunkiausių „komplika-
cijų“ yra tai, kad paaugliai pra-
deda vartoti psichotropines me-
džiagas. Paaugliai pradeda 
eksperimentuoti su narkotinėmis 
medžiagomis (dažniausia alkoho-
lis ar „žolė“). Jaunuolių tarpe daž-
na nuostata, kad parūkyti – „nie-
ko tokio“.

Būtina atkreipti dėmesį

Tėvai, kurie anksčiau ar vėliau 
pastebi tokius vaiko „eksperimen-
tus“ su savo sveikata, dažnai ne-
žino ką daryti, į ką kreiptis. Mano-
ma, kad tai greitai praeis, tikima 
kad vaikas nėra priklausomas. 
Dažniausia tai yra tiesa: tai pra-
eis ir vaikas dar nėra priklauso-
mas. Tačiau tai nereiškia, jog ga-
lima nekreipti dėmesio.

Ankstyvoji intervencija

Tokia atvejais įvairiose Europos 
šalyse yra siūloma paauglį nu-
kreipti į Ankstyvosios intervenci-
jos programą. 

Ši programa jau keletą metų 
vykdoma ir Lietuvoje. Tai 8 va-
landų (4 užsiėmimai po 2 valan-
das kartą per savaitę) programa, 
kurios metu jauni žmonės gali 
laisvai kalbėti jiems aktualiomis 
temomis, diskutuoti, gauti objek-
tyvios informacijos, ieškoti atsa-
kymų ir sprendimų.

Pasikalbėti – ir anonimiškai

Druskininkų švietimo centro Pe-
dagoginės psichologinės tarny-
bos psichologė ir socialinė peda-
gogė gali pravesti šią programą. 
Gali paskambinti tėvai, kurie ne-
rimauja dėl savo vaiko ir pasikal-
bėti anonimiškai. Pasitarti, kaip 
vaikui pasiūlyti dalyvauti progra-
moje. Gali paskambinti ir patys 
jaunuoliai.

Paauglystė – sudėtingas laikotarpis ne tik paaugliams, bet ir jų 
tėvams. Atrodo, kad pavojus mūsų vaiko, kuris taip nesenai ra-
miai žaidė su mašinytėmis ar lėlėmis, tyko už kiekvieno kampo. 

Posėdį vedė Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė, Adminis-
tracijos direktorė V. Jurgelevičienė/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Aktyvus  renginio „Mano klasė – Druskininkai“ dalyvių įsitraukimas į veiklas įrodė, kad jiems svarbu geriau pažinti vieniems kitus/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Posėdyje dalyvavo Policijos komisariato, Priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos, Miškų urėdijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Vi-
suomenės sveikatos centro, Valstybinės maisto ir veterinarijos tar-
nybos, seniūnijų atstovai/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Dėl Ankstyvosios intervencijos programos 
skambinti į Pedagoginę psichologinę tarnybą 

penktadieniais nuo 12 iki 15 val.
tel. nr.: 8313 51455
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Praėjusią savaitę Drus-
kininkų savivaldybėje su-
rengtas pasitarimas dėl 
gegužės 24-25 dienomis 
organizuojamų dviračių 
plento varžybų.

 Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmana-
vičius, Lietuvos dviračių spor-
to federacijos atstovas bei tre-
neris Gintautas Volungevičius, 
teisėjų kolegijos pirmininkas An-
tanas Taučius, administracijos 

specialistai, Druskininkų spor-
to centro direktoriaus pavaduo-
tojas Gintaras Grigas bei speci-
alistas Algimantas Baranauskas, 
Sportininkų rengimo centro Drus-
kininkuose direktorius Julius Ma-
tulevičius, Kultūros centro direk-
torė Rimutė Viniarskaitė aptarė 
organizacinius varžybų darbus. O 
taip pat – galimus maršrutus, tra-
sas, planuojamus lenktynių eta-
pus, bendrą tvarką bei ruošiamus 
prizus. 

Druskininkuose organizuoja-
mose dviračių plento varžybo-
se rungsis jauniai, jaunės, jau-
nučiai bei jaunutės, planuojama, 
kad varžybose dalyvaus apie 100 
dalyvių. Nutarta, kad penktadie-
nį vyks porinės lenktynės, o šeš-
tadienį planuojamos grupinės 
lenktynės pagal amžiaus grupes; 
lenktynės bus organizuojamos už 
miesto ribų. Po lenktynių, šešta-
dienį, planuojami ir prizininkų ap-
dovanojimai.

Pasitarimo metu pasidžiaugta, kad po ilgo laiko dviračių plento varžybos grįžta į Druskininkus. Renginio organizatoriai pasiūlė, kad 
šis čempionatas tradiciškai vyktų Druskininkuose/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Dėl kelio dangos remonto darbų 
draudžiamas eismas 

M. K. Čiurlionio ir Vytauto gatvių 
sankryžoje

Gegužės 24-25 geriausi šalies jaunių ir 
jaunučių dviratininkai Druskininkuose 

kovos dėl Lietuvos dviračių plento 
čempionato medalių

Ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais 
atnaujinti duomenis Ūkininkų ūkių registre

Druskininkų savivaldybė informuoja ūkininkus, kad kiekvie-
nais kalendoriniais metais būtina atnaujinti ūkininkų ūkių duo-
menis. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį 
faktą patvirtinti.

Savivaldybė iki kiekvienų metų kovo 31 d., atlikusi duomenų 
patikrinimą ir nustačiusi, kad ūkio duomenys Ūkininkų ūkių re-
gistrui nebuvo pateikti, apie numatomą ūkio išregistravimą in-
formuos ūkininkus ir be pakartotinio įspėjimo išregistruos ūkį, 
jeigu per vienus metus nuo ūkininko informavimo apie numato-
mą ūkio išregistravimą dienos, ūkio duomenys nebuvo atnau-
jinti.

Atvykstant dėl ūkininko ūkio duomenų tikslinimo, būtina turėti šiuos 
dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 

jeigu duomenis teikia ūkininko įgaliotas asmuo.
3. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus.
4. Žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės val-

dymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus, išduotus valsty-
bės įmonės Registrų centro (nuosavybės teise turimą ir (arba) nuo-
mos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir 
(arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius).

Norėdamas išregistruoti ūkininko ūkį, ūkininkas pateikia įregistravi-
mo pažymėjimus ir rašytinį prašymą išregistruoti jį iš registro.

Informuojame, kad žemės ūkio veiklos subjektai gali savarankiškai 
duomenis atnaujinti, prisijungiant prie Žemės ūkio ir kaimo verslo re-
gistro ir Ūkininkų ūkių registro portalo per Elektroninių valdžios vartų 
portalą, pasinaudoję Lietuvos Respublikos bankų elektroninės banki-
ninkystės sistemomis arba elektroniniu parašu. 

Prisijungti prie paslaugos Elektroninių valdžios vartų portale gali-
ma adresu: https://www.epaslaugos.lt

Ūkininko ūkio duomenis galima atnaujinti ir informacija teikia-
ma Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijo-
je (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel. 56 407) ir Vie-
čiūnų seniūnijoje (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., 
tel.    47 919) bei Ūkio skyriuje (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, 
tel. 8 614  25 826).

Pieno gamintojai privalo pateikti pieno gamybos 
ir realizavimo metines deklaracijas

už 2018-2019 metų apskaitos laikotarpį

Druskininkų savivaldybė informuoja pieno gamintojus (to-
liau – gamintojus), kad nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki liepos 
1 d. privalo pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę de-
klaraciją už 2018-2019 metų apskaitos laikotarpį (2018 m. ba-
landžio 1 d.- 2019 m. kovo 31 d.).

Pieno pardavimas tiesiogiai vartoti – pieno ir (arba) pieno pro-
duktų pardavimas (pvz., turguose, kaimynams ir kt.) tiesiogiai 
vartoti žmonių maistui ir (arba) gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir 
(arba) pieno produktų atidavimą šioms reikmėms.

Gamintojas privalo deklaruoti pagaminto, sunaikinto, suvartoto 
ūkyje, parduoto ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti bei likusio nepa-
naudoto pieno ir (arba) pieno produktų kiekius, jei pieną ir (arba) 
pieno produktus parduoda ar atiduoda tiesiogiai vartoti. Pažymi-
me, kad ūkyje vykdoma pieno apskaita yra labai supaprastinta, to-
dėl gamintojams neiškyla papildomų sunkumų tvarkingai vesti pa-
gaminto pieno apskaitą.

Pieno gamintojo mirties atveju vienas iš įpėdinių privalo pateik-
ti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu apie 
tai pažymėdamas deklaracijoje.

Pažymime, kad 2018 m. pateikusiems aukščiau įvardytas de-
klaracijas gamintojams buvo skirta 107,32 Eur parama už pieni-
nę karvę.

Atkreipiame dėmesį, kad Druskininkų krašto gamintojams, pa-
teikusiems pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas už 
2018-2019 metų apskaitos laikotarpį, yra numatyta papildoma pa-
rama pagal Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo progra-
mos 2019-2021 metams projektų finansavimo tvarkos aprašą. Jie 
galės Druskininkų savivaldybei teikti paraiškas ir gauti finansavi-
mą už:

- pieninių veislių galvijų (karvių / telyčių) 2018-2019 m. sėklinimą 
(pienininkystės ūkiui skiriama iki 300 eurų paramos suma per ka-
lendorinius metus);

- mokymus, susijusius su žalio pieno perdirbimu mažame pieni-
ninkystės ūkyje (pienininkystės ūkiui skiriama iki 100 eurų para-
mos suma per kalendorinius metus);

- atliktus pienininkystės ūkyje žalio pieno ir geriamojo vandens 
tyrimus (pienininkystės ūkiui skiriama iki 100 eurų paramos suma 
per kalendorinius metus).

Išsamesnės informacijos teirautis Druskininkų savivaldybės 
administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo Alvydo Ven-
grausko (Vasario 16-osios g. 7), tel. 8 614  25 826,

el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad nuo balandžio 
3 d. iki gegužės 5 d. bus vykdomi M. K. Čiurlionio ir Vytauto gatvių sankryžos 
kelio dangos remonto darbai. Siekiant užtikrinti eismo dalyvių saugumą, 
visų transporto priemonių eismas šioje sankryžoje bus draudžiamas. 
Viešojo transporto eismas vyks Druskininkų, Vytauto, Palangos, P. Cvirkos ir 
M. K. Čiurlionio gatvėmis. Autobusai sustos ties IKI parduotuve.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
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Tarp Druskininkų LIONS moterų ir Paryžiaus Fontenay LIONS klubų 
pasirašyta partnerystės sutartis

Kovo 9 d. Druskininkų LIONS 
moterų ir Paryžiaus Fontenay 
LIONS klubai pasirašė partne-
rystės sutartį.

Partnerystės dokumentu, pasi-
rašytu Druskininkų LIONS mote-
rų klubo prezidentės Danguolės 
Žūkienės ir Paryžiaus Fontenay 
LIONS klubo prezidento Gerard 
Couillec, patvirtintas sprendimas 
domėtis ir gilintis į abiejų klubų 
siekius bei tikslus, skatinant ir pa-
laikant abipusę toleranciją, pagar-
bą, taip prisidedant ir prie tarptau-
tinių taikos iniciatyvų palaikymo 
visame pasaulyje.

Druskininkų LIONS moterų klu-
bas pernai lankėsi Paryžiuje ir su-
sipažino su draugišku Paryžiaus 

Fontenay LIONS klubu, jo veikla, 
pakvietė bendraminčius iš Pran-
cūzijos apsilankyti Lietuvoje. Šį 
kovą Paryžiaus Fontenay LIONS 
klubo atstovai atvyko – aplankė 
Vilnių, Trakus, Alytų, o labiausiai 
susižavėjo Druskininkų kurortu.

Tarptautinio LIONS klubų judė-
jimo Druskininkų LIONS mote-
rų klubo narės jau dvylikti metai 
savo aktyvia, labdaringa veikla 
prisideda prie gerų darbų, skir-
tų Druskininkų savivaldybės ben-
druomenei. Druskininkų LIONS 
moterų klubas, tęsdamas gražią 
tradiciją, ir šiemet vėl įteiks Metų 
stipendiją talentingam mokslei-
viui, savo pasiekimais garsinan-
čiam Druskininkus ir visą Lietu-
vą. Šiuo paskatinimu raginame 
jaunąją kartą ieškoti savo kūrybi-
nio kelio ir atskleisti savo meninės 
raiškos gebėjimus. 

Lauktume pranešimų apie talen-
tingus moksleivius šiuo el. paštu: 

lions.druskininkai@gmail.com

Druskininkų LIONS moterų 
klubo informacija

Užsakymo Nr. MDR-198-01

Draugiškoji SEU olimpiada „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

Pavasario pradžiai – naujos žinios ir pažinimo džiaugsmas

Partnerystės dokumentą pasirašė Druskininkų LIONS moterų klubo prezidentė D. Žūkienė (centre) ir Paryžiaus Fontenay LIONS pre-
zidentas G. Couillec/Pauliaus Cikanavičiaus nuotrauka

Olimpiadoje pradinukai atliko įvairias užduotis, taip pat mokėsi savo mintimis, veiks-
mais sukelti, palaikyti ir stiprinti dėkingumo jausmą/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Žemės dienos proga pakabinti nauji inkilėliai/„Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo 
nuotrauka

Lina Vanagaitienė,
Druskininkų „Saulės“ pagrindi-

nės mokyklos direktoriaus pava-
duotoja ugdymui

Kovo 18-22 dienomis Drus-
kininkų „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos pradinukai dalyvavo 
Pozityvaus ugdymo instituto ir 
Lietuvos Socialinio emocinio 
ugdymo asociacijos organi-
zuotoje draugiškoje socialinio 
emocinio ugdymo olimpiadoje 
„Dramblys“. 

Šio renginio tikslas – atkreipti vi-
suomenės dėmesį į socialinio ir 
emocinio (SEU) ugdymo svarbą 
ir, kartu atliekant bendras užduo-
tis, stebėti SEU pažangą. Olimpi-
ados metu pradinukai nesprendė 
sudėtingų matematinių uždavinių, 
nesivaržė tarpusavyje, nesistengė 
įrodyti, kad jų akademinės žinios 
geresnės už kitų mokinukų.

Visą savaitę dalyviai sprendė 
įdomias ir naudingas SEU kompe-
tencijoms ugdyti skirtas užduotis, 
kurių atlikimo metu buvo siekia-
ma skatinti ne konkurenciją, o da-
lijimąsi, gebėjimą bendrauti ir ben-
dradarbiauti, mokymąsi vieniems 

iš kitų, draugiškų santykių puose-
lėjimą bei saugios aplinkos kūri-
mą. Pradinukai kasdien nekantriai 
laukė vis naujų užduočių. Olimpi-
ados metu buvo atliktos įvairios 
skirtingos veiklos, ugdančios savi-
monės, savitvardos, socialinio są-
moningumo, sprendimų priėmimo, 
tarpusavio santykių kompetenci-
jas: „Išlaisvink dėkingumą“, „Ką 
daryti?“, „Teigiamų savybių vora-
tinklis“, „Draugystės sodas“, „Mikė 
Pūkuotukas ir jo draugai“, „Savas 
svetimas“, „Mokausi įsijausti į kitą“, 
„Atspėk sakinį“ ir kitos. Veiklas 
mokytojos galėjo pasirinkti pagal 
savo klasės poreikius.

Mokytojos džiaugėsi, kad į vei-
klas noriai įsitraukė ir mokinu-
kų tėvai: dalyvavusieji olimpiados 
veiklose, labai padėjo dirbant gru-
pelėse, formuluojant mintis. Kar-
tu tai buvo puiki galimybė stebė-
ti savo vaiką, atmosferą klasėje. 
„Užduotis – prasminga, labai nau-
dinga vaikams. Jų užsidegimas ir 
noras dalyvauti paveikė ir mane. 
Šią pamoką vaikai atsimins dar ne 
kartą“, – refleksijoje „Kokios tėve-
lių įžvalgos?“ pakomentavo mama 
Aušra. „Linksmiausia buvo stebėti 

filmukus apie Mikę Pūkuotuką. Bet 
vaikai iškilusias problemas spren-
dė labai rimtai, siūlė, ką reikėjo 
daryti kitaip“, – džiaugėsi vaikais 
mama Vaida.

Atlikdami įvairias užduotis, pra-
dinukai galėjo atskleisti vidinį savo 
pasaulį, tokiu būdu – ir geriau pa-
žinti save, taip pat mokėsi savo 
mintimis, veiksmais sukelti, palai-
kyti ir stiprinti dėkingumo jausmą. 
Atlikdami užduotis grupėse, moki-
niai analizavo gyvenimiškas situa-
cijas, mokėsi valdyti savo mintis ir 
emocijas. Pradinukai suprato, kaip 
reikia atpažinti stresą, įvardijo bū-
dus, padedančius įveikti nerimą 
ir atsipalaiduoti, analizavo gyve-
nimiškas situacijas. Įvairių veiklų 
metu ir mokytojos turėjo galimybę 
geriau pažinti savo mokinius, su-
žinoti, kokie jausmai ir emocijos 
pastaruoju metu juos lydi. 

Olimpiados užduotys papildė 
mokykloje vykdomą iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondo lėšų 
bendrai finansuojamą projektą 
„Druskininkų savivaldybės pradi-
nio ugdymo pasiekimų gerinimas, 
lavinant socialinį-emocinį intelek-
tą“.

Pavasario pradžia „Saulės“ 
pagrindinėje mokykloje buvo 
kupina veiklos, kai mokiniai pa-
tyrė ir gerų emocijų, ir įgijo nau-
jų žinių. Prasmingai paminėta 
Žemės diena, Vandens diena. 

Bandymai su vandeniu
„Saulės“ mokyklos 3b ir 3c kla-

sių mokiniai, minėdami Pasaulinę 
vandens dieną, kartu su chemijos, 
sveikos gyvensenos mokytoja mo-
kytoja Gražina Kalesnykaite atliko 
įvairius bandymus su vandeniu; 
mokyklos skaitykloje galima apžiū-
rėti ir drauge su šia mokytoja pa-
rengtą penktokų piešinių parodą 
„Saugokime vandenį“. Vyresnių-
jų – 5-10 klasių mokiniai išklausė 
paskaitą „Druskininkų mineraliniai 

vandenys: istorija ir šiandiena“. 
Apie mineralinių vandenų ir Drus-
kininkų, kaip kurortinio miestelio, 
ištakas jiems papasakojo Druski-
ninkų miesto muziejaus direkto-
rius Gintaras Dumčius, o „Druski-
ninkų gydyklos“ vadovas Kęstutis 
Ramanauskas supažindino moki-
nius su mineralinio vandens savy-
bėmis ir jo naudojimu gydymui bei 
SPA procedūroms. Savo žinias 
mokiniai galėjo pasitikrinti sveika-
tos priežiūros specialistės Vilijos 
Žadeikienės paruoštoje mini vik-
torinoje.

Pakabino inkilėlius
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 

gamtos mokslų metodinės grupės 
mokytojos surengė Žemės die-

nos, kai dienos ir nakties ilgumas 
tampa vienodas visuose Žemės 
rutulio kampeliuose, paminėjimą.

Mokytojos paragino konkrečiais 
darbais prisidėti prie gamtinės 
aplinkos saugojimo ir puoselėjimo. 
Klasių valandėlių metu organizuo-
ta viktorina šeštokams, o po vikto-
rinos visi išskubėjo į kiemą kabinti 
inkilėlių. Mokyklos erdves papuo-
šė mokinių piešiniai, dekoraci-
jas sukūrė kūrybingos mokytojos 
– technologijų mokytoja Gražina 
Kalesnykaitė bei anglų mokytojos 
Rimutė Buchienė ir Rita Jankaus-
kienė.

„Saulės“ pagrindinės 
mokyklos informacija
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Juk mūsų veikla tokia plati: Die-
nos centre mezgame, siuvame, 
gaminame įvairius rankdarbius, 
sportuojame. 

Tiesa, viltiečiai yra per silpni, 
kad burtųsi į kapelą ar tokį šokių 
kolektyvą, kuris būtų plačiai žino-
mas. Tad pradėjome sukti galvas, 
kuo mes galime būti įdomūs, kad 
į mus atkreiptų dėmesį. Ir gimė 
mintis, jeigu viltiečiai geba pasiūti 
lėlę, pagaminti nuostabaus grožio 
– iš popieriaus skiaučių – gėlę, 
pagaminti kitus gražius darbus, 
tai kodėl jie negali šokti ir vaidinti? 

Žingsnis po žingsnio meninių 
gebėjimų lavinimo būrelyje vilčiu-
kai pradėjo mokytis šokio bei tea-
tro vaidybos pradmenų. 

Šiandien viltiečiai ne tik šoka, 
bet ir geba sukurti bendrą šokį, 
įtaigiai vaidinti įdomius persona-
žus. 

Šokių kompozicijas ir spektaklio 
scenarijų su kolege kuriame pa-
čios. Nuo 2017-ųjų dirbame, re-
petuojame, norėdami paruošti 
šokį, pastatyti spektakliuką. Esa-

me paruošę tris meninius pasiro-
dymus su šokiais ir spektakliuku. 
Jau rengiame ir naują, skirtą Mo-
tinos dienai. Tad norime, kad vil-
čiukų pastangos būtų pastebėtos, 
žinomos: su savo programomis 
lankomės ir kituose miestuose, 
panašiose įstaigose. 

Buvome Veisiejuose, Alytaus, 
Suvalkijos globos namuose, taip 
pat Jaskonių ir Naujasodės kaimų 
bendruomenės namuose. 

„Atgimimo“ mokykloje lankėmės 
su menine programa „Man Lie-
tuvoje gera“. Mokykloje mus la-
bai širdingai sutiko – per viltiečių 
pasirodymą scenoje buvo visiška 
tyla salėje, paskui – daug aplodis-
mentų. Buvau sužavėta.

– Dažnai girdime sakant, kad 
dirbti su neįgaliaisiais yra „pa-
siaukojimas“. Kokia didžiausia 
Jūsų auka šiame darbe: asme-
ninio laiko, širdingumo, kantry-
bės?

– Visų pirma, manau, tokiam 
darbui reikia pašaukimo, ir tai ne-

suderinama su „prievole“. O kai 
dirbama iš pašaukimo, tai darbas 
tada nėra ir jokia „auka“. Tai mano 
darbas, mėgiamas, mylimas, kaip 
ir patys viltiečiai. 

Kiekvienas iš mūsų turime ir 
savo charakterį, būdą, tempera-
mentą, būname vienokios ar ki-
tokios nuotaikos, o retas net ir 
sveikas vaikas yra „be kaprizų“... 
Visko būna ir pas mus čia, Die-
nos centre. Bendravimo iššūkių 
pakanka ir mums, ir patiems vil-
tiečiams. Žinau ir suprantu, kad 
ne visiems aplinkiniams yra pri-
imtinas, pavyzdžiui, vilčiukų nuo-
širdumas, noras apsikabinti, 
pakalbinti kiekvieną. Nespėsi ap-
sikabinti, atsakyti į sveikinimą – 
gali supykti. Vilčiukai, būna, su-
sipyksta ir tarpusavyje. Natūralu, 
nes kiekvienas nori savo erdvės 
sau ar savo veiklai, darbeliui ar 
rankdarbiui skiriamo dėmesio. 

Centre mes drauge pietaujame, 
gaminame, siuvame, mezgame, 
piešiame, žaidžiame stalo žaidi-
mus. Trumpai būtų galima pasa-

kyti – mes čia tiesiog gyvename, 
bendraujame. Jei kam tuo metu 
ar tą dieną nesinori veiklos, gali 
tiesiog pagulėti ant sofutės. Tada 
pasišnekučiuojame, kalbamės, 
juokaujame. Ne vienam viltiečiui 
iššūkis yra jau vien ateiti čia – rei-
kia jėgų atsikelti, apsirengti, at-
vykti į Dienos centrą. Aišku, per 
dieną ir aš pati emociškai, psicho-
logiškai pavargstu, kartais jau-
čiuosi lyg „išsunkta“. Ir gal ne vi-
sada grįžtu namo, į savo šeimą, 
taip besijaučianti, kokios galbūt 
manęs ten lauktų namiškiai.

– Kokie yra Jums pačiai arti-
miausi žmonės – Jūsų šeima?

 – Su Juozu prieš kelerius metus 
paminėjome santuokos 25-etį, si-
dabrines vestuves. 

Šeimoje du sūnus – Tomas ir 
Mykolas. Vyresnysis, Mykolas, 
dirba ir dar kelia savo profesi-
nę kvalifikaciją – mokosi, siekia 
magistro laipsnio. Jaunesnysis 
Tomas – moksleivis. Vyrui Juo-
zui esu labai dėkinga už tai, kad 

jis man yra tvirta atrama gyveni-
me. Man labai svarbu, kad jis pa-
deda man ir „Vilties“ reikaluose, 
kaip savanoris. Visada, prireikus, 
galiu kreiptis į jį ir žinau, kad ne-
atsisakys padėti, padarys viską, 
kiek galėdamas geriau – ar tai 
bus smulkaus remonto darbeliai, 
ar, prireikus, ką pavėžėti, nuvež-
ti, pargabenti, ar pabūti fotografu 
renginyje.

– O kas pačiai labiausiai pa-
deda atstatyti jėgas? 

– Žiemą labai patinka megzti. 
Kai rankose virbalai, daug ką gali 
galvoje „susidėlioti“, išspręsti, tie-
siog nusiraminti, pailsėti. 

O šiltuoju metų laiku man di-
džiausia palaima sukišti rankas į 
žemę... Veikla sode, darže mane 
kaskart „pakrauna“ nauja energi-
ja. Tik gaila, kad tokių gražių ro-
žių, kaip pas mano mamą Šven-
dubrėje, dar nepavyksta išauginti 
– jos rožynai nuostabūs. Ką ji pa-
daro, kad jie tokie gražūs, – ne-
žinau...

Viečiūnų seniūnija – konkurso „Valstybę kuriame mes“ laureatė

„Vilties“ vadovė Loreta Sadauskienė: „Vėl rinkčiausi darbą su vaikais“
atkelta iš 1 psl.

Konkurso laureatų apdovanojimo iškilmėse surengtose LR Prezidentūroje – aktyvios Viečiūnų bendruomenės atstovės drauge su se-
niūnu A. Varaniu ir apdovanojimą įteikusiu Socialinės apsaugos ir darbo ministru L. Kukuraičiu/Agnės Jazepčikaitės-Gaidienės nuo-
trauka

Šventei pasipuošę vilčiukai su vadove L. Sadauskiene (antra dešinėje) ir socialine darbuotoja
V. Kraučeliene/„Vilties“ archyvo nuotrauka

„Viltyje“ veiklos netrūksta: linksmieji „persirengėliai“ vilčiukai pasiruošę nuotaikingam vaidinimui/„Vilties“ 
archyvo nuotrauka

Tarp 13 Lietuvos seniūnijų, 
nacionalinio Lietuvos seniūni-
jų konkurso „Valstybę kuria-
me mes“ laureačių – ir Viečiūnų 
seniūnija. Kultūros ministras 
Mindaugas Kvietkauskas, so-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nistras Linas Kukuraitis bei že-
mės ūkio ministras Giedrius 
Surplys įteikė premijas pilietiš-

kiausioms, aktyviausioms, kū-
rybingiausioms seniūnijoms ir 
pasveikino jų seniūnus. Garbin-
gas, visai bendruomenei skir-
tas apdovanojimas kovo 20 die-
ną įteiktas Viečiūnų seniūnui 
Alvydui Varaniui.

Kaip savaitraščiui „Mano Drus-
kininkai“ sakė Viečiūnų seniūnas 
A. Varanis, apdovanojimas labai 

pradžiugino, nes tai yra visos Vie-
čiūnų seniūnijos bendruomenės 
darbštumo, kūrybiškumo, įgyven-
dintų sumanymų ir puoselėjamų 
vis naujų iniciatyvų įvertinimas: 
„Džiaugiuosi, kad trijų ministeri-
jų sudaryta kompetentinga verti-
nimo komisija pastebėjo ir įverti-
no seniūnijoje vykdomus darbus, 
veiklas bei bendruomenines inici-

atyvas. Pasiekti rezultatai tai visų 
seniūnijos bendruomenių indėlis 
puoselėjant ir gražinant savo kraš-
tą.“

Konkurso „Valstybę kuriame 
mes“ laureatus pasveikinę minis-
trai kartu su konkurso globėja Lie-
tuvos Respublikos Prezidente Da-
lia Grybauskaite apdovanojimų 
renginyje Prezidentūroje palinkė-
jo savivaldybių, seniūnijų vado-
vams ir toliau aktyviai burti vietos 
bendruomenes prasmingai vei-
klai.  Konkursas „Valstybę kuria-
me mes“ yra Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio minėjimo pro-
gramos dalis. Jį inicijavo Kultūros 
ministerija, kartu su partneriais: 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, Žemės ūkio ministeri-
ja, Lietuvos savivaldybių asociaci-
ja, Lietuvos savivaldybių seniūnų 
asociacija, Lietuvos nacionaliniu 
kultūros centru, Lietuvos naciona-
liniu radiju ir televizija. 

Nacionalinio Lietuvos seniūnijų 
konkurso tikslas – sutelkti Lietu-
vos seniūnijas kultūrinėms, pilieti-
nėms iniciatyvoms, stiprinančioms 
valstybingumą, suteikti galimybę 
seniūnaitijoms, miestų, kaimų ir 
miestelių bendruomenėms, seniū-
nijų teritorijose veikiančioms ne-
vyriausybinėms organizacijoms, 
įstaigoms ir institucijoms, kraštie-
čiams, verslui atskleisti savo kūry-
bines iniciatyvas, pilietinę savimo-
nę ir patriotinę dvasią, puoselėti 
istorinį kultūrinį paveldą, didinti kul-
tūros bei socialinių paslaugų priei-

namumą vietos gyventojams.
Iš viso konkursui buvo pateiktos 

67 paraiškos, kuriose seniūnijos 
pateikė penkerius metus nuveik-
tus darbus, padėjusius suvieny-
ti bendruomenę, įtraukti gyvento-
jus į įvairias veiklas ir atnešusius 
lauktų pokyčių seniūnijos gyve-
nime. Vertinimo komisija į antrą-
jį konkurso etapą buvo atrinkusi 
32 seniūnijas ir visose jose apsi-
lankė. Konkursui pateikti projektai 
atskleidė, kaip bendromis pastan-
gomis buvo gerinama gyvenamoji 
aplinka, saugomas tradicinis kraš-
tovaizdis, tvarkomi kultūros pavel-
do objektai. 

Nemažai projektų susiję su vaikų 
ir jaunimo kūrybiškumo ugdymu, 
įvairių užimtumo veiklų organizavi-
mu. Seniūnijos nemažai dėmesio 
skyrė ir saugios kaimynystės inici-
atyvų skatinimui, socialinės atskir-
ties grupių įtraukimui į bendruo-
menės veiklas. 

Konkurso nugalėtojomis išrink-
tos bei premijomis apdovanotos 
dar ir šios Lietuvos savivaldybių 
seniūnijos: Vabalninko (Biržų r.), 
Kepalių (Joniškio r.), Lukšių (Šakių 
r.), Aukštadvario (Trakų r.), Rusnės 
(Šilutės r.), Viešvilės (Jurbarko r.), 
Zapyškio (Kauno r.), Seirijų (Laz-
dijų r.), Griškabūdžio (Šakių r.), Be-
tygalos (Raseinių r.), Panemunės 
(Kauno m.), Liudvinavo (Marijam-
polės sav.).

„Mano Druskininkai“
informacija
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Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje – laimėjimų ir padėkų lietus

Edukacinis projektas vaikams „Magiški kiaušiniai“

„Kosminė stotis: Robotiada-2019“ – „Druskininkų klubo“ dovana 
„Atgimimo“ mokyklai

Druskininkų M. K. Čiurlio-
nio meno mokyklos auklė-
tiniai, ugdomi įvairių moky-
kloje dėstomų specialybių 
mokytojų, savo kūrybiniais 
darbeliais ir muzikavimu gar-
sina mokyklos ir Druskininkų 
vardą ne tik Lietuvoje, bet ir 
svetur.

Saksofonų kvartetas
Druskininkų M. K. Čiurlio-

nio meno mokyklos saksofonų 
kvartetas Birštone, XIII-ame 
jaunųjų atlikėjų ansamblių 
konkurse-festivalyje „Muzikuo-
kime drauge -2019“ užėmė 
2-ąją vietą. Kvartete muzikuoja 
Agnius Žėkas, Jokūbas Ručys, 
Gytis Radzevičius, Adomas 
Amšiejus (mokytojas Juozas 
Mikolainis).

Iš solfedžio – su padėka
Kovo 16 d. Kauno J. Gruo-

džio konservatorijoje surengtas 
respublikinis solfedžio kon-
kursas „Kaunas 2019“. Kon-
kurse dalyvavo 25 mokiniai 
iš respublikos muzikos/meno 
mokyklų. Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklai ats-
tovavo 5 kl. mokinė Austėja 
Katčenkaitė ir 6 kl. mokinė 
Gaudenė Dumskytė (mokytoja 

Vilija Mieščionaitienė). Kon-
kurse reikėjo rodyti ne tik teori-
nes žinias, bet ir klausos, ritmo, 
solfedžiavimo bei savitvardos 
įgūdžius. Tad buvo proga įgyti 
didžiulės patirties bei įsiver-
tinti savo gebėjimus. Mokinės 
ir mokytoja buvo apdovanotos 
padėkomis ir konkurso atmi-
nimo ženkliukais.

Ansambliui – ovacijos
Kovo 15 d. Birštono kultūros 

centre organizuotas XIII jau-
nųjų atlikėjų ansamblių kon-
kursas-festivalis „Muzikuokime 
drauge-2019“ skirtas Juozo 
Naujalio 150-osioms gimimo 
metinėms. Renginyje dalyvavo 
įvairių sudėčių ansambliai iš 
įvairių respublikos muzikos ir 
meno mokyklų. 

M. K. Čiurlionio meno moky-
klai atstovavo smuiko ir gitarų 

trio, kuriame groja Faustas 
Pauliukas (smuikas), Motie-
jus Žūkas (gitara) ir mokytojas 
Saulius Vilpišauskas (gitara). 
Faustą festivaliui ruošė mo-
kytoja-ekspertė Eglė Sakavi-
čienė. Ansamblio pasirodymas 
buvo palydėtas audringomis 
publikos ovacijomis, gerų žo-
džių sulaukta ir iš kitų mokyklų 
mokytojų. Ansamblio nariai ir jų 
mokytojai buvo apdovanoti pa-
dėkomis ir suvenyrais.

Piešinys – į Šveicariją
Vincento Akstino pieši-

nys „Dangaus ratai“ (mo-
kytoja Neringa Akstinienė) 

tarptautiniame aeronautikos 
federacijos (FAI) piešinių kon-
kurse „Svajoju... skraidyti“ lai-
mėjo nacionalinį turą! Buvo 
atrinkti 9 darbai iš 686, kurie iš-
keliavo į Lozaniją (Šveicarija).

Pirmasis festivalis
Kovo 9 d. Kauno M. Pe-

trausko muzikos mokykloje 
surengtas V respublikinis fes-
tivalis „Skambioji fleita-2019“. 
Festivalyje dalyvavo respubli-
kos meno bei muzikos moky-
klų mokiniai, grojantys fleita. 

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklai atstovavo 2 kl. 
mokinė Augustė Gudavičiūtė – 
tai pirmasis festivalis, kuriame 
ji dalyvavo (mokytojas Vitalius 
Mieščionaitis, koncertmeisterė 
Ilona Bieliukienė).

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos ir

„Mano Druskininkai“ 
informacija ir nuotraukos

Daugelį mūsų domina atei-
ties technologijos ir ateityje 
laukiantys pokyčiai. Ypač tuo 
domisi kartu su technologijo-
mis auganti šiuolaikinė karta. 

„Atgimimo“ mokykloje jau 
ketvirtus metų veikia roboti-
kos būreliai, skirti priešmo-
kyklinukams ir pradinių kla-
sių mokiniams. 

Mokiniai mokosi konstruoti 
robotus, juos programuoti, 
koreguoti jų funkcijas.

Kasmet  „robotukų“ mo-
kytojos Jolita Miliauskienė 

ir Snieguolė Tamulevičienė 
vyksta į jaunųjų programuo-
tojų parodas „Litexpo“ parodų 
centre. 

Šiais metais laimė nusišyp-
sojo ne tik jauniesiems pro-
gramuotojams, bet ir kitiems 
mūsų mokyklos mokiniams, 
kurie domisi naujausiomis 
technologijomis. 

Praėjusį šeštadienį į Vilnių, 
„Litexpo“ parodų centre organi-
zuotą renginį „Kosminė stotis: 
Robotiada-2019“ buvo išvykę 
keturiasdešimt „Atgimimo“ 

mokyklos 2-8 kl. mokinių. „Ro-
botiada“ – jau septintus metus 
vykstantis renginys, kuriame 
galima išvysti technologijas, 
pakeisiančias ateitį, sutikti ro-
botų kūrėjus, robotikos varžybų 
aistruolius, ne tik apžiūrėti ro-
botų parodą, tačiau ir pačiam 
išbandyti robotų kūrimą. Ren-
ginyje mokiniai stebėjo Me-
card automobilių transformerių 
dvikovas, Gravitarx lenktynes, 
robotų sumo varžybas. 

Ne mažesnį susidomėjimą 
kėlė specialus išminavimo 

robotas, naudojamas Lietuvos 
kariuomenėje, ZBike lietuvių 
sukurtas dviratis, išvystantis 
net 100 km/h greitį bei mo-
derniausia virtualios realybės 
įranga, kuri leidžia „persikelti“ 
į kitas planetas: tyrinėti, kovoti, 
skraidyti ar net tapti lenktynių 
automobilių, kartingų ar karinio 
transporto pilotais. Paminė-
jome tik nedidelę dalį inova-
tyvių technologijų, kurias ma-
tėme parodoje.

Esame labai dėkingi „Drus-
kininkų klubui“ bei jo nariui, 

„Atgimimo“ mokyklos tarybos 
pirmininkui Modestui Vitkaus-
kui už dovaną 40-čiai „Atgi-
mimo“ mokyklos mokinių, ga-
vusių nemokamą kelionę ir 
bilietus į renginį „Kosminė sto-
tis: Robotiada-2019“. 

Kitais metais tikimės vėl ap-
lankyti „Robotiadą“ ir dalyvauti 
įvairiose veiklose.

„Atgimimo“ mokyklos 
informacija

Kovo 12-22 dienomis Druskininkų lopšelio-darželio 
„Žibutė“ grupių „Voveraitė“ ir „Ąžuoliukas“ vaikai 
kartu su mokytojomis vykdė edukacinį projektą „Ma-
giški kiaušiniai“. Projekto tikslas – supažindinti, pa-
rodyti, kaip iš paprasto kiaušinio, kurį vartojame kas-
dien, išsirita nauja gyvybė – viščiukas. 

Šiais urbanizacijos ir technologijų laikais žmonės atitolo 
nuo gamtos ir kaimo, vis daugiau jų gyvena miestuose. 
Vaikai nesupranta, iš kur atsiranda kiaušiniai parduotu-
vėje, o juo labiau nėra regėję gyvo tik išsiritusio ar beišsi-
ritančio viščiuko. Projektas kaip tik suteikė vaikams gali-
mybę tiesiog darželio grupėje stebėti, kaip į pasaulį ateina 
nauja gyvybė, kaip ji auga. 

Šį projektą pasiūlė tėveliai, sužinoję, kad Klaipėdos raj. 
Kalotės kaime gyvena ūkininkai Tamavičiai, kurių šeimos 
moterys ir sugalvojo tokį unikalų projektą vaikų darže-
liams. Darželiui buvo pristatyta reikalinga įranga (inkuba-
toriai, narveliai, lesykla, girdykla, šildymo plokštė), lesa-
las, pjuvenos bei jau bepradedantys skilti kiaušiniai. Kai 
viščiukai išsirito, vaikai su mokytojomis juos iš inkubatorių 
perkėlė į narvelius ir jais rūpinosi iki projekto pabaigos: 
tai dvi savaitės neišdildomų įspūdžių gyvų mažų pūkuotų 
„kamuoliukų“ draugijoje!

Rita Rimkevičiūtė,
lopšelio-darželio „Žibutė“ vyresnioji mokytoja

V. Akstino piešinys „Dangaus ratai“ – 
tarp darbų, laimėjusių nacionalinį turą

Mokytoja V. Mieščionaitienė su mokinė-
mis A. Katčenkaite ir G. Dumskyte

Smuiko ir gitarų trio: F. Pauliukas (smui-
kas), M. Žūkas (gitara) ir mokytojas 
S.Vilpišauskas (gitara)

„Atgimimo“ mokyklos komanda iš „Robotiados“ parsivežė daug įspūdžių ir naujų žinių/„Atgimimo“ mokyklos ar-
chyvo nuotrauka

„Robotiadoje“ moderni virtualios realybės įranga leidžia „persikelti“ į kitas planetas/„Atgimimo“ mokyklos archy-
vo nuotrauka

Fleitininkė A. Gudavičiūtė su mokytoju V. 
Mieščionaičiu ir koncertmeistere I. Bieliu-
kiene

„Ažuoliuko“ grupės vaikai džiaugiasi išsiritusiais viščiukais
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Švietimo centre – matematiniai galvosūkiai ir 

viktorina, skirta Žemės dienai

Kovo 14 dieną Švietimo 
centre paminėta Tarptautinė 
skaičiaus Pi šventė. Pi dieną 
populiaru sakyti iškilmingas 
kalbos skaičiaus garbei, ban-
doma įsivaizduoti pasaulį be 
Pi, sprendžiami matematiniai 
galvosūkiai ir mįslės, žai-
džiami žaidimai.

Matematikos mokytoja Al-
dona Babarskaitė papasakojo 
skaičiaus Pi dienos istoriją, 
taip pat apie tradicinius mintino 
vardijimo čempionatus. Rengi-
nio dalyviai atsakė į viktorinos 
klausimus, gavo prizus. Muziką 
renginiui parinko informacinių 
technologijų mokytoja Edita 
Kibildienė.

Pi – iracionalusis skaičius, 
kurio apytikslė reikšmė yra 
3,14. Pi diena (angl. Pi Day) 
– neoficiali kasmetinė šventė, 
skirta matematinei konstan-
tai Pi paminėti. Matematikos 

mėgėjų Pi diena švenčiama 
kovo 14 d. („3/14“ datos for-
mate „mėnuo/diena“), nes 3, 
1 ir 4 yra π (Pi) pirmosios trys 
reikšmės.

Anglų kalba Pi tarimas su-
tampa ir su žodžio pyragas 
(angl. pie) tarimu; todėl yra 
tradicija Pi dieną švęsti suval-
gant apvalų pyragą, papuoštą 
graikiška raide π ir Pi reikšmė-
mis. Švietimo centro mokiniai 
po viktorinos taip pat vaišinosi 
pyragu.

Kovo 20 dieną Druskininkų 
švietimo centre buvo pami-
nėta Žemės diena, surengta 
integruota biologijos ir geo-
grafijos viktorina.

Renginį organizavo ir vedė 
chemijos mokytoja Gražina 
Kalesnykaitė ir biologijos mo-
kytoja Daiva Vasiljevienė. Vik-
torinoje dalyvavo I-III gimnazi-
jos klasių mokinių komandos. 

Viktorinos nugalėtojais tapo abi 
komandos, surinkusios po vie-
nodą taškų skaičių. 

Viktorinoje dalyvavę moki-
niai dirbo komandoje, pagilino 
žinias apie gamtą, oro ir van-
dens taršą, atliekų perdirbimą 
ir ekologiją, diskutavo apie tai, 
kad kiekvienas gali prisidėti 
prie sveikesnės ir saugesnės 
aplinko

Parengta pagal 
Druskininkų švietimo 

centro informaciją

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 1 
d.  10 val. bus pakartotinai atliekami UAB 
„Upėsnis“ priklausančio žemės sklypo, 
kad. Nr. 3865/0007:111, esančio Late-
žerio k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., 
kadastriniai matavimai. 
Kviečiame gretimų žemės sklypų (kad. 
Nr. 3865/0007:155) bendrasavininką A. 
S. (kad. Nr. 3865/0007:83) savininkę O. 
B. dalyvauti, ženklinant žemės sklypo ri-
bas.
Darbus atliks UAB „Hanis“, adresas: Sei-
nų g. 3, Lazdijai, tel. 8 610 88554, 
el. paštas: uab.hanis@gmail.com 

Kovo 28 d. 17.30 val. 
kviečiame į globėjų (rūpinto-
jų) ir įtėvių savipagalbos gru-
pės susitikimą tema 

„Vaiko pageidaujamo 
elgesio skatinimo būdai“

Susitikimas rengiamas So-
cialinių paslaugų centre 
(Veisiejų g. 17, Druskininkai)

Informacija tel.: 8 659 83969; 
8 655 15504; 8 687 38942; 
8 620 62638.

Globos centro informacija

Atliekame statybos ir apdailos darbus.
Tel. 8 601 52590

Druskininkų švietimo centre surengta Pi diena ir biologijos, geografijos viktorina Žemės dienai/Druskininkų švietimo centro 
archyvo nuotraukos

Nuoširdžiai sveikiname 
Zofiją Stumbrienę su garbingu 

jubiliejumi. Linkime sveikatos ir 
dar daug daug džiaugsmingų ir 

prasmingų pavasarių.

Būkite laiminga ir sėkminga
Politinių kalinių ir tremtinių choro 

vadovė ir choristai

„Medea SPA“ viešbučiui reikalinga (-as) administratorė 
(-ius) pusei darbo etato. Tel. +370 620 15935

„Medea SPA“ viešbučiui reikalinga (-as)
 masažuotoja (-as). Motyvuojantis atlyginimas, 

patogus darbo grafikas, profesionalūs apmokymai.
Tel. +370 620 15935

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu spygliuočių, 
lapuočių malkas. Tel. 8 612 49137

Jau dirbame! Automobilių salonų valymas.
Vytauto g. 34, tel. 8 654 35497
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Praūžė 21-asis Jaunimo užimtumo centro gimtadienis!

Druskininkų JUC‘e šurmuliavo jau trečiasis stalo žaidimų festivalis „PineCon“

Praėjusį penktadienį, kovo 22 
d., Druskininkų jaunimo užim-
tumo centre (JUC) Druskinin-
kų jaunimas, visi JUC draugai 
ir bičiuliai atšventė džiugią su-
kaktį. Jaunos, kūrybingos ko-
mandos surengta 21-uoju JUC 
gimtadienio švente pasidžiau-
gė Jaunimo užimtumo centro 
direktorė Aušra Nedzinskienė: 
„Koks netikėtas, įtraukiantis, 
šmaikščių elementų nestoko-
jantis 21-asis JUC gimtadienis! 
Žaviuosi JUC komanda, neiš-

senkančiais kūrybiniais suma-
nymais, įdomiais sprendimais 
ir kuriama gera nuotaika.“

JUC gimtadienio režisierius Ma-
rius Dovidauskas panaudojo ne-
tikėtumo faktorių: iki paskutinės 
minutės ne tik žiūrovai, bet ir di-
džioji dalis JUC darbuotojų ne-
žinojo, kas vyks renginio metu. 
Buvo žinoma tik, kad gimtadienio 
tema – „Ofisas“. 

Taip pavadintas ir šventės daly-
viams parodytas spektaklis buvo 
kupinas aktorių improvizacijų, 

staigmenų žiūrovams, stebinęs 
ir efektingais specialiaisiais efek-
tais, ištransliuotais videoformatu.

Gimtadienio renginyje dalyva-
vo dainininkė Viktorija Čaplikaitė 
su grupe, gatvės šokių komanda 
J&J „United“, „Druskininkai Run-
ners“ ir Druskininkų jaunimas, at-
likę spektaklyje pagrindinius vai-
dmenis. 

Vaidinimas buvo apipintas dau-
gybės šmaikščių scenų su jauna-
tviško humoro prieskoniu. 

Gimtadieniui  surinkta jungtinė 

J&J „United“ ir „Druskininkai Run-
ners“ komanda. Pasitelkiant mu-
ziką, choreografiją, akrobatinius 
triukus, šviesas, LED ekrano vi-
zualizacijas sukurtas nuostabaus 
grožio pasirodymas. 

Gimtadienio proga JUC’as su-
laukė dovanų, tarp jų – ir Druski-
ninkų savivaldybė centro lankyto-
jams padovanotas biliardo stalą. 

Gimtadienio šventėje JUC ko-
manda padėkojo steigėjams, 
nuolatiniams rėmėjams bei par-
tneriams, kurie prisideda prie 

Jaunimo užimtumo centro vykdo-
mos veiklos. 

Kartu su padėkomis visiems 
įteiktas žaidimas JUC’olakiai, ku-
rio grafinį dizainą sukūrė Juozas 
Kazlauskas, pagal „One Night Ul-
timate Werewolf“ interpretaciją.

Po renginio iškilmingai įvežtas 
šventinis pyragas, kuriuo galėjo 
pasimėgauti visi susirinkusieji.

Jaunimo užimtumo centro 
informacija

Kovo 23-ą dieną Druskininkų 
jaunimo užimtumo centre su-
rengtas trečiasis stalo žaidimų 
festivalis „PineCon 2019“, kurį 
kartu su Druskininkų jaunimo už-
imtumo centru organizavo Aso-
ciacija Druskininkų stalo žaidimų 
klubas „Board Punks“. Festiva-
lyje buvo galima susipažinti su 
stalo žaidimų kultūra, dalyvau-
ti turnyruose ir žaidimų pristaty-
muose, su geriausiais Lietuvos 
meistrais dalyvauti RPG vaidme-
nų žaidimų sesijose ir kitose vei-
klose.

Lietuvių stalo žaidimų kūrėjų studi-
ja „Vienaragis“ pakvietė į interakty-
vią gražiausio 2018 m. lietuvių kur-
to žaidimo-pasakų sekimo „Pasakų 
skrynelė“ parodą. Buvo galima ne 
tik pasigrožėti 100 itin kūrybiškų dai-
lininkės Marijos Smirnovaitės pieštų 
žaidimo iliustracijų, bet ir patiems 
sukurti unikalią, dar niekur negirdė-
tą pasaką. Vaikų taip pat laukė kiti 

Vienaragis.lt kurti emocinį intelektą 
lavinantys žaidimai, galimybė suda-
lyvauti „Džiunglių cirko“ – nuotaikin-
go, motorinius įgūdžius lavinančio 
figūrėlių statymo žaidimo turnyre. 
Šiek tiek vyresni ir suaugusieji ga-
lėjo susikurti savo unikalią planetą 
strateginio stalo žaidimo PLANET 
turnyre, kuriame dalyvavo 16 daly-
vių, o nugalėtoja tapo Karolina Ma-
tekonytė.

„Brain Games“ ne tik demonstravo 
savo žaidimus, bet ir pasiūlė išmė-
ginti jėgas fantastiško populiarumo 
praėjusiame „PineCon‘e“ sulauku-
siame „Ice Cool“ čempionate. 

„Ice Cool“ pelnė prestižinį geriau-
sio 2017 m. stalo žaidimo vaikams 
apdovanojimą – tai dinamiškas, tiek 
vaikus, tiek suaugusius įtraukiantis 
žaidimas su pašėlusiais pingvinu-
kais. Daugiau nei 30 dalyvių kovojo 
dėl „Ice Cool“ trofėjaus ir kitų puikių 
prizų, tačiau vėl triumfavo praėju-
sių metų čempionas Tomas, gar-

bingai perleidęs pagrindinį prizą at-
kakliai siekusiai pergalės ir trečiąją 
vietą užėmusiai Urtei Baležentytei. 
Antrąją vietą pelnė Luke Gallagher, 
kuris renginyje savanoriavo kaip fo-
tografas.

Druskininkų stalo žaidimų klubas 
„Board Punks“ tradiciškai atidarė 
renginį festivalio dalyvius pakvies-
dami į nenuspėjamą Rock, Paper, 
Scissors (Akmens, Popieriaus, Žir-
klių) čempionatą, kuriame karingoji 
trečiokė Austėja, savo kelyje nuga-
lėjusi ir praėjusių metų čempioną, 
iškovojo pirmą vietą tarp 40-ies da-
lyvių.

„Hobbyshop“ suteikė galimybę 
dalyvauti dedukcinio stalo žaidimo 
„Shadows of Amsterdam“ detekty-
vų komandų turnyre. 

Geriausia detektyvų trijule tapo 
komanda „BP“. Kortų žaidimas-
sensacija KEYFORGE, kurio kie-
kviena pasaulyje egzistuojanti ka-
ladė yra unikali, atvyko ir į amžiais 

pušimis kvepiančius Druskininkus. 
Jo nugalėtoja, įveikusi 9 varžovus 
vaikinus, tapo Kamilė Jankauskai-
tė. Iš karto po šio žaidimo turny-
ro tradiciškai vyks legendinio kortų 
žaidimo MAGIC:THE GATHERING 
„draft‘as“, kurį laimėjo Erikas Mit-
kus. Nugalėtojams fantastiškus pri-
zus dovanojo „Rikio“ stalo žaidimų ir 
hobio centras bei visame pasaulyje 
pripažinti „DeepCut Studio“.

Kasmet viso pasaulio tolkinistai 
renkasi skaityti Tolkino kūrybos iš-
traukų, švęsdami Tolkino dieną. 
Druskininkuose pirmieji skaitymai 
organizuoti praėjusiais metais, o šį 
kartą jie prisijungė prie stalo žaidi-
mų konvento „PineCon“ programos.

Kaip ir kiekvienais metais, žinias 
apie stalo žaidimus patikrins pro-
tmūšis – šį kartą jis buvo interakty-
vus. 

Geriausiai pasirodė ir „Velvetti“ 
įsteigtą dovaną laimėjo Žydrius Ja-
nulevičius.

Į festivalį sugrįžo RPG vaidmenų 
žaidimų sesijos, kuriuose Andrius 
Jautakis (aka Shizzar) ir Dainius 
Balčytis (aka Skargan) pakvietė įsi-
jausti į įvairius personažus fantasti-
niuose pasauliuose. 

Ir pirmą kartą „Tabletop RPG“ iš-
bandžiusiems, ir ne naujokams, šio 
pakilimą išgyvenančio hobio sesijos 
įsimins visam gyvenimui.

„PineCon 2019“ dalyviams dar 
gyvena paros su stalo ir vaidme-
nų žaidimais įspūdžiais, o Asociaci-
ja Druskininkų stalo žaidimų klubas 
„Board Punks“ dėkoja visiems rė-
mėjams, draugams, savanoriams ir 
dalyviams, prisijungusiems prie uni-
kalaus Lietuvoje renginio: Druskinin-
kų jaunimo užimtumo centrui, stalo 
žaidimų ir hobby centrui „Rikis“, tai 
pat DEEP-CUT STUDIO, Brain Ga-
mes, City Coffee, Velvetti, Start FM, 
Vienaragis.lt, HOBBYSHOP.

Parengė Juozas Kazlauskas

Gimtadienio renginyje dalyvavo dainininkė Viktorija Čaplikaitė su gru-
pe/Luke Gallagher nuotrauka

Gimtadienio tema – „Ofisas“. Taip pavadintas ir šventės daly-
viams parodytas spektaklis buvo kupinas aktorių improvizacijų, 
staigmenų žiūrovams/ Luke Gallagher nuotrauka

JUC komanda su Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoju Linu Urmanavi-
čiumi, pasveikinusiu centrą 21-ųjų veiklos metų proga/Luke Gallagher nuotrauka

J&J „United“ komanda, užbaigusi gimtadienio šventės pasirodymus/Luke Gallagher nuotrauka

Druskininkų jaunimo užimtumo centre surengtame stalo žaidimų festivalyje „PineCon 2019“ dalyviams nestigo iššūkių ir gerų emocijų/Luke Gallagher, JUC ir „Board Punks“ archyvo nuotraukos
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A. Orliukaitė: „Visuomet sau kartoju – jeigu sunku, reiškia, einu tinkamu keliu!“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ dalyviai apdovanoti organizatorių padėko-
mis, saldžiomis dovanėlėmis ir marškinėliais, papuoštais žaidynių logotipu/Lopšelio-dar-
želio „Bitutė“ archyvo nuotrauka

Akvilė Orliukaitė: „Vienas iš didžiausių 
norų – patekti į Lietuvos rinktinę“

„Lietuvos mažųjų žaidynių 
2019“ II-asis etapas

Ramunė Žilienė

Trylikametė Druskininkų 
„Atgimimo“ mokyklos sep-
tintokė Akvilė Orliukaitė – ky-
lanti ir didelių vilčių teikianti 
sportinio ėjimo žvaigždė, 
nors sportu pradėjo domė-
tis vos prieš dvejus metus: 
„Sportu pradėjau domėtis, kai 
5-oje klasėje fizinio lavinimo 
mokytojai pasiūlė pradėti lan-
kyti lengvosios atletikos treni-
ruotes. Pabandžiusi, aš supra-
tau, jog man tai labai patinka, 
ir sportas tapo neatsiejama 
mano gyvenimo dalimi. Šeima 
ir artimieji niekuomet nebuvo 
prieš, turėjau laisvę rinktis, kuo 
užsiimti. Todėl jie mane palaiko 
ir džiaugiasi, jog užsiimu, tuo 
kas patinka.“

– Akvile, kokie ryškiausi 
pastarieji Tavo sportiniai 
pasiekimai?

– Sportinis ėjimas yra lengvo-
sios atletikos rungtis, apimanti 
nuotolius nuo 1 km iki 50 km. 
Norint pasiekti gerų rezultatų, 
reikia intensyviai treniruotis, 
nes be pastangų ir darbo nieko 
nepasieksi. Tačiau niekas ir 
nesakė, kad bus lengva. Visuo-
met sau kartojau – jeigu sunku, 
reiškia, einu tinkamu keliu! 
Mano treneris Kęstutis Jeze-
pčikas yra profesionalas šioje 
sporto šakoje, pasiekęs aukštų 
rezultatų. Esu labai dėkinga 
savo treneriui, nes jis ir buvo 
pirmasis žmogus, kuris patikėjo 
manimi, kaip sportininke, nusi-
vežė į pirmąsias varžybas. Ir 
tai man buvo didžiulė paskata 
siekti vis aukštesnių rezultatų. 
Laikui bėgant, pradėjau laimėti 
medalius, gerinti savo asmeni-
nius rekordus ir varžybose. Jau 
tiksliai net ir nebesuskaičiuoju, 
kokioje daugybėje varžybų esu 
dalyvavusi. Vieni iš ryškesnių 
pasiekimų yra šie: Simne su-
rengtose Lietuvos partizanų 
pagerbimui skirtose varžy-
bose 1 km nuotolyje užėmiau 
1-ąją vietą ir 1 km nuotolyje 
pasiekiau geriausią asmeninį 
savo rezultatą: laikas – 4.46 
min; o „Tarptautinėse sportinio 
ėjimo Druskininkai“ varžybose, 
„Olimpinio vicečempiono A. Mi-
kėno memorialo“ varžybose, 

ėjimo klubo „Vėjas“ taurė 2018 
m. ir 2019 m. ir dar daugelyje 
kitų varžybų iškovojau pirma-
siąs vietas.

– Ar su sportu ketini sieti 
savo tolesnį gyvenimą?

– Pernelyg apie ateitį dar ne-
galvoju. Be to, niekada negali 
būti užtikrintas dėl to, kaip pa-
sisuks gyvenimas. O ir sportas 
nėra toks jau „pastovus daly-
kas“ – juk visokius pasikeitimus 
ir pasirinkimus gali nulemti, 
pavyzdžiui, kad ir traumos, kiti 
įvairūs dalykai. Bet laiko vel-
tui nešvaistau, ir, jeigu visai 
nebūtų minčių savo gyvenimą 
susieti su sportu, tai gal juo ir 
apskritai ir neužsiimčiau?..

– Kokia charakterio savybė 
padeda siekti aukštų sporti-
nių rezultatų?

– Esu labai užsispyrusi. Ir 
jeigu užsibrėžiu tikslą, atkakliai 
stengiuosi jo siekti. Tik reikia 
labai norėti ir tikėti. Visuomet 
būna ir nukritimų, ir pakilimų, 
bet tik tai patyrę, manau, ir ga-
lime vėl kažką naują pasiekti.

– Koks dalykas mokykloje 
yra mėgiamiausias ir kodėl?

– Mokykloje, nepaisant to, 
ar dalykas man patinka, ar ne, 
stengiuosi žinių pasisemti kuo 
daugiau. Mokomės tik sau. Ir 
ant tų žinių statome savo gy-
venimo pamatus. Stengiuosi 
balansuoti tarp mokslų, sporto 
ir kitų hobių, palaikyti visur 
aukštus rezultatus ir atiduoti 
visą save.

– Kokie dar kiti pomėgiai?
– Jau 6-us metus lankau M. 

K. Čiurlionio meno mokyklą. 
Anksčiau ten organizuojami už-
siėmimai mane labai traukė, ir 
tai buvo vienas iš mano labiau-
siai mėgiamų hobių. Bet dabar 
lankau tik todėl, kad mokyklą 
pabaigčiau – nenoriu, kad tie 6 
metai darbo būtų praleisti vel-
tui. Visi augame, keičiamės, 
keičiasi ir požiūris, ir siekiai... 
Dėl laiko stygiaus skaitau tik 
privalomas, pamokoms būtinas 
knygas. Bet asmeniškai skaityti 
ir žiūrėti filmus mėgstu tik to-
kius, iš kurių galima kažko iš-
mokti. Laisvo laiko iš tiesų turiu 
labai mažai. Bet, kai jo būna, 
stengiuosi jį praleisti su šeima 
arba draugais.

– O kokia karščiausia 
svajonė?

– Šiuo metu turiu keletą 
tikslų, kuriuos artimiausiu metu 
norėčiau įgyvendinti. Noriu 
baigti M. K Čiurlionio meno 
mokyklą, po 8 klasių pereiti į 
„Ryto“ gimnaziją ir – turbūt vie-
nas iš didžiausių mano norų, 
svajonių – patekti į Lietuvos 
lengvosios atletikos rinktinę.

– Tavo FB paskyroje ra-
dau įdomų įrašą: „I never 
lose. Either I win or I le-
arn...“ (liet. „Niekada nesi-
jaučiu pralaiminti: arba laimiu, 
arba mokausi“). Kodėl jis Tau 
svarbus?

– Šiuo posakiu vadovau-
juosi ir dažnai jį sau primenu. 
Nes kiekvienas pralaimėjimas 
yra tik pamoka. Jeigu moki 
pralaimėti, apmaudu nebūna. 
Iš to pralaimėjimo reikia pasi-
semti kažko naujo, sustiprinti 
silpnas vietas ir įgauti naujų 
jėgų. Ir jeigu kažko labai trokš-
tame, reikia tik patikėti savimi, 
o tuomet jau viskas ateina tarsi 
savaime.

Subūrė ugdytinius
Sportinis rytmetis sukvietė 

ugdytinius iš 3 ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų. Renginyje 
dalyvavo Druskininkų lopše-
lių-darželių „Bitutė“ ir „Žibutė“ 
bei Leipalingio progimnazijos 
ugdymo skyriaus „Liepaitė“ 
komandos.

Linksmai su Olimpiuku
Susirinkusiuosius pasveikino 

lopšelio-darželio „Bitutė“ vyk-
danti direktoriaus funkcijas, 
direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui Joana Grigienė. 

Prieš varžybas mažieji spor-
tininkai kartu su kiškiuku Olim-
piuku prisiekė linksmai, drau-
giškai bei sąžiningai dalyvauti 
varžybose ir, skambant nuotai-
kingai muzikai, pasimankštino.

Varžėsi estafetėse
Ugdytiniai varžėsi penkiose 

estafetėse, kurios pareikalavo 
greičio ir ištvermės. Džiaugia-
mės, kad smagiai ir aktyviai 
sportuodami vaikai patyrė ju-
dėjimo džiaugsmą ir daug gerų 
emocijų. 

Pergalė – „Žibutei“
Pergale džiaugėsi ir į bai-

giamąjį etapą Alytuje važiuos 
Druskininkų lopšelio-darželio 
„Žibutė“ komanda.

Gavo dovanų
Šventės pabaigoje visi pro-

jekto „Lietuvos mažųjų žai-
dynės 2019“ dalyviai buvo 
apdovanoti organizatorių pa-
dėkomis, saldžiomis dovanėlė-
mis ir marškinėliais, papuoštais 
žaidynių logotipu.

Padėka visiems
Dėkojame Druskininkų 

sporto centrui, UAB „Akvavita“ 
ir Romui Buro už bendradarbia-
vimą ir paramą organizuojant 
renginį „Lietuvos mažųjų žaidy-
nės 2019“.

Justina Taraskevičienė,
Druskininkų lopšelio-darželio 

„Bitutė“ auklėtoja

Žilvinas Matijošaitis,
Druskininkų lopšelio-darželio 
„Bitutė“ neformaliojo ugdymo 

mokytojas

Kovo 20 d. Druskininkų sporto centre surengtas Lietu-
vos ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto projekto „Lie-
tuvos mažųjų žaidynės 2019“ II-asis etapas. 

Projektą organizuoja Respublikinė ikimokyklinio ug-
dymo kūno kultūros pedagogų asociacija ir Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas. 

A. Orliukaitė (priekyje) – daugelio varžybų prizininkė/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka
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Perku sodybą, namą, 
pamatus, taip pat žemės 
ar miško sklypą nuo 3 ha. 

Žinantys siūlykite, 
atsilyginsime.

 Tel. 8 684 44444

TinKlinio mėgėjų Dėmesiui!
Balandžio 4 d. 17:30 val. Druskininkų sporto centre 

organizuojamas pasitarimas dėl Druskininkų 
savivaldybės tinklinio čempionato.

Kviečiame dalyvauti komandų vadovus. 
Informacija:  www.druskininkusc.lt, tel. (8 313) 58 051

Verta pasinaudoti prevencinė-
mis programomis. Atkreiptinas 
dėmesys, kad jose yra pasikei-
timų dėl galinčiųjų dalyvauti 
programoje amžius.

Druskininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriaus pa-
vaduotojos medicinai, vykdančios 
Centro direktoriaus funkcijas Eglės 
Matienės teigimu, labai svarbu 
rūpintis savo sveikata pirmiausiai 
patiems, pasinaudoti nemokamo-
mis prevencinėmis programomis: 
„Sena tiesa, kad prevencija, ligų 
profilaktika visada pigiau nei bet 
kuris gydymas. Stebuklingos pi-
liulės, kuri išgydytų nuo bet kurio 
negalavimo, nėra, tačiau uždelsta 
liga pasiduoda gydymui sunkiau. 
Tad raginu pasinaudoti siūloma 
pagalba ir laiku išsitirti. Suplanavus 
išsitirti pagal kurią nors iš preven-
cinių programų, pirmiausia reikėtų 
kreiptis į šeimos gydytoją.“

Programa, skirta moterų nuo 
25 iki 60 metų amžiaus gim-
dos kaklelio piktybinių navikų 
prevencijai

Informavimo dėl gimdos kaklelio 
piktybinių navikų profilaktikos pa-
slauga teikiama ne dažniau kaip 
vieną kartą per metus – moteriai 
bus suteikta gimdos kaklelio cito-
loginio tepinėlio paėmimo ir rezul-
tatų įvertinimo paslauga. Suteikus 
gimdos kaklelio citologinio tepinė-
lio paėmimo ir rezultatų įvertinimo 
paslaugą, ji vėl teikiama po trejų 
metų. 

Programos priemonės: moterų 
informavimas apie gimdos kaklelio 
piktybinių navikų profilaktikos pa-
slaugą; gimdos kaklelio citologinio 
tepinėlio paėmimo ir rezultatų įver-
tinimas; gimdos kaklelio citologinio 
tepinėlio ištyrimas; gimdos kakle-
lio biopsijos ir jos rezultatų įverti-
nimas; gimdos kaklelio biopsijos 
tyrimas.

Priešinės liaukos vėžio anksty-
vosios diagnostikos programa

Programa skirta 50-69 metų (imti-
nai) vyrų ir vyrų nuo 45 metų, kurių 
tėvai ar broliai yra sirgę prostatos 
vėžiu, priešinės liaukos susirgimų 
prevencijai. (Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsa-
kymu Nr. V-1021 nuo 2017-01-01 
pakeistas vyrų, galinčių daly-
vauti programoje, amžius).

Informavimo apie priešinės liau-
kos vėžio ankstyvąją diagnostiką 

ir prostatos specifinio antigeno 
(PSA) nustatymo paslauga tei-
kiama ne dažniau kaip vieną kartą 
per dvejus metus, išskyrus atvejus, 
kai: vyrų iki 59 metų (imtinai) PSA 
kiekis ≤ 1 ng/ml ‒ paslauga tei-
kiama ne dažniau kaip vieną kartą 
per penkerius metus; vyrų nuo 60 
metų PSA kiekis ≤ 2 ng/ml ‒ pa-
slauga teikiama ne dažniau kaip 
vieną kartą per penkerius metus.

Programos priemonės: infor-
mavimas apie ankstyvąją prieši-
nės liaukos vėžio diagnostiką ir 
PSA nustatymą; urologo konsulta-
cijos ir priešinės liaukos biopsijos 
paslauga.

Informavimo apie priešinės liau-
kos vėžio ankstyvąją diagnostiką 
ir PSA nustatymo paslaugas teikia 
pirminės asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigose dirbantys šeimos 
gydytojai.

Programa, skirta moterų nuo 
50 iki 69 metų amžiaus krūties 
piktybinių navikų prevencijai

Krūties piktybinių navikų profilak-
tikos ir siuntimo atlikti mamografi-
jos paslauga teikiama ne dažniau 
kaip vieną kartą per dvejus metus. 
Programos priemonės: informa-
vimas dėl krūties piktybinių navikų 
profilaktikos ir siuntimo atlikti ma-
mografiją; mamogramų atlikimo 
paslauga; mamogramų vertinimo 
paslauga. Informavimo dėl krū-
ties piktybinių navikų profilaktikos 
ir nukreipimo atlikti mamografiją 
paslaugas teikia pirminės ambula-
torinės asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigos. Mamogramų atlikimo 
paslaugas teikia įstaigos, turinčios 
mamografijos aparatus. Į jas siun-
čia šeimos gydytojas.

Programa, skirta vyrų nuo 40 
iki 55 metų ir moterų nuo 50 iki 
65 metų širdies ir kraujagyslių 
ligų prevencijai

Informavimo apie didelę širdies 
ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios 
tikimybės įvertinimo, pirminės pre-
vencijos priemonių plano suda-
rymo ar siuntimo išsamiai įvertinti 
širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę 
paslaugos teikiamos ne dažniau 
kaip vieną kartą per metus.

Programos priemonės: in-
formavimo apie didelę širdies ir 
kraujagyslių ligų tikimybę, šios ti-
kimybės įvertinimo, pirminės pre-
vencijos priemonių plano suda-
rymo ar siuntimo išsamiai įvertinti 

širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę 
paslauga; išsamaus širdies ir krau-
jagyslių ligų tikimybės įvertinimo 
paslauga; sergančiųjų cukriniu dia-
betu ar metaboliniu sindromu šir-
dies ir kraujagyslių ligų tikimybės 
išsamaus įvertinimo paslauga.

Paslaugos teikimą organizuoja 
pirminės asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigos (PASPĮ). Išsamaus 
širdies ir kraujagyslių ligų, sergan-
čiųjų cukriniu diabetu ar metaboli-
nių sindromų tikimybės įvertinimo 
paslauga teikiama specializuo-
tuose širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencijos padaliniuose (Vilniaus 
universiteto ligoninėje „Santariškių 
klinikos“, Kauno medicinos univer-
siteto klinikose ir VšĮ Alytaus apskr. 
S. Kudirkos ligoninėje).

Programa, skirta 50–74 metų 
amžiaus asmenims dėl storo-
sios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos profilaktikos

Informavimo apie storosios žar-
nos vėžio ankstyvąją diagnostiką 
ir iFOBT rezultatų įvertinimo pa-
slauga teikiama ne dažniau kaip 
vieną kartą per dvejus metus.

Programos priemonės: infor-
mavimas apie storosios žarnos 
vėžio ankstyvąją diagnostiką ir 
imunocheminio slapto kraujavimo 
testo išmatose (toliau – iFOBT) 
rezultatų įvertinimo paslauga (pa-
slauga teikiama pirminės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose); pa-
ciento siuntimas pas gydytoją spe-
cialistą atlikti kolonoskopiją (pa-
slauga teikiama pirminės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose); 
gydytojo specialisto konsultacija 
su kolonoskopija (storosios žarnos 
endoskopinis tyrimas) ir, jei reikia, 
biopsijos medžiagos paėmimu 
(šias paslaugas teikiančios įstai-
gos); gydytojo specialisto konsul-
tacija su kolonoskopija ir, jei reikia, 
biopsijos medžiagos paėmimu, 
taikant intraveninę nejautrą, (šias 
paslaugas teikiančios įstaigos); 
biopsijos medžiagos histologinis 
ištyrimas ir įvertinimas.

Druskininkų pirminės
sveikatos priežiūros centro ir 
www.vilniaustlk.lt informacija

Pagal kokias prevencines programas galite nemokamai pasitikrinti?

Siūlome darbą tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojams.

Tel. 8 687 93693

Atliekame statinių (gyv. namų, sodų pastatų, garažų, butų) ka-
dastrinius matavimus. Užpildome deklaracijas statinių pridavi-
mui RC, sutvarkome dokumentus namo pridavimui Infostaty-

boje. Tel. 8 610 14407; 8 629 64563

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis).
Tel. 8 601 46179
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Kovo 27 d. 17 val.  Prisiminimų 
vakaras dailininkui Alfonsui Šu-
liauskui atminti  ir parodos „Alfon-
sas Šuliauskas – portreto meistras“ 
pristatymas. Paroda veiks kovo 27 
d. – balandžio 27 dienomis. (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblio-
teka, V. Kudirkos g. 13)

Kovo 28 d. 19.00 val., „Draugys-
tės“ sanatorijos Raudonojoje sa-
lėje vyks Druskininkų Bočių ben-
drijos moterų vokalinio ansamblio 
„Druskelė“ ir linijinių šokių grupės 
„Rudenėlis“ koncertas („Draugys-
tės“ sanatorija, V. Krėvės g. 7)

Kovo 29 d. 11.00 val.  Medijų ir 
informacinio raštingumo semina-
ras „Kaip užkirsti kelią melagingų 
žinių sklaidai?“  Lektorė Džina 
Donauskaitė – Lietuvos žurnalisti-
kos centro direktorė (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Kovo 29 d. 16.00 val. Literatūrinė 
popietė vaikams  „Sekame Nemuno 
šalies pasakas“, skirta  rašytojui P. 
Cvirkai (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Balandžio 5 d. 16 val. Paslaugų 
centro 1 aukšto salėje – Druski-
ninkų miesto cukrinio diabeto klu-
bas „Atgaja“ organizuoja seminarą 
miesto bendruomenei „Kaip susi-
daryti sveiką valgiaraštį“. Lektorė 
– gydytoja-endokrinologė Rasa 
Koreivienė.

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)

Kovo 30 d. 14.00 val. M. K. Čiur-
lionio memorialiniame muziejuje 
atidaroma paroda „Japonijos šiuo-
laikinis menas iš J. Monkutės-Marks 
muziejaus-galerijos kolekcijos“ (M. 
K. Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35) 

Balandžio 3 d. 17.00 val. M. K. 
Čiurlionio memorialiniame muzie-
juje vyks „NAUJOSIOS ROMU-
VOS“ susitikimas su skaitytojais ir 
Jono Balčiaus poezijos rinktinės 
„Spalio danguos” pristatymas (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, M. 
K. Čiurlionio g. 35) 

Valerijos Christenok  animacinių  
piešinių paroda. Mokytoja A. Ka-
lėdienė. Paroda veiks kovo 15 d. 
– balandžio 15 d. (Druskininkų sa-
vivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

V. K. Jonyno galerijoje veikia grafi-
nio dizaino  paroda „Keliaujančios 
raidės“.

Jus palietė tamsa ranka vėsia,
dabar jokia užuojauta neguodžia.
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,

kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

Nuoširdžiai užjaučiame Kristiną Šanturovą, tėveliui mirus.
DNSB „Rikis“ gyventojai

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai,

tik sapne kai kada aplankys.

Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Vaickelionį,
mirus brangiai Mamai.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.

Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
bendradarbiai

Nuoširdžiai užjaučiame Vidą Kružikienę, mirus seseriai.
Politinių kalinių ir tremtinių choro vadovė ir choristai

Galandu peilius ir žirkles. Tel. 8 686 20503

Užuojautos
Brangi Kristina,

mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta
norime palengvinti praradimo skausmą. 

Telydi  paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Nuoširdžiai užjaučiame Tave ir artimuosius, mirus brangiam 
Tėveliui, Algimantui Petrauskui.

Druskininkų LIONS moterų klubas

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

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Mirus Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacijos nariui, 
Druskininkų savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus

vedėjui Algimantui Petrauskui, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacija

Mirus buvusiai Leipalingio vidurinės mokyklos mokytojai
Stanislavai Maižiešienei, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų
Romualdą bei artimuosius. Netekties skausmą temažina

Mokytojos šviesus atminimas.
Buvę kolegos

... Buvo rankos – sotinusios duoną,
širdimi sušildyta, skalsia, –

nešančios užuovėją ir giedrą
Tavo vieškelių rudenyse...

Buvo rankos... (J. Degutytė)

Netekties valandą, į Viešpaties namus išėjus
Algimantui Petrauskui, nuoširdžiai užjaučiame dukteris

Kristiną ir Eveliną, sūnų, seserį  Onutę bei visus artimuosius.
Kaimynai Alfreda Pigagienė ir Edmundas su šeimomis

Brangiai perkame miškus, 
žemes. Konsultuojame ben-

drasavininkius miško, že-
mės klausimais. Rankpini-

giai į namus per 24 val. 
Tel. 8 613 56708

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems, padėjusiems ir buvu-
siems kartu sunkią netekties valandą, staiga mirus mylimam vyrui ir 
tėčiui Algimantui Pangoniui.

Žmona Birutė ir sūnus Emilis

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų ligoninės vidaus ligų skyriaus ve-
dėjai Nijolei Šavelskienei ir visam šio skyriaus personalui, intensy-
vios terapijos skyriaus vedėjai Nadeždai  Oleinik ir visam šio skyriaus 
personalui už nuoširdų gydymą, rūpestį, kantrybę ir profesionalumą, 
ir visiems, buvusiems šalia, palydint į paskutinę kelionę mylimą bro-
lį Juozą Maknicką.

Seserys Danutė, Irutė ir Vida

Iš visos širdies norime padėkoti Evelinai Raulušaitienei, Druskinin-
kų ligoninės gydytojams Artūrui Šatrauskui, Nijolei Šavelskienei, Lai-
mutei Stankevičienei, Nadeždai Oleinik, Neurologinio, Vidaus ligų, 
Intensyvios terapijos skyriaus slaugytojoms, slaugytojų padėjėjoms, 
ypatingai ergoterapeutei Liucijai Janulevičiūtei ir slaugytojos padėjė-
jai Ramintai Jasaitienei už mūsų Tėvelio gydymą, priežiūrą, slaugą. 
Dėkojame Druskininkų savivaldybės darbuotojams už dėmesį, rūpes-
tį, palaikymą, Tėvelio draugams ir kaimynams, „Lions“, „Rotary“, „Gi-
raitės“ klubams ir visiems geros širdies žmonėms padėjusiems sun-
kiu mūsų šeimai laikotarpiu. Ačiū už jūsų visų gerumą ir nuoširdumą.

Algimanto Petrausko dukros

Kovo 21-ąją dieną užgeso ilgamečio Druskininkų 
savivaldybės darbuotojo, Centralizuoto vidaus audito skyriaus 
vedėjo Algimanto Petrausko gyvybė. Netekome ypatingo, 
intelektualaus, talentingo žmogaus, savo srities profesionalo, 
žmogaus, turėjusio aštrų protą, puikų humoro jausmą, daug 
ambicijų ir siekių.

Algimantas Petrauskas gimė 1950 m. rugpjūčio 30 d. 
Druskininkuose. 1969 m. baigė vidurinę mokyklą, 1974 m. – 
Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1975 m. – 1980 m. ėjo Kadrų 
skyriaus viršininko pareigas Druskininkų statybos valdyboje. 
1980 m. – 1986 m. dirbo inspektoriumi Druskininkų miesto 
liaudies kontrolės komitete. 1986 m. – 2001 m. ėjo direktoriaus 
pareigas AB „Druskininkų maistas“ įmonėje. Nuo 2005 m. buvo 
paskirtas Druskininkų savivaldybės centralizuoto vidaus audito 
skyriaus vedėju, šias pareigas ėjo iki šiol, 2019 m.

Algimanto darbo diena buvo pripildyta Druskininkų 
savivaldybės veiklos rūpesčių. Metai buvo kupini energijos 
ir ryžto, kruopštaus kasdieninio darbo, ieškant naujų idėjų, 
bendraujant su kolegomis, padedant spręsti iškilusias problemas. 
Kiekvienas kolega buvo sutiktas su džiaugsmu, šypsena, atidžiai 
išklausytas, kiekvienam patarta, o dalis rūpesčių prisiimta sau. 
Bendrauti su Algimantu visada buvo lengva. Jo humoro jausmas, 
bendravimo šiluma, šviesus požiūris į žmogų, gyvenimą, 
noras padėti kitam, atsakomybė ir profesionalumas ne vienam, 
bendravusiajam su juo, padovanojo gyvenimo lengvumo jausmą.

Prasmingas gyvenimas susideda iš kasdienių gerų 
poelgių, kurie, nors ir kuklūs, pamažėle kuria tikrąją žmogaus 
didybę. Tolerantiškas, mokantis šiltai bendrauti, sugebantis 
nepriekaištingai atlikti savo pareigas, daug kam padėjęs ir labai 
mylėjęs gyvenimą – tokį Algimantą visuomet atminsime. Būdami 
šalia jo, jautėme paprastą žmogišką šilumą, kuri priversdavo 
kiekvieną iš mūsų pasitempti, nusišypsoti, būti geresniais.

Mirus Algimantui Petrauskui, sunkią netekties valandą 
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Druskininkų savivaldybės administracija ir Taryba

Algimantas Petrauskas
1950 08 30-2019 03 21

In memorIAm

Statybų bendrovė siūlo 
darbą fasadų šiltintojams. 
Darbas Kaune. Vežame 

kiekvieną dieną.
Tel. 8 619 48352

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2019.03.30 d.
Šeštadienis

2019.03.29 d.
Penktadienis

2019.03.31 d.
 Sekmadienis

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. Vi-

siška tamsa.
00:35 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
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 Kelmic-

kaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
05:00 Ponių rojus (k.).

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Farai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Galingasis 6“.
21:45 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Kodėl būtent jis?“.
00:00 PREMJERA „Devynioliktasis 

stalas“.
01:40 „Trys įtemptos dienos“ (k.).
04:00 „Ekstraordinarių džentelme-

nų lyga“ (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 Valanda su Rūta (k). 
12:00 „Mano likimas“.
14:00 „Svaragini. Amžina draugys-

tė“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:00 Bus visko. 
18:00 Žinios. 
19:00 Paramos koncertas “Gelbėkit 

vaikus“. Tiesioginė transliacija. 
23:00 Dingusi.
01:55 Neprašyti svečiai. 

06.13 Programa.
06.14 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 Juri-

jumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys. 
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“. 
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
17.00 „Karo merginos“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
21.00 „Prokuroras“.
22.00 Reporteris. 
23.00 Ant bangos. 
00.00„Miškinis“.
01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02:55 „Jekaterina Didžioji“.

06:45 „Mentalistas“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:40 „Paskutinis faras“ (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 „Kobra 11“.
18:00 NKL čempionatas. Šakių „Vy-

tis“ - Klaipėdos „Neptūnas-Akvaser-
vis“. Tiesioginė

transliacija
20:00 „Amerikietiškos imtynės“. 
22:00 Kikboksininkas 5. Atpildas.
23:50 Amerikos nindzė. Susidoroji-

mas (k).
01:45 „Juodasis sąrašas“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

06:55 Premjera. Jaunieji detektyvai ir 
Juodojo karaliaus prakeiksmas.

08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 15 metų su NATO mes saugūs. 

Lietuvos ir NATO vėliavų pakėlimo ce-
remonija S.

Daukanto aikštėje. Tiesioginė trans-
liacija.

12:55 Pasaulio dokumentika. Skrydis 
virš Australijos.

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 Mūza.
00:40 Visiška tamsa (k.).
02:30 Pasaulio dokumentika. Skrydis 

virš Australijos (k.).
04:15 Smegenų paslaptys. Igoris 

Stravinskis (k.).
04:25 Džesika Flečer 6 (k.).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys.

07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime 

kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Batuo-

tas katinas.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Ypatin-

gi gyvūnų jaunikliai. Kovingiausios šei-
mos.

12:55 Pasaulio dokumentika. Brazili-
jos gamtos stebuklai. Pakrantės rojus.

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

dentai. 
22:30 Mėnesienos magija.
00:05 Skyrybų košmaras.
01:35 Pasaulio dokumentika. Ypatin-

gi gyvūnų jaunikliai. Kovingiausios šei-
mos (k.).

02:25 Pasaulio dokumentika. Brazi-
lijos gamtos stebuklai. Pakrantės ro-
jus (k.).

03:15 Savaitė (k.).
04:10 Klausimėlis.lt (k.).
04:25 Puaro 13.Numirėlio  kvailys-

tė (k.).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

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. Ma-

čiuliu.
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.30 „Kita moteris“.
20.00 Žinios.
20.25 „Kita moteris“ (tęs.). 
21.00 „24/7“..
22.00 Žinios.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis. Te-

nison“.
00.40 „Vėjas į veidą“.
02.10 „Detektyvas Linlis“.
03.40 „Kelrodė žvaigždė“.
05.10 „Pavojingiausios kelionės. Ta-

džikija“. 
05.35 „Pavojingiausios kelionės. 

Vietnamas“. 

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

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

kuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagal-

bą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“. 
09:30 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Svajonių ūkis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Veiverlio pilies burtininkai“.
12:55 PREMJERA „Nevykėlio die-

noraštis: Ilga kelionė“.
14:45 „Havajai 5.0“.
15:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Turtuolis vargšas“. 
21:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Karo žirgas“.
23:55 „Karklų žmogus“.
01:50 „Kodėl būtent jis?“ (k.).
04:50 „Havajai 5.0“.

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

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

kuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagal-

bą“.
08:30 „Mamyčių klubas“. 
09:00 „Kulinarinis detektyvas“. 
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30 „Svajonių sodai“. 
11:30 „Svajoklis Badis“.
13:10 „Druska brangesnė už auksą“.
15:00 „Mažylio atostogos“.
17:00 „Simpsonai“.
17:30 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Lietuvos talentai“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Mechanikas: sugrįžimas“.
00:00 „Karklų žmogus“ (k.).
01:55 „Konanas barbaras“ (k.).
03:50 „Mechanikas: sugrįžimas“ 

(k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Auksiniai svogūnai“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Katastrofiškai nesėkmingas filmas“.
00:10 „X mutantai“.
01:10 „Kaulai“.
02:00 „Kvantikas“.
02:50 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:30 „X mutantai“.
04:20 „Kaulai“ (k.).
05:05 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.

06:15 „Tomas ir Džeris“ (k). 
06:45 „Žvėrelių būrys“. 
07:10 „“Nickelodeon“ valan-

da. Keista šeimynėlė“. 
07:40 „Neramūs ir triukšmingi“. 
08:10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“.
08:40 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:10 „Ogis ir tarakonai“. 
09:20 KINO PUSRYČIAI Mėnulio 

užkariautojai.
11:10 Svečiai palėpėje.
12:55 Kaip valgyti keptus sliekus.
14:40 Lėktuvai, traukiniai ir automo-

biliai.
16:30 Gyvūnų pasaulis. 
17:00 Bus visko. 
18:00 Žinios. 
19:00 SUPERKINAS. PREMJERA 

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“.
14:00 „Svaragini. Amžina draugys-

tė“.
15:00 „Dvi šeimos“.
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. PREM-

JERA Machinatoriai.
23:50 „Judantis objektas.
00:45 24 valandos gyventi (k). 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa“ prista-

to. „Vyrų šešėlyje. Ona Vy-
tautienė“.

07.55 „Pavojingiausios kelionės. 
Gabonas“. 

08.30 „Pavojingiausios kelionės. 
Gruzija“. 

09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte. 
11.00 „Inspektorius Luisas. Kurį 

Dievai sunaikins“.
13.00 „Lemtingas panašumas“.
15.15 „Pasaulio turgūs. Jeruzalė“. 
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa“ pristato. „Vyrų 

šešėlyje. Rožė Parčevskytė“.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos. Bet kokia kai-

na“.
22.00 Žinios.
22.30 „Gurovo bylos. Bet kokia kai-

na“ (tęs.). 
23.05 „Mentų karai. Odesa“.
01.25 „Moterų daktaras“.
02.55 „Lemtingas panašumas“.
04.35 Vantos lapas. 
05.00 „Kaip bocmanas nuotakos 

ieškojo“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.40 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
07.00 Šiandien kimba.

08.00 Ne spaudai. 
09.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Jekaterina Didžioji“.
12.20  „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris. 
17.00 „Karo merginos“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Jekaterina Didžioji“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Gyvybės langelis“.

07:00 „Vaikai šėlsta“. 
08:29 „Top Shop“ televitri-

na. 
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 

„Savickas Classic“. 2018 m. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Iš visų jėgų“. 
11:00 „Būk ekstremalas“. 
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriau-

si“. 
12:35 „Džino viešnagė Italijoje“. 
13:35 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:00 „Kas žudikas?“. 
17:00 Betsafe–LKL. Rytas - Neptū-

nas. Tiesioginė transliacija
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:10 MANO HEROJUS Misija „Ne-

įmanoma“ 2.
00:45 AŠTRUS KINAS Naujoji kar-

ta Z.
02:35 „Juodasis sąrašas“ (k).

06:30 Tarptautinis galiūnų 
turnyras „Savickas Classic“ 
(k). 2018 m. 

07:30 „Iš visų jėgų“ (k). 
08:00 „Būk ekstremalas“ (k). 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10:30 „Iš visų jėgų“. 
11:00 „Būk ekstremalas“. 
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriau-

si“. 
12:35 „Džino viešnagė Italijoje“. 
13:35 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:00 „Nusikaltimų miestas“. 
16:30 Čepas meta. 
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris - Liet-

kabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 „Žiurkių medžiotojas“.
21:30 „Iliuzija“.
22:30 „Kriminalinė Maskva“.
23:30 Kikboksininkas 5. Atpildas 

(k).
01:15 Naujoji karta Z (k).

06:05 „Tomas ir Džeris“ (k). 
06:30 „Žvėrelių būrys“. 
06:55 „“Nickelodeon“ va-

landa. Keista šeimynėlė“. 
07:25 „Neramūs ir triukšmingi“. 
07:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“.
08:25 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
08:55 KINO PUSRYČIAI Anapus 

tvoros.
10:35 Kosminis krepšinis.
12:15 Superšuo.
14:00 Gražuolė ir pabaisa.
16:10 Ne vienas kelyje. 
16:50 Teleloto. 
18:00 Žinios. 
19:00 Finalo ketvertas. 
21:00 PREMJERA 24 valandos gy-

venti.
22:50 Myliu tave, žmogau.
00:50 Ji man – ne pora (k).

03.45 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“.

04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 

2019.04.01 d.
  Pirmadienis

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 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Medičiai. Florenci-

jos valdovai 2.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 1.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (kar.).
05:00 Lengvai ir linksmai!

Ateivis vardu Aidas.
20:45 Piko valanda 3.
22:35 Ji man – ne pora.
00:40 Dingusi (k). 
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06:30 „Iš visų jėgų“ (k). 
06:55 „Būk ekstremalas“ 

(k). 
07:25 „Stoties policija“ (k).

08:25 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(k).

09:25 „Paskutinis faras“ (k).
10:25 „Kobra 11“ (k).
11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 
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. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:30 Slėgis.
23:20 Misija „Neįmanoma“ 2 (k).
01:45 „Iliuzija“ (k).
02:35 „Kriminalinė Maskva“ (k).
03:20 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.04.03 d.
Trečiadienis

2019.04.04 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:15 Aukštuomenės daktaras 3.
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Iškyla prie Kaban-

čios uolos.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 1.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dnie-

pru per Ukrainą“ (k.).
05:00 Lengvai ir linksmai!

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (k.).

08:55 „Meilės sūkuryje“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Gero vakaro šou“ 

(k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „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 

„Sučiupus nužudyti“.
00:00 „X mutantai“.
01:05 „Kaulai“.
01:55 „Kvantikas“.
02:45 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:35 „X mutantai“.
04:25 „Kaulai“ (k.).
05:10 „Kvantikas“.

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“.
14:00 „Svaragini. Amžina draugys-

tė“.
15:00 „Dvi šeimos“.
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. PREM-

JERA Nors mirk iš gėdos.
23:55 „Judantis objektas“.
00:50 Juodoji aušra (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“.
14:00 „Svaragini. Amžina draugys-

tė“.
15:00 „Dvi šeimos“.
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. PREM-

JERA Šešėlių namai.
00:10 „Judantis objektas“.
01:05 Nors mirk iš gėdos (k).
02:40 Alchemija. VDU karta. 2014 

m. 
03:10 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. 
08.00 Reporteris. 

09.00 „Gurovo bylos. Savivalė“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Jekaterina Didžioji“.
12.20  „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Karo merginos“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Deimantų medžiotojai“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.55 Rubrika „Renovacija iš ar-

čiau“.
21.00 Adomo obuolys. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Jekaterina Didžioji“.
03.45 „Šeimininkė“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Gyvybės langelis“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Skinsiu raudoną 

rožę. 
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
08.00 Reporteris. 
09.00 „Gurovo bylos. Savivalė“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Jekaterina Didžioji“.
12.20  „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Karo merginos“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Rasputinas“.
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“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Jekaterina Didžioji“.
03.45 „Šeimininkė“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Gyvybės langelis“.

06.13 Programa.
06.14 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 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Jekaterina Didžioji“.
12.20  „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Karo merginos“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Rasputinas“.
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 „Miškinis“.
01.05 „Bitininkas“.
02.05 „Širdies plakimas“.
02.55 „Jekaterina Didžioji“.
03.45 „Kaip bocmanas nuotakos 

ieškojo“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Gyvybės langelis“.

06:25 „Mentalistas“ (k).
07:20 „Stoties policija“ (k).
08:20 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:20 „Paskutinis faras“ (k).
10:20 „Kobra 11“ (k).
11:20 „Ekstrasensų mūšis“ 

(k).  
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. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Vienišas vilkas Makveidas.
23:10 Slėgis (k).
01:00 „Juodasis sąrašas“.
01:50 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).

06:45 „Mentalistas“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:40 „Paskutinis faras“ (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. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Pavojus. Oro upės.
22:50 Vienišas vilkas Makveidas (k).
01:00 „Juodasis sąrašas“.
01:55 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).

06:45 „Mentalistas“ (k).
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:40 „Paskutinis faras“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:45 „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. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Žmogžudysčių sąrašas.
23:00 Pavojus. Oro upės (k).
00:50 „Juodasis sąrašas“.
01:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.04.02 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
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 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dnie-

pru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas 

Šerėnas.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 3.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 1.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Lengvai ir linksmai!

06:10 „Televitrina“.
06:25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Svajonių ūkis“ (k.).
08:20 „Gardu Gardu“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
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 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kietas riešutėlis“.
00:40 „Kaulai“.
01:35 „Kvantikas“.
02:25 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:25 „Kaulai“ (k.).
04:15 „Kvantikas“ (k.).
05:05 „Paskutinis iš Magikianų“ (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“.
14:00 „Svaragini. Amžina draugys-

tė“.
15:05 „Dvi šeimos“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:00 Yra, kaip yra. 
18:00 Žinios. 
19:00 KK2. 
19:30 Nuo... Iki...

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 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 1.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Lengvai ir linksmai!

20:00 „Paveldėtoja 2“.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios. 
22:00 VAKARO SEANSAS Juodo-

ji aušra.
23:55 „Judantis objektas“.
00:50 Machinatoriai (k). 

10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
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 

„Artimi priešai“.
22:25 „Vikinglotto“. 
23:40 „X mutantai“.
00:40 „Kaulai“.
01:35 „Kvantikas“.
02:25 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:25 „X mutantai“.
04:15 „Kaulai“ (k.).
05:05 „Kvantikas“.
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Greitai ir kokybiškai!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis.

Druskininkų sav. Leipalingio k. Leipalingio pl.50 
(šalia Baltic Petroleum degalinės).

Tel. 8 698 12218

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

Parduodame
juodžemį, galime
pristatyti į vietą.
Tel. 8 698 72320

Perku automobilius. 
Gali būti su
defektais.

Tel. 8 627 87576

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramo-
nės g.5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso 

Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, 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

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

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

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

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

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

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

BALDAI IŠ VOKIETIJOS, 
SENDAIKČIAI

Gauta nauja siunta
Baravykų g. 10, Druskininkai

I-V: 9.00 val.-17.30 val.; 
VI: 9.00 val.-15.00 val.

Tel. 8 647 88559

Šiltiname fasadus
(polisterolo klijavimas, armavimas, dekoratyvinis tinkas) 

Tel. 8 657 50460; 8 675 83453

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

išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos.
Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8-315) 72480, mob. 8 685 32787

Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Perka įvairų mišką. 
Tel. 8 603 12490

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300
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Neturite kur palikti savo vaikučio?
Valandinė auklė mielai jums padės. Tel. 8 600 44899

Asmeniniai skelbimai
6 a sodas Vilkanastrų km., prie 
Baltojo Bilso ežero.  
Tel. 8 640 21117

28 a namų valdos sklypas su 
elektra, 10 km nuo Druskininkų 
(Vilkanastrai), netoli Baltojo Bilso 
ežero, geras privažiavimas.  
Tel. 8 687 18489

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

Naudotos geros būklės padan-
gos: 205 R16C 110/108 (4vnt. 
visureigiams) už 100 Eur; vasa-
rinės 225/65 R17  (4 vnt., „Rav 
4“) už 100 Eur; vasarinės 215/55  
R17 (4 vnt.) už 100 Eur; padan-
gos su ratlankiais 185/65 R14 (4 
vnt. „Ford Mondeo“) už 40 Eur; 
padangos su ratlankiais 175/70  
R13 (2 vnt. „Mazda“) už 15 Eur. 
Tel. 8 606 68136

„BMW 525“ 2004 m., 2,5 l dyzeli-
nas, universalas, TA iki 2020.05. 
Tel. 8 685 32549

„Mazdos“ lieti ratlankiai R15.  
Tel. 8 692 28795

„Renault Scenic“ 2002 m., 1,9 
DTI, TA iki 2021.03.09, vasarinės 
padangos su ratlankiais.  
Tel. 8 685 23427

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

„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 
benzinas/dujos. Kaina – 2100 
Eur. Tel. 8 663 53987

„Renault Scenic“ 2003 m., 1,8 l 
benzinas, iš Olandijos.  
Tel. 8 623 23430

„SsangYong Rexton“ 2004 m., 
2,7 l dyzelinas, TA iki 2020 m. 
Tel. 8 687 11100

„Jeep Grand Cherokee“ 2003 m., 
2,7 l dyzelinas, automatas.  
Tel. 8 687 11100

Miškas, mediena, malkos

Parduodu supjautas malkas.  
Tel. 8 622 94035

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

Pušinės ir beržinės malkos.  
Tel. 8 648 92746

Parduodama žemės ūkio 
produkcija

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 611 45735

Maža 2 mėn. ožkytė.  
Tel. 8 671 87082

Rugiai ir avižos po 160 Eur/t; 
miežiai po 240 Eur/t; žirniai po 
250 Eur/t. Tel. 8 698 50782

Šieno „kitkos“ po 1 Eur/1 vnt. ir 
šieno rulonai po 22 Eur/1 vnt.  
Tel. 8 624 11725

Bičių šeimos, nauji aviliai, rėme-
liai koriams. Tel. 8 646 88970

Žieminiai, vasariniai, traiškyti 
kviečiai. Tel. 8 616 11588

Parduodami įvairūs daiktai

Elektrinis 100 l boileris. Kaina – 
45 Eur. Tel. 8 686 88267

Daugkartinio naudojimo itališka 
židinio kapsulė. Tel. 8 650 30777

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

Svetainės staliukai, televizoriaus 
staliukas. Tel. 8 630 36440

Bio tualetas, „Bauer“ sonariu-
mas, „Ceragin“ masažinė lova. 
Tel. 8 688 80976

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

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

Naudotas šaldytuvas „Electro-
lux“. Kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 686 20959 

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

Nauji dujiniai lauko šildytuvai „Pa-
tio heater“ 14 kW, nauja „Mau-
linex“ duonkepė, veidrodis su 
rėmu 760x1600, variklis 0,6 kW, 
1350 apsukų. Tel. 8 620 15817

Kineskopiniai plokščiaekraniai 
televizoriai „Samsung“ (51 cm; 12 
Eur); SCART laidai, pulteliai.  
Tel. 8 686 43600

4 degiklių dujinė viryklė, drėlė 
„Bosch“, sena metalinė tvora.  
Tel. 8 689 41566

Televizorius „Goldstar“ su priedė-
liu, kasetinis ir kompaktinis grotu-
vai, virduliai. Tel. 8 630 36440

Elektrinė pirties krosnelė „Har-
via“, naudoti fanieruoti skydai, 
DVP plokštės, durų varčios.  
Tel. 8 686 43600

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

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

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

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambarys bendrabutyje Viečiū-
nuose. Kaina – 5500 Eur. 
Tel. 8 622 38944

16,66 kv. m kambarys bendra-
butyje su atskiru WC ir pusine 
vonia. Kaina – 5000 Eur.  
Tel. 8 686 20959

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

2 kambarių 34 kv. m butas 3 
aukšte iš 9. Tel. 8 610 91301

3 kambarių 58,01 kv. m butas 
Vytauto g., 4 aukšte iš 5.  
Tel. 8 698 48621

3 kambarių 70,4 kv. m butas 4 
aukšte iš 5 Ateities g. po remonto 
su integruotais baldais arba kei-
čiu į butą 1-2 aukšte.  
Tel. 8 617 54527

3 kambarių 67,43 kv. m butas 9 
aukšte iš 9, Ateities g. 40. Kaina 
– 38500 Eur. Tel. 8 687 37575

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

Sodas Viečiūnuose, SB „Papar-
tis“ su 2 aukštų mūriniu namu, 
pečium, geroj vietoj. Kaina – 
25000 Eur. Tel. 8 614 67590

6 a žemės sklypas su vasarna-
miu sodų b-joje „Dainava“, netoli 
„Eglės“ sanatorija, ribojasi su 
mišku, patogus privažiavimas. 
Tel. 8 605 85292

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

Namas Leipalingyje su ūkiniais 
pastatais ir garažu, 18 a sklype. 
Kaina – 27000 Eur.  
Tel. 8 626 66461

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

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

Gyvenamas namas (su baldais) 
su ūkiniais pastatais 17 a sklype 
Leipalingyje, Seirijų g. Namo 
priestate įrengta pirtis. Kaina – 
36000 Eur. Tel. 8 694 52629

AT L I E K A M E 
s t a t y b o s  i r

 a p d a i l o s  d a r b u s . 
Te l .  8  6 0 1  5 2 5 9 0

Perka

Pirkčiau žemės ūkio paskirties 
sklypą netoli Druskininkų.  
Tel. 8 676 33844

Keičia

2 kambarių 52 kv. m butą Vilniuje 
arba parduodu. Tel. 8 624 99068

Ieško darbo

24 m. jaunuolis ieško pagalbinio, 
krovėjo darbo, gali dribti su krū-
mapjove Tel. 8 607 74522

52 m. vyras ieško darbo. Gali 
prižiūrėti sodybą, pjauti žolę. Tel. 
8 627 41843

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

39 metų vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 629 17171

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambarys 2 
kambarių bute su virtuve baldais 
ir buitine technika ilgam laikui. 
Pageidautina moteriai. 
Tel. 8 653 83084

Tvarkinga, dirbanti šeima išsi-
nuomotų 2 kambarių butą ilgam 
laikui. Tel. 8 608 93540

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

Išsinuomočiau garažą.  
Tel. 8 663 53987

Ilgam laikui išnuomojamas 2 
kambarių butas Ateities g. 18  
Butas įrengtas su baldais ir bui-
tine technika. Kaina – 200 Eur + 
komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 679 27303

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

Kiti

Atiduodu 70 cm pločio lovas ir 
baldų plokštes. Tel. 8 688 96362

Reikalingi meistrai suremontuoti 
9 aukštų namo laiptinę.  
Tel. 8 688 96362

Jei kas rado Rusijos ir Baltarusi-
jos pasus, vairuotojo ir pensinin-
ko pažymėjimus, Baltarusijuos 
leidimą gyventi, išduotus  P. A. 
1955-05-20, ir P.N. 1955-05-02, 
vardu,  labai prašau sugrąžinti. 
Atsilyginsiu. Tel. 8 608 32816

Dovanoju televizorių LG (71 cm 
įstrižainė) su pulteliu.  
Tel. 8 653 67321

Dovanoju akvariumines žuvyte. 
Tel. 8 679 57744

Reikalingi virėjai (-jos),
padavėjai (-jos), virtuvės 

darbininkai (-ės).
Tel. 8 616 09593

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953
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