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Jūratės Talačkienės, Gintarės Janulytės-Tamulevičienės, Aidos Balčiūnienės, Irmos Kalpokienės, Dianos Brown, Aušros Juozaitienės, Tautvilės Ptakauskienės ir Edvino Krupinsko
„Mano Druskininkai“ FACEBOOK paskyroje tema „Aš balsavau“ paskelbtos nuotraukos

Nuo 2000-ųjų Druskininkų
savivaldybei
vadovaujantis
meras Ričardas Malinauskas
ir 2019 metais organizuotus
tiesioginius merų rinkimus laimėjo triuškinančia persvara.
Rinkimuose dalyvavę Druskininkų krašto žmonės suteikė
didžiausią pasitikėjimą ir jo komandai – visuomeniniam rinkimų

komitetui „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“.
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, per savivaldos rinkimus už dabartinį
Savivaldybės vadovą balsavo
72,35 proc. (nuo galiojančių biuletenių) rinkėjų. R. Malinauskui
Druskininkų savivaldybės vairą
rinkėjai patikėjo dar ketveriems

ateinantiems metams.
Išankstiniais VRK duomenimis,
meras R. Malinauskas kartu su
komanda Taryboje turės net 18
mandatų – už visuomeninį rinkimų komitetą „Už Druskininkus
su Ričardu Malinausku“ balsavo
61,85 proc. rinkimuose dalyvavusių Druskininkų krašto žmonių.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-

jungai rinkėjai patikėjo 2 Tarybos
nario mandatus. Vieną mandatą gavo Lietuvos socialdemokratų partija. Į Tarybą pateko keturi
Tėvynės sąjungos koalicijos atstovai.
Pagal VRK informaciją
parengė „Mano Druskininkai“
redakcija

„Užgavėnių
dūzgių“ dalyviai iš
kiemo varė žiemą

16 psl.
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Brangūs Druskininkų krašto žmonės,
Šiandien švenčiame ypatingą dieną – 1991 metų kovo 11-ąją visam pasauliui
dar kartą paskelbėme, jog žengsime protėvių nueitu laisvos Lietuvos keliu.
Iš kartos į kartą perduodama laisvės dvasia tesuteikia mums tvirtybės lemiamų
sprendimų akivaizdoje, kad ir toliau galėtume gyventi dorai ir teisingai.
Mus jungia tie patys džiaugsmai ir rūpesčiai. Laisvė suteikia daugybę galimybių, bet ir suteikia daugiau atsakomybės už veiksmus, savo vaikų ir valstybės
likimą. Būkime verti šios laisvės, kurios simboliu tapo Kovo 11-oji.
Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!
Druskininkų savivaldybės administracija ir taryba

Brangios moterys,
Šypsokitės ir džiuginkite savo šypsena visus.
Juokitės ir lai gyvenimas atsiunčia visą puokštę gražių emocijų,
gėrio, grožio, sveikatos.
Žydėkite, būkite laimingos, mylinčios ir mylimos, gerbiamos ir
vertinamos.
Su Kovo 8-ąja –Jūsų diena!
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius

Aptarta bendrojo plano koncepcija Druskininkų
savivaldybėje

Mieli Druskininkų savivaldybės
gyventojai,
Asociacija Druskininkų klubas dėkoja už Jūsų pilietiškumą ir
aktyvumą, renkant parašus peticijai „Dėl Seimo specialiosios
tyrimo komisijos sudarymo galimam neteisėtam poveikiui teisėsaugai Druskininkų rezonansinėse bylose ištirti“.
Parašus, surinktus popierine forma, iki kovo 13 d. prašome pristatyti į Druskininkų savivaldybės viešąją biblioteką (V. Kudirkos g. 13, Druskininkai).
Asociacija Druskininkų klubas

Pramogauk ir sportuok žaliai šv.
Patriko dieną Druskininkuose!
Nors šv. Patriko diena yra kasmetė airiška šventė, pasaulyje
daugėja ir kitų tautų, švenčiančių šią dieną. Sveikatingumo ir
pramogų oazė Druskininkai šiais
metais prie jų prisijungia ir kviečia
visus ta proga apsilankyti kurorte kovo 16 d. Kadangi tradiciškai
nuo šios šventės yra neatskiriama žalia spalva, mieste bus gausybė veiklų ir vietų, kuriose bus
galima pasidžiaugti šia spalva,
visų pasiilgta po baltos ir pilkos
žiemos.
Žalios veiklos mieste tęsis nuo
ryto iki vėlaus vakaro. Šventė prasidės rytine mankšta K. Dineikos
parke, prie kurios visus kviečiame
prisijungti, pasipuošus žaliai. Antroje dienos pusėje kviesime apsilankyti Sveikatinimo ir poilsio
centre „Aqua“, kuris savo architektūra primena šv. Patriko dienos simbolį – trilapį dobilą. Čia
bus surengtas airiško kino seansas ir atidaryta J. Joyce, įžymaus
airių rašytojo, biografijos paroda.
Viešbučio „Flores” žiemos sode
šalia žaliai nudažyto krioklio ir baseino bus galima pasivaišinti tra-

diciniu airišku gėrimu – karštomis
obuolių sultimis. Daugiau airiškų
patiekalų ir gėrimų visą savaitgalį
galėsite paragauti Vandens parko
restorane-picerijoje.
Sutemus, vėl pakviesime sportuoti – visų lauksime žaliajame
naktiniame bėgime. Pasipuoškime žaliai, kvieskime draugą ir bėkime drauge!
Žalia spalva nušvis „Lynų kelio“
įlaipinimo stotelė, centro „Aqua“
bokšto lazeris ir muzikinis baseinas, Druskininkų gydyklų pagrindinis įėjimas bei kiti kurorto
objektai, todėl kviečiame aktyviai
dalyvauti foto konkurse „Raski
žalią ir nusifotografuoki“. Nepamirškite nuotrauką pažymėti,
pvz., #patrikodienadruskininkuose; #zalidruskininkai ar panašiai.
Laimėtojų lauks puikūs prizai! Išsamesnė informacija apie renginį
ir foto konkursą bus pateikta vėliau: www.druskininkai.lt
Renginio organizatoriai: Druskininkų savivaldybė, Druskininkų
kultūros centras, Druskininkų visuomenės sveikatos biuras, Sveikatinimo ir poilsio centras „Aqua”.

Šiemet šv. Patriko diena bus švenčiama ir Druskininkuose/Asociatyvi nuotrauka

Savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai susitikime su Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą rengiančios
UAB „Urbanistika“ atstovais aptarė galimas bendrojo plano koncepcijų alternatyvas /Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės Taryba, atsižvelgdama į nuolat besikreipiančių gyventojų ir verslininkų prašymus, LR Teritorijų
planavimo įstatymo pakeitimus,
savivaldybės intensyvią plėtrą ir
poreikį plėsti miesto teritorijos ribas, priėmė sprendimą dėl Bendrojo plano keitimo. Įgyvendinant
Tarybos sprendimą, buvo sudaryta ir patvirtinta Bendrojo plano keitimo programa, konkurso būdu parinktas plano keitimo
rangovas, kuris atliko reikalingus

skaičiavimus ir analizę.
Praėjusią savaitę Savivaldybės
vadovai ir administracijos specialistai susitiko su Druskininkų
savivaldybės teritorijos bendrojo
plano keitimą rengiančios UAB
„Urbanistika“ atstovais. Rengėjai
paruošė galimas bendrojo plano
koncepcijų alternatyvas, kurias
rengė, atsižvelgdami į specialistų skaičiavimų duomenis, vystymosi tendencijas bei prognozes,
Druskininkų savivaldybės gamtinės aplinkos kokybę, sociali-

nės infrastruktūros būklę, demografinę situaciją, teritorijų plėtros
galimybes, erdvinę struktūrą bei
urbanistinį vystymąsi. Rengėjai
pabrėžė, kad Druskininkų savivaldybė yra viena iš 5 Lietuvos
savivaldybių, kuri pagal dabartines tendencijas turi ilgalaikes
perspektyvas, kurioje skaičiuojamas augantis demografinis rodiklis ateityje.
Specialistai pristatė dvi bendrojo plano koncepcijų alternatyvas.
Pirmoji koncepcija orientuota į

didelę urbanizaciją, erdvinį modelį, paremta dabartiniu galiojančiu bendrojo plano dokumentu. Antroji – labiau pritaikyta prie
esamo kraštovaizdžio, kokybiškai ir aiškiai reglamentuoja statybas mieste ir už miesto ribų,
labiau pritaikyta prie gyventojų
poreikių. Antrasis variantas reglamentuoja pramonės vystymąsi, netaršaus verslo plėtrą, jame
numatyta geležinkelio trasa.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad, keičiant bendrąjį planą,
labai svarbu atspindėti bendruomenės ir verslo poreikius. „Ruošiamo bendrojo plano keitimo dokumentas, labai svarbus žingsnis
pirmyn miesto plėtros bei vystymosi galimybėms. Planas turi

būti toks, kad atitiktų visuomenės
poreikius ir būtų pritaikytas mūsų
miestui bei kurortui, jo strategijai,
infrastruktūrai“, – susitikime pažymėjo R. Malinauskas.
Iki 2019 metų gegužės 1 d. koncepcijos parengimo etapas bus
baigtas. Balandžio mėnesį numatytas koncepcijos alternatyvos svarstymas su visuomene. Po koncepcijos alternatyvos
pasirinkimo bus konkretinami
sprendiniai.
Visą informaciją apie Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą galima rasti
Savivaldybės interneto svetainės
informaciniame bloke „Bendrojo
plano keitimas“, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt
Druskininkų savivaldybės informacija
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Mieli druskininkiečiai,
Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų palaikymą ir už kiekvieną man skirtą balsą.
Kiekvieno Jūsų įvertinimas – tikėjimo manimi patvirtinimas.
Tai – įsipareigojimas tęsti pradėtus darbus, drauge toliau kurti palankią aplinką gyventojams,
gražinti miestą.
Man politika visų pirma yra vertybės, kova už idėjas, kalbėjimas su žmonėmis.
Manau politikoje taip pat turi išlikti moralė, žmogiškumas, pagarba, atsakomybė už pasakytus
žodžius ir priimtus sprendimus.
Aš už realius darbus ir ištesėtus pažadus.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas

Gyventojų dėmesiui: teisinė pagalba
Valstybės garantuojama teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
nustatyta tvarka teikiama pirminė ir antrinė teisinė pagalba,
kuri yra finansuojama iš valstybės biudžeto. Pirminę teisinę
pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų
Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos
Respublikoje bei kitose Europos
Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos
tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.
Pirminė teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
įstatymo nustatyta tvarka teikiama: teisinė informacija (informacija apie teisinės pagalbos teikimą, įstatymus ir kitus teisės
aktus); teisinės konsultacijos
(patarimai teisės klausimais); dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus
procesinius dokumentus, rengimas; patarimai dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmai
dėl taikaus ginčo išsprendimo ir
taikos sutarties parengimas.
Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda.
Pirminė teisinė pagalba turi būti
suteikta iš karto, kai asmuo kreipias į savivaldybės vykdomąją
instituciją. Jeigu nėra galimybės
iš karto suteikti pirminę teisinę
pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi
būti ne vėlesnis kaip penkios dienos nuo kreipimosi dienos.
Asmuo dėl pirminės teisinės
pagalbos tuo pačiu klausimu gali
kreiptis tik vieną kartą.
Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai: pareiškėjo reikala-

vimai yra akivaizdžiai nepagrįsti; pareiškėjui tuo pačiu klausimu
buvo suteikta advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas įstatymo nustatyta
valstybės garantuojama teisine
pagalba; pareiškėjas kreipiasi ne
dėl savo teisių ir teisėtų interesų,
išskyrus atstovavimo pagal įstatymus atvejus.
Jeigu, teikiant pirminę teisinę
pagalbą paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, Druskininkų savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą
suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas
išankstinio ginčo sprendimo ne
teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo
sprendimas. Ši teisinė pagalba
apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu
administracinio proceso tvarka
susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Druskininkų savivaldybėje organizuoja ir teikia
Druskininkų savivaldybės administracija. Priėmimo laiku, antradienį 13.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 12.00 val., asmenys,
norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į Druskininkų
savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąjį specialistą (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai)
arba kitu metu registruotis telefonu (8 313) 51517.

Kviečiame gyventojus teikti pasiūlymus
dėl numatomų stebėti maudyklų
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, maudymosi sezono metu
vandens kokybė stebima pagal Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu patvirtintą stebimų maudyklų vandens ir
smėlio kokybės tyrimų kalendorinį grafiką. Maudyklų vandens
ir smėlio mėginiai pradedami imti, likus dviem savaitėms iki
maudymosi sezono pradžios. Maudymosi sezono metu maudyklų vandens kokybės tyrimai atliekami kas dvi savaitės,
smėlio – kas mėnesį.
Druskininkų savivaldybėje įteisinti ir stebimi Vijūnėlės tvenkinio paplūdimys ir maudykla bei Ilgio ežero maudykla.
Pasiūlymus, pastabas ar nusiskundimus dėl numatomų stebėti Druskininkų savivaldybės maudyklų prašome teikti el. p.:
egle.sadauskaite@druskininkai.lt iki 2019 m. balandžio 17 d.

Maloniai kviečiame visus jungtis prie vėl organizuojamo ir Lietuvoje didžiulio populiarumo sulaukusio „Nacionalinio diktanto 2019“ bei pratęsti
partnerystės su šiuo projektu tradiciją. Organizatoriai ir projekto partneriai
vėl kviečia visus lietuvių kalbos mylėtojus pasitikrinti kalbos žinias.
Nacionalinis diktantas bus rašomas kovo 8 dieną.
VšĮ Pilietinės minties instituto organizuojamas Nacionalinis diktantas vyks 2019 m. kovo 8 dieną 11 valandą Druskininkų „Atgimimo“
mokyklos aktų salėje.
Diktantas bus transliuojamas per LRT radiją.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad konkursas organizuojamas PENKTADIENĮ.
Diktantą bus galima rašyti ir visose Druskininkų savivaldybės mokyklose. Rašyti diktantą taip
pat kviečiami ir įmonių bei organizacijų atstovai.
Dėl raštingiausiojo vardo bus varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio.
Rašyti diktantą kviečiami įmonių bei organizacijų atstovai, savivaldybės gyventojai ir svečiai.
Išankstinė registracija el. p.: lina.g@druskininkai.lt arba tel. (8 313) 53372

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių
susitikimas

Kazlų Rūdos savivaldybėje organizuotas Kazlų Rūdos, Druskininkų, Alytaus miesto, Alytaus, Kalvarijos, Lazdijų, Varėnos ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių susitikimas/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Vasario 21 d. Kazlų Rūdos savivaldybėje organizuotas Kazlų Rūdos, Druskininkų, Alytaus
miesto, Alytaus, Kalvarijos, Lazdijų, Varėnos ir Vilkaviškio rajonų
savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių susitikimas. Susitikimo metu koordinatoriai aptarė tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatoriaus savivaldybėje svarbą, organizuojant pagalbos paslaugas
ir priemones šeimoms, teikiamų
švietimo pagalbos, socialinių ir
sveikatos priežiūros paslaugų
koordinavimo vaikui ir šeimai iškylančias problemas, tarpinsti-

tucinio bendradarbiavimo koordinatorių asociacijos steigimą,
pasidalino gerąja darbo patirtimi.
Susitikimo metu koordinatoriai
aptarė, koks svarbus yra glaudus, betarpiškas institucijų bendradarbiavimas, teikiant pagalbos paslaugas šeimoms bei
pripažino, kad dėl spragų teisinėje bazėje susiduria su problemomis, sprendžiant vaiko ir šeimos gerovės klausimus.
Susitikimo metu nutarta tokius pasitarimus organizuoti reguliariai. Artimiausias susitikimą
numatoma organizuoti Alytaus
miesto savivaldybėje.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės
pagrindinės funkcijos: užtikrinti švietimo pagalbos, socialinių,
sveikatos priežiūros paslaugų
teikimą vaikui ir šeimai siekiant
stiprinti šeimos gebėjimus, užtikrinant kokybišką šeimos funkcionavimą; telkti socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros
įstaigas, teisėsaugos institucijas, seniūnijas, nevyriausybines
organizacijas siekiant planuoti,
plėsti, vertinti, pagalbos priemones šeimoms.
Išsamesnė informacija teikiama
tel. (8 313) 40115
Druskininkų savivaldybės informacija
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Gerbiami Druskininkų savivaldybės gyventojai,
kolegos, bendraminčiai,

V. K. Jonyno galerijoje – diskusija
apie šiuolaikinį komunikacinį dizainą

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Druskininkų skyriaus vardu
dėkojame visiems palaikiusiems ir balsavusiems už pradėtų darbų
tęstinumą ir pozityvias permainas! Ačiū už išreikštą pasitikėjimą, kartu su Jumis džiaugiamės, kad pirmą kartą Druskininkų savivaldybės
taryboje žmonių interesams atstovaus ir LVŽS atstovai.
Mums didelė garbė, o tuo pačiu – ir pareiga bei atsakomybė pateisinti Jūsų lūkesčius, sąžiningai atstovauti visiems Druskininkų krašto žmonėms ir, pagal galimybes, vykdyti savo rinkiminę programą.
Tuo pačiu kviečiame ir Jus prisijungti prie LVŽS Druskininkų skyriaus veiklos ir tapti šios politinės partijos nariais. Buvome, esame ir
būkime kartu!
LVŽS Druskininkų skyriaus vardu, Druskininkų
savivaldybės tarybos nariai
Donatas Mizaras ir Vytautas Dabrukas
Užsakymo Nr. MDR-195-01

„Kino pavasaris“ ir vėl aplankys Druskininkus
Didžiausias Lietuvos festivalis „Kino pavasaris“ vyks net
19-oje Lietuvos miestų, tarp jų
– ir Druskininkuose. Festivalį
atidarys pripažinto režisieriaus
Kirilo Serebrenikovo muzikinė
odisėja „Vasara“ apie legendinį
Viktorą Cojų ir grupę „Kino“.
„Kokybišku kinu siekiame pradžiuginti kuo daugiau Lietuvos
žiūrovų. Pernai festivalis vyko
11 miestų, šiemet prisijungia dar
8. Tai įrodo, kad auga įdomaus
ir prasmingo turinio filmų poreikis. Nuo kovo 21 iki balandžio 4
dienos visus kviesime sulėtinti
tempą ir, atėjus į kino salę, pabudinti savo vaizduotę“, – ruoštis
festivaliui kviečia „Kino pavasario“
vykdomasis direktorius Algirdas
Ramaška.
Kovo 21 d. festivalis prasidės Vilniuje ir Kaune, kovo 22 d. – Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje,
Alytuje, Marijampolėje, Jonavoje,
Utenoje, Gargžduose, Druskininkuose, Anykščiuose ir Varėnoje.
Nuo kovo 23 d. festivalis atvyks
į Mažeikius, Visaginą, Telšius ir
Tauragę, o kovo 24 d. – Šakius.
Visiems miestams, išskyrus Vilnių,
Kauną, atrinkti 27 ilgametražiai filmai. Tarp jų yra net 5 lietuvių darbai – į Europos debiutų konkursą
patekę vaidybinis filmas „Išgyventi
vasarą“ (rež. Marija Kavtaradzė) ir
dokumentinis filmas „Animus Animalis“ (rež. Aistė Žegulytė), taip
pat „Čia buvo Saša“ (rež. Ernestas Jankauskas), „Second hand“
(rež. Artūras Jevdokimovas) ir
„Rūgštus miškas“ (rež. Rugilė
Barzdžiukaitė). Bus parodyti ir 5
trumpametražiai lietuvių filmai.
14
dienos
filmų
visuose
miestuose
Visus miestus sujungs bendras
dienos filmas. Pasak A. Ramaškos, šis formatas pernai pasiteisino, todėl išliks ir šiemet.
„Mažesnių miestų gyventojams
suteikiamos galimybės pamatyti
Kanų kino festivalio laimėtoją ir
kitus pripažintus filmus tuo pat

Paroda „Keliaujančios raidės“

– V. K. Jonyno galerijoje/Organizatorių nuotrauka

Ruoštis „Kino pavasariui“ kviečia festivalio direktorė V. Ramaškienė ir Vykdantysis direktorius A. Ramaška/Organizatorių archyvo nuotrauka

metu, kaip ir Vilniuje, Kaune ar
Klaipėdoje. Šiemet tarp dienos
filmų bus ir romantinių komedijų, ir įtraukiančio veiksmo istorijų“, – dienos filmus apžvelgia A.
Ramaška.
Festivalį visuose miestuose atidarys filmas „Vasara“ – romantiška
ir maištinga kelionė į 9-ojo dešimtmečio Leningradą (dabartinį
Sankt Peterburgą), kur griaudi
roko muzika, o jaunimo širdys
plaka laisvės troškimu. Ten susitinka 19-metis vėliau grupės
„Kino“ lyderiu tapsiantis V. Cojus,
jo tuometinis įkvėpėjas Maikas
Naumenka iš grupės „Zoopark“ ir
jo gražuolė žmona Natalija Naumenka. Filme skamba „The Beatles“, Bobas Dylanas, Davidas
Bowie, „The Doors“.
Į hipių kultūros ir marihuanos prisodrintą 8-ąjį dešimtmetį nukels
režisierių duetas iš Kolumbijos –
Ciro Guerra ir Cristina Gallego.
„Gyvatės apkabinimo“ autoriai
naujausiame filme „Vasaros
paukščiai“ nustebina magiškais
vaizdais ir filmų apie gangsterius
akcentais.
Į prasmingą ir žavią romantinę komediją „Netikėta meilė“ pakvies
argentinietis Juanas Vera. Po 25
metų santuokos Markosas ir Ana

Didžiausias Lietuvos festivalis „Kino pavasaris“ vyks net 19-oje Lietuvos miestų, tarp jų –
ir Druskininkuose/Organizatorių archyvo nuotrauka

ima kelti klausimus apie meilę,
aistros prigimtį bei ištikimybę ir
priima sprendimą, kuris iš esmės
pakeis jų gyvenimą.
Žinomus prancūzų aktorius Vincentą Casselį, Karimą Leklou,
Isabelle Adjani žiūrovai sutiks madingoje Romaino Gavraso komedijoje „Pasaulis priklauso tau“.
Čia susilieja prancūzų populiarioji
ir gatvės kultūra, skamba muzika,
pagal kurią norėsis šokti.
Būsimaisiais antonio banderasais
vadinami ispanų aktoriai Lorenzo
Ferro ir Chino Darínas pasirodys trileryje „Angelas“. Pedro ir
Agustino Almodovarų prodiusuotame filme itin tikroviškai perteikiami 45 metus kalinčio nusikaltėlio gyvenimo vingiai.
Žavingoji Juliette Binoche šypsosis naujausioje Oliviero Assayaso
paryžietiškoje komedijoje „Dvilypiai gyvenimai“, kur netrūks intelektualių ir juokingų pokalbių apie
skaitmeninių technologijų dominavimą pasaulyje. Ištikimų režisieriaus gerbėjų ratą užaugino filmai
„Zils Marijos debesys“ ir „Karlosas
Šakalas“, prieš kelerius metus rodytas „Kino pavasaryje“.
Subtilusis japonas Hirokazu Koreeda filme „Vagiliautojai“ užduos
sunkų klausimą: kas yra šeima?
Itin meistriškai sudėliota istorija
nepaliko abejingos Kanų kino festivalio žiuri – režisierius įvertintas
„Auksine palmės šakele“.
Į emocijų vandenyną nuplukdys
režisierė Nadine Labaki Kanų didžiuoju žiuri prizu įvertintame filme
„Kafernaumas“. Teisėjas klausia
12-mečio Zaino: „Kuo kaltini savo
tėvus?“ – „Tuo, kad suteikė man
gyvybę“, – atsako šis. Vėliau siužete bus atkurti visi įvykiai, atvedę
prie šios situacijos. Filmas primins
„Lūšnynų milijonierių“ ir „Floridos
projektą“.
Festivalio uždarymui pasirinktas talentingos lietuvių režisierės Rugilės
Barzdžiukaitės dokumentinis trileris
„Rūgštus miškas“, kuris ovacijomis

Diskusijose dalyvavo VDA rektorius prof. A. Klimas/Onutės Zakarienės nuotrauka

Šeštadienį V. K. Jonyno galerijoje atidaryta įdomi paroda
„Keliaujančios raidės“.
Dėmesio sulaukė ir surengta
atvira diskusija apie šiuolaikinį komunikacinį dizainą, jo raidą bei perspektyvas, o taip pat
ir apie studijas Vilniaus dailės
akademijoje (VDA).
Kuriantys Druskininkų moksleiviai, meno dalykų mokytojai ir
visi besidomintys turėjo galimybę dalyvauti atviroje diskusijoje
apie šiuolaikinį komunikacinį dizainą.
VDA rektorius prof. Audrius
Klimas, grafinio dizaino katedros
vedėja prof. Aušra Lisauskienė ir doc. Robertas Jucaitis papasakojo apie studijas Vilniaus
dailės akademijoje, jų perspek-

tyvas, aktualumą, pritaikomumą
šiandieninėje darbo rinkoje.
Druskininkų garbės piliečiui profesoriui V. K. Jonynui 1996 metais
buvo suteiktas VDA garbės daktaro vardas.
Kaip teigė V. K. Jonyno galerijos muziejininkė Onutė Zakarienė, paroda „Keliaujančios raidės“
galerijoje atidaryta bendradarbiaujant su VDA Grafinio dizaino
katedra.
Parodos „Keliaujančios raidės“
atidaryme svečiai iš Vilniaus pristatė eksponuojamus kūrinius.
Paroda V. K. Jonyno galerijoje
veiks iki balandžio 5 dienos.

sutiktas Lokarno kino festivalyje.
Žiūrovui prieš akis atsiveria miręs
Kuršių Nerijos miškas ir tūkstančiai
jį naikinančių kormoranų.
Didžiausias kino festivalis „Kino
pavasaris“ kovo 21–balandžio 4
dienomis vyks visoje Lietuvoje tuo
pačiu metu 19-oje miestų. Žiūrovai festivalio filmus galės pamatyti
ir namų kino platformose – „Telia“
išmaniosios televizijos video nuomoje ir „Žmonės Cinema“.
Apie festivalį.
24-asis Vilniaus tarptautinis kino
festivalis „Kino pavasaris“ vyks
2019 metų kovo 21–balandžio 4
dienomis 19-oje šalies miestų.

Praėjusiais metais „Kino pavasaris“ sulaukė 116 551 žiūrovo,
tad yra didžiausias kino renginys
Lietuvoje ir vienas ryškiausių kino
festivalių Rytų Europoje. Projektą
remia Lietuvos kino centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba,
Europos Sąjungos programa
„Kūrybiška Europa“ MEDIA, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių,
Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Mažeikių, Jonavos, Utenos,
Visagino, Druskininkų, Anykščių,
Varėnos, Šakių, Birštono savivaldybės ir privatūs rėmėjai.

V. K. Jonyno galerijos ir
„Mano Druskininkai“
ir informacija

Organizatorių informacija
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Meras R. Malinauskas: „Viskas, kas žadėta, bus padaryta“
Savivaldybių tarybų narių
ir tiesioginiai merų rinkimai
Druskininkuose baigėsi, kaip
ir buvo tikėtasi, jau po pirmojo turo. Daugiau kaip 70 proc.
Druskininkų krašto gyventojų išreiškė savo pasitikėjimą
dabartiniu meru Ričardu Malinausku, kuris, žmonių sprendimu, Savivaldybei vadovaus dar
ketverius metus.
Druskininkų
savivaldybės
meras R. Malinauskas pasidalino mintimis apie rinkimus ir
rinkimų laikotarpį.
– Mere, nepaisant prieš pat
rinkimus pateiktų teisėsaugos
įtarimų, druskininkiečiai savo
balsais išreiškė Jums savo pasitikėjimą, nedvejodami dėl
Jūsų ir komandos. Kaip Jūs
manote, kodėl rinkimų rezultatai būtent tokie?
– Dirbame Druskininkams, ir
žmonės tai mato, žino, vertina. Be
abejo, po rinkimų, gavęs tokį didžiulį gyventojų pasitikėjimo manimi patvirtinimą, dirbti ir stengtis
dėl miesto, žmonių jėgų turiu dar
daugiau. Net ir po tokio „murkdymo“ į purvą – sakyčiau, mėginimų
valstybės mastu sutrypti mane,
kolegas, visas pastangas ir darbą Druskininkams. Lenkiuosi iki
žemės tiems Druskininkų krašto
žmonėms, kurie apsvarsto situaciją savo galva, renkasi patys, bet
ne tiems, kurie už virvutės vedžiojami sadauskų ir danauskienių.
Šitie manau, yra vienas kito verti moralizuotojai. Viena – viešoje erdvėje pagarsėjusi nelegaliomis pirties statybomis ir tuo, kad,
mano žiniomis, gviešėsi prisidurti
prie savo kišenės valstybės lėšų
vieno universiteto sąskaita. O kitas, matyt, jau pamiršo, kad, jam
besiverčiant nekilnojamuoju turtu, teismas jį buvo pripažinęs kaltu už apgaulingai tvarkytą apskaitą. Bet to, kad Druskininkų krašto
žmonės jo neišrinko į Seimą, ko
gero, pamiršti negali. Ir savo pyktį Druskininkams iki šiol nuolat lieja rašiniuose. Kiek galima pykti
ant niekuo dėtų žmonių? Ir ar ne
prasmingiau gyventi kuriant, o ne
griaunant?
– Iš karto po rinkimų viešoje
erdvėje pasirodė konservatorių atstovų nepasitenkinimas,
esą druskininkiečiai balsavo
ne savo valia, o paveikti žiniasklaidos...
– Ir kodėl konservatoriams tai,
kad jei Druskininkuose Malinauską vėl išrinko meru, yra „neskaidru“ ir „per prievartą“, o tai, kad po
2019 metų rinkimų, pavyzdžiui,
Palangą ir toliau valdys konservatorius Š. Vaitkus arba Pasvaly vėl
išrinktas G. Gegužinskas, taip pat
konservatorius, kuris jau gal trečią dešimtį savo darbo meru metų
greitai skaičiuos, – viskas tvarkoj? O ar nėra taip, kad čia vėl
dvigubi standartai?
– Per praėjusius, 2015-ųjų savivaldos rinkimus Jūsų varžovu dėl mero posto buvęs liberalas Valdas Trinkūnas savo
rinkiminėje programoje skelbė: „Ryžtingai, bei negailestingai kovosiu su bet kokiomis
korupcijos apraiškomis, valdininkų savivale ir piktnaudžiavimais“, bet, jam netapus meru,
šis jo pasiryžimas, regis, išseko labai greitai ir baigėsi tuo,
kad galiausiai jis iš viso atsisakė dirbti Taryboje...
– Liberalai turi savo metodus,

tikslais buvo įkurta radijo stotis?
Kokių politinių jėgų finansiškai remiam ir kieno interesus gina vienas iš miesto laikraščių? Juk ten
matome tik liberalus, konservatorius, tarp jų – ir minėtą kandidatą
į merus... Tad koks jo paties skaidrumas: ar nėra taip, kad pats jis
jau toks skaidrus, jog net matosi,
kas už jo „stovi“?

R. Malinauskas: „Po rinkimų, gavęs tokį didžiulį gyventojų pasitikėjimo manimi patvirtinimą, dirbti ir stengtis dėl miesto, žmonių jėgų turiu dar daugiau.“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

kaip veikti prieš Druskininkus,
įtraukdami ir Seimo narius, ir Generalinės prokuratūros, ir net Prezidentūros atstovus. Kiek žinau,
V. Gailius yra V. Trinkūno ir J.
Šarkaus skundų ir visų kitų panašių „iniciatyvų“, siekiant pavaldyti Druskininkus, „kojos ir rankos“
teisėsaugoje. Mano žiniomis, jų
viskas suorganizuota. Reikia laiko, ir tai bus įrodyta. Juo labiau,
kad visi jų sumanyti reikalai, siekiant užčiaupti mane ar mano patarėją Aivarą Kadziauską, mūsų
neišgąsdino ir neišgąsdins. Esu
dėkingas aktyviems druskininkiečiams ir „Druskininkų klubui“,
inicijavusiam peticiją „Dėl Seimo
specialiosios tyrimo komisijos sudarymo galimam neteisėtam poveikiui teisėsaugai Druskininkų
rezonansinėse bylose ištirti“. Tikiu, kad jau keleri metai besitęsiančių prieš kiekvienus rinkimus
vis sustiprėjančių išpuolių prieš
Druskininkų savivaldybę, viešojoje erdvėje nuolat skleidžiamos informacijos, kuria siekiama menkinti Druskininkų vardą, „autoriai“
ir užsakovai vieną gražią dieną
prieis liepto galą ir turės atsakyti
už savo veiksmus. Jų siekis teisminius ginčus naudoti kaip politinės kovos instrumentą žemina
Druskininkų ir jų gyventojų orumą, kenkia verslo aplinkai. Vadinamieji Druskininkų skandalai yra
išpūsti ir kurpiami, siekiant politinės naudos ir dividendų. Apie tai
kalbėjau ir kalbėsiu dar ne kartą, kol būsiu išgirstas, kol į pateiktą informaciją bus atsižvelgta,
ir nematau kitokių nei galimybių,
nei būdų pasakyti žmonėms, kas
yra tikrieji tų skandalų užsakovai.
Akivaizdu, kad Vijūnėlės, kaip jie
sako, „afera“ gimė tik po to, kai
Prezidentė apie tai pareiškė savo
metiniame pranešime, parengtame jos patarėjos teisės klausimams R. Svetikaitės. Priminsiu,
kad iki tol visuose tyrimuose, kurie buvo atlikti, nerasta nė smulkmenos, prie kurios būtų galima
prisikabinti.
Ši bylą nagrinės ir Europos žmogaus teisių teismas. O Lietuvos
atstovai, kurie šiam teismui turi
pateikti visus dokumentus, regis,
nežino kaip išsisukti, kad bręstanti skandalinga situacija atrodytų bent kiek santūriau.

– Rinkiminės kampanijos
metu druskininkiečiai išgirdo
daug siūlymų, ką daryti, kad
kurortas „klestėtų“...
– Girdėjome daug gražių pamokymų ir papasakojimų, ką ir kaip
reikia daryti: pieninę, mėsos, duo-

nos kombinatus atgaivinti; verslininkus, atseit, reiktų priversti mokėti druskininkiečiams didesnius
atlyginimus ir panašiai. Tikrai gražiai skamba tokios kalbos. Todėl
dabar ir kreipiuosi į norėjusiuosius tapti merais, siūliusius, anot
jų, Druskininkų suklestėjimo „programas“ – pateikite konkrečius
receptus savo išsakytiems pažadams įgyvendinti. Pavyzdžiui, D.
Mizaras sakė, kad būtų gerai didesni atlyginimai žmonėms. Tai
kaip dabar, būdamas Tarybos narys, jis to sieks? Kokių priemonių
imsis? Įdomus būtų ir ponios K.
Miškinienės, jautriai kalbėjusios
apie „gamybos atkūrimą“ Druskininkuose bei besigraudenusios
dėl to, kad „jaunimas grįžtų“, receptas – kokiais konkrečiais būdais ji tai padarys?
O kiek buvo galima suprasti iš A.
Balkės pareiškimų, tai svarbiausias uždavinys, jo supratimu, atkurti demokratiją Druskininkuose
ir ją kontroliuoti? Na, konkretų receptą tokiems „darbams“ ir „uždaviniams“ gal bus nelengva pateikti, bet labai lauktumėme.
O gal pradžiai tegul pasižiūri į
save? Kaip jis supranta tą „demokratiją“ ir „skaidrumą“? Gal vieną kartą, užuot marškinius atsilapojus ir aiškinus žmonėms apie
„nepriklausomą“ spaudą ir savitą
demokratiją, atvirai žmonėms pasakytų, kam dirbo ir dirba liberalų finansuota neva nepriklausoma
Druskininkų žiniasklaida? Kokiais

– Sakoma, kad politikai gyvena nuo rinkimų iki rinkimų: vos
pasibaigus vieniems, jau ruošiasi kitiems. Kokie Jūsų artimiausi darbai Druskininkams,
kraštui?
– Svarbu, kad tie pasiruošimai
nebūtų vien žodžiai, kad juos lydėtų įgyvendinti sprendimai ir
darbai. Viskas, kas ir buvo žadėta, visi realūs darbai, apie kuriuos mes kalbėjome visų rinkimų metu, visuose susitikimuose,
bus padaryti. Jau šią savaitę,
penktadienį pasirašome sutartį dėl Kultūros centro, arba vadinamojo Kongresų rūmų statybos. Džiaugiuosi, kad startuoja
vienas iš didžiausių Druskininkų objektų, kuris, neabejoju,
lems milžinišką proveržį miestui.
Kada šis objektas bus baigtas,
priklausys ir nuo visų kadencijoje dirbsiančių politikų darbo

ir susiklausymo. Žinoma, jeigu
opozicija ir toliau, kaip iki šiol,
skundais užvers Vyriausybę ir
Kultūros ministeriją, aiškindami
apie tai, „kaip nereikia“ Druskininkams tokio objekto –– tai, be
abejo, bus papildomi trukdžiai.
Tačiau jeigu jų siekis yra toks
– tai pirmyn; anksčiau ar vėliau
mes tuos trukdžius nugalėsime.
Planuojamas skvero M. K.
Čiurlionio gatvėje, prie Švietimo centro, projektavimas, lenkto Nemuno ir Ratnyčėlės santakoje ir ten esančios viešosios
erdvės atnaujinimas. Be abejonės, vieni iš svarbiausių darbų
yra kaimiškųjų Druskininkų savivaldybės vietovių viešųjų erdvių ir ypač kelių atnaujinimas,
sutvarkymas. Žinau, kad druskininkiečiai palankiai priima ir
planus dėl LIDL prekybos centro pastatymo Druskininkuose
– tikiu kad Druskininkų verslinininkams pavyks susitarti, suderinti pozicijas dėl šios parduotuvės statybos. Dirbsime toliau,
kad galėtume įgyvendinti visus,
pagal Druskininkų savivaldybės
strateginį planą numatytus projektus.
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija

Savivaldybių tarybų narių ir tiesioginiai merų rinkimai Druskininkuose baigėsi po pirmojo
turo/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos
(LSDDP) Druskininkų skyrius pasveikino Ričardą
Malinauską su pergale
Lietuvos socialdemokratų
darbo partijos (LSDDP) Druskininkų skyriaus pirmininkas
Rimvydas Aniulis pasveikino partijos bičiulius su puikiu
pasirodymu
pirmuosiuose
partijos dalyvautuose rinkimuose, kuriuose Druskininkų
mero postą iškovojo LSDDP
remiamas kandidatas Ričardas Malinauskas.
Įvertindamas rinkimų rezultatus,
Rimvydas Aniulis pažymėjo, kad
dar praėjusiais metais priimtas
LSDDP Druskininkų skyriaus tarybos sprendimas Druskininkų mero
rinkimuose savo partijos kandidato į merus nekelti, bet remti esamą
Druskininkų merą Ričardą Malinauską, buvo teisingas.

Sekmadienį vėlai naktį, paaiškėjus rinkimų rezultatams, LSDDP
Druskininkų skyriaus nariai pasveikino Ričardą Malinauską su
pergale ir palinkėjo visokeriopos
sėkmės.
„Esame dar nė metų neturinti, naujai susikūrusi politinė jėga,
pasirengusi bendradarbiauti su
naujai išrinkta Druskininkų savivaldybės taryba ir meru“, – dėkodamas partijos bičiuliams už
pastangas pirmuosiuose partijos dalyvautuose rinkimuose,
pažymėjo R. Aniulis.
Lietuvos socialdemokratų
darbo partijos (LSDDP) Druskininkų skyriaus informacija
Užsakymo Nr. MDR-195-02

Rimvydas Aniulis, LSDDP Druskininkų
skyriaus pirmininkas
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Akvarelės liejimo paslaptimis dalijosi menininkė iš pajūrio
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriuje organizuotas edukacinis renginys „Diena su dailininku“.
Mokinius aplankė charizmatiška
menininkė iš pajūrio Eglė Lipinskaitė. Ji yra žinoma akvarelininkė,
garsėjanti žirgų piešimu. „Tapau
– vadinasi, gyvenu. Toks moto
lydi mane visur ir visada. Tapau
akrilu ant drobės, akvarele ant
įvairaus popieriaus, tekstiliniais
dažais ant šilko, labai mėgstu
eksperimentuoti.
Tapau, nes man tai miela, jautru,
šviesu ir tyra. Procese kaskart atsiranda naujos temos, ieškojimai.
Negaliu trypčioti vietoje, norisi
augti, tobulėti, kurti“, – kalbėjo visur spėjanti menininkė.
V. K. Jonyno dailės skyriaus
mokiniai ne tik susipažino su

dailininke E. Lipinskaite, sužinojo
žirgų, arklių, ponių piešimo subtilybes, uždavė daugybę klausimų,
bet ir turėjo galimybę praktiškai
išbandyti įgytas žinias. Dailininkei
vadovaujant, vyresnių klasių mokiniai pagilino akvarelės technikos
liejimo žinias. Rezultatai buvo puikūs, nustebino ir pačius jaunuosius kūrėjus. Mokyklos direktorė
Ona Olšauskienė įteikė padėką E.
Lipinskaitei už nuoširdų bendradarbiavimą. Planuojama, kad šis
gražus, reikšmingas renginys taps
tradiciniu – atvykę skirtingų sričių
menininkai dalinsis patirtimi, o
mokyklos mokiniai turės galimybę
ne tik susipažinti su profesionaliais menininkais, bet ir kurti kartu.
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

2019 m. Druskininkų savivaldybės vyrų
krepšinio veteranų (daugiau kaip 40 m.)
čempionato varžybų tvarkaraštis
Dalyvaus komandos:
1. „AKK“
2. „Lagūna“
3. „Leipas“
4. „Veteranai“
2019-03-08 d. (penktadienį) Sporto centro salėje:
18:30 val. „Lagūna“ – „AKK“
20:00 val. „Leipas“ – „Veteranai“
2019-03-09 d. (sekmadienį) Sporto centro salėje:
11:30 val. „Leipas“ – „AKK“
13:00 val. „Lagūna“ – „Veteranai“
2019-03-15 d. (penktadienį) Sporto centro salėje:
18:30 val. „AKK“ – „Veteranai“
20:00 val. „Lagūna“ – „Leipas“

Mokiniai sužinojo žirgų, arklių, ponių piešimo subtilybes ir turėjo galimybę praktiškai išbandyti įgytas žinias/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

XII–ojo
Romo Zautros
atminimo taurės
vyrų tinklinio
turnyro tvarkaraštis

Akvarelininkė E. Lipinskaitė garsėja žirgų piešimu/M. K. Čiurlionio meno mokyklos
archyvo nuotrauka

Paaiškėjo salės futbolo
turnyro nugalėtojai

2019-03-09 d. (šeštadienį) „Ryto“ gimnazijos
salėje:
12:00 val. „Sanatorija Belorus“ – „SK „Planas“
13:00 val. „Drusportus“ –
Sanatorija „Belorus“
14:00 val. SK „Planas“ –
„Drusportus“

Turnyro nugalėtoja tapo komanda „Seniai“/Gintaro Grigo nuotrauka

Meno mokykla kviečia sutikti pavasarį su muzika!

Naudingiausio žaidėjo prizas atiteko A. Tamulioniui, geriausiu puolėju tapo G. Ražanskas,
geriausiu gynėju – D. Norušis, geriausiu vartininku – Ž. Mortūnas, rezultatyviausiu čempionato žaidėju tapo J. Šimonis/Gintaro Grigo nuotrauka

Druskininkiečiai, kurorto svečiai, visi muzikos mylėtojai laukiami kiekvieną
trečiadienį 17.30 val. klausytis įvairių žanrų muzikos, atliekamos M. K. Čiurlionio meno mokyklos jaunųjų atlikėjų ir jų mokytojų.
Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje „Mano
Druskininkai“ ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos:
tel. 8 646 27272 arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“

Kovo 1-2 d. Druskininkų sporto
centro salėje virė įnirtingos ir
atkaklios finalinės kovos dėl
Seimo nario prof. Justino Karoso atminimo Druskininkų savivaldybės salės futbolo turnyro
nugalėtojų vardo. Kovo 1 d. organizuotos pusfinalio varžybos,
kuriose susitiko „Veteranai“ ir
„VY“ komandos.
Po teisėjo finalinio švilpuko pergalę rezultatu 6:5 šventė „Veteranų“ komanda. Antrosiose pusfinalio varžybose rungtyniavo
„Komanda X“ ir „Seniai“ komandos. Rezultatu 5:6 komanda
„Seniai“ nugalėjo savo varžovus.
Kovo 2 d. susitiko pusfinaliuose
pralaimėjusios „Komanda X“ ir
„VY“ komandos. Po atkaklios
kovos trečią vietą iškovojo „Komanda X“ komanda, nugalėjusi
varžovus rezultatu 6:4. Dėl nugalėtojų titulo kovojo komandos
„Veteranai“ ir „Seniai“.

Po įtemptos kovos rezultatu
5:10 įveikusi varžovus, pergalę
šventė komanda „Seniai“. Antroji
vieta atiteko „Veteranų“ komandai. Komandas prizininkės pasveikino ir apdovanojimus įteikė
Druskininkų sporto centro direktorius Vilmantas Matkevičius.
Rezultatyviausiu
čempionato
žaidėju tapo Jonas Šimonis,
geriausiu vartininku – Žygimantas Mortūnas, geriausiu gynėju
– Donatas Norušis, geriausiu
puolėju – Gintaras Ražanskas.
Naudingiausio žaidėjo prizas
atiteko Almantui Tamulioniui.
Pertraukos metu organizuoti
meistriškumo konkursai. „Kamuolio žongliravimo“ rungtyje
nugalėjo laimėjo Aurimas Kadziauskas, o, mušant įvarčius,
taikliausias
buvo
Gintaras
Ražanskas.
Sporto centro informacija
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Startuoja 2019-ųjų Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos
į darbo rinką programa
Pradedama Druskininkuose
jau trečius metus vykdoma
Savivaldybės
finansuojama
Jaunimo verslumo ugdymo ir
integracijos į darbo rinką programa, administruojama Jaunimo užimtumo centro (JUC).
Darbdaviai anketas gali pildyti
nuo kovo 1 iki birželio 1 dienos
JUC puslapyje: www.juc.lt
Kaip patikino JUC direktorė
Aušra Nedzinskienė, Programa
kasmet pradedama vykdyti vis
anksčiau: „Juk Druskininkuose
yra įmonių, kurios veiklą vykdo
nebūtinai paslaugų sferoje,
o pavyzdžiui, užsiima augalininkyste ar perdirbimu. Taigi
jose tas vadinamasis sąlyginai naujas sezonas arba prasideda labai anksti, arba jis yra
nenutrūkstamas. Tad natūralu,
kad jau dabar, ankstyvą pavasarį, sulaukiame ir domėjimosi
Programa.“
Pernai Programoje dalyvavo
56 įmonės, siūliusios darbo vietas jaunimui (kompensacijos
kreipėsi 53), buvo įdarbinti 245
jaunuoliai.
– Koks yra pagrindinis Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programos tikslas?
– Tikslas išlieka toks pats – ugdyti jaunimo verslumą, padėti
jauniems žmonėms įgyti praktinių
įgūdžių, kurie padėtų įsitvirtinti
darbo rinkoje. Džiugina, kad per
pastaruosius dvejus metus, kai
vykdoma Programa, žinia apie
jos naudą ir galimybes bendruomenėje, tarp jaunimo ir darbdavių išpopuliarėjo. Kaip ir kasmet,
programai yra skirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto,
metų pradžiai yra numatyta 50
tūkst. eurų. Pagal darbdavių poreikį ir jaunuolių norą dirbti metų
eigoje programos finansavimas
peržiūrimas, tikslinamas ir gali
būti papildomai skirta lėšų.
Savivaldybės finansinė parama

atitinkančius darbus gali dirbti labai noriai, kruopščiai, sąžiningai ir
su dideliu entuziazmu.
– Kuo išskirtinė šiųmetė
Programa?
– Pernai antrus metus vykdyta
programa buvo daug tikslingesnė.
Ir todėl, kad patys darbdaviai darbuotojus rinko atsakingiau, planuodami, ir todėl, kad išsiplėtė
– ko labai ir siekėme – įsidarbinančiųjų galimybės bei pasirinkimas. Kaip minėjau, atsirado ir
profesinis orientavimas. O anksčiau iš darbdavių daugiausia sulaukdavome pasiūlymų dirbti paslaugų sferoje.
Be to, pastebime tendenciją, kad
darbdaviai vis labiau akcentuoja, jog
jaunus darbuotojus, kuri gerai dirbo,
norėtų pasilikti tolesniam darbui.

A. Nedzinskienė: „Programos tikslas –
ugdyti jaunimo verslumą, padėti jauniems
žmonėms įgyti praktinių įgūdžių, kurie padėtų įsitvirtinti darbo rinkoje“/Asmeninio
archyvo nuotrauka

ir prisidėjimas prie Programos
reikšminga ir tuo, kad Programos
gyvavimas atneša dar ir didelę
pridėtinę vertę. Darbdaviai, įmonės turi galimybę sklandžiai dirbti
sezono metu, nestokodami darbuotojų, o jaunimas savo ruožtu
gali rinktis galimybę ne tik išbandyti savo jėgas darbo rinkoje, pajusti savarankiškai uždirbtų pinigų
skonį, neretai – ir „pasimatuoti“
profesiją. Juo labiau, kad siūlomi
darbai yra ne tik paslaugų sferoje.
Praėjusių metų patirtis rodo, kad
yra įmonių, kurios ieško ir tam
tikrose, specializuotose srityse
norinčių ir gebančių dirbti jaunų
žmonių.

– Ar Programoje dalyvauja jau
mėginę dirbti jaunuoliai ar pageidauja dirbti vis nauji?
– Yra ir mielai sugrįžtančių, ir, be
abejonės, naujų žmonių. Dalyvaujantieji programoje – tai neretai
tie jaunuoliai, kurie pradėjo dirbti
prieš trejus metus, būdami 14-os
metų – dažniausiai nori sugrįžti
pas tą patį darbdavį. Juolab, jei
ten jiems gerai sekėsi ir buvo įgyta
naudinga darbo patirtis, liko geri
įspūdžiai iš bendravimo ir santykių
darbo kolektyve.
Darbdaviai taip pat mielai priima
įmonėje jau dirbusius jaunuolius,
nes jie ateina, žinodami to darbo
specifiką, mokėdami bendrauti su
klientais. Na, o naujai įsidarbinantieji per Programą turi dar daug
gražaus laiko darbuotis.
Nemažai dirbusiųjų išvažiuoja
studijuoti ir vasaros atostogoms,
sezonui negrįžta į Druskininkus.
Tai, žinoma, suprantama ir normalu – jaunimas ieško galimybių
tobulėti, realizuoja save įvairiose
veiklose ir kituose miestuose.
Tada jų vietas užima kiti, papildantys pagal Programą įsidarbinančio
jaunimo gretas.

– Kokie šiemet pasikeitimai
Programoje?
– Šiemet darbdaviui bus kompensuojama 300 Eur suma, jam
mokant minimalų darbo užmokestį jaunuoliui. Tačiau jaunasis
darbuotojas galės dirbti du mėnesius: pasirenkant, ar jis dirbs pilnu
etatu ar tik savaitgaliais. Kitaip
tariant, darbdavys rinksis, ar jis
priims darbuotoją savaitgaliui ar
visam vasaros atostogų metui.

Pernai įsidarbinusieji pagal Savivaldybės finansuojamą Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programą turėjo galimybę išmėginti save įvairiose profesinėse srityse/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos

Bus galima dirbti du mėnesius,
neskaičiuojant, kiek valandų išdirbta tą mėnesį. Žinoma, dauguma jaunimo, ieškančio darbo ir
kontaktų su darbdaviais, yra 1829 metų amžiaus žmonės.
Pernai pagal Programą darbdaviams, įdarbinusiems 14-15 metų
amžiaus jaunuolius, kompensavome ir 50 proc. socialinių draudimo įmokų. Šiemet to atsisakyta,

nes, paanalizavus praėjusių metų
duomenis, paaiškėjo, kad ryškaus
įsidarbinusiųjų skaičiaus padidėjimo šioje amžiaus kategorijoje
nebuvo.
Tačiau tikrai nuoširdžiai raginu
darbdavius neišbraukti šio amžiaus kategorijos jaunuolių iš
planų juos įdarbinti, nes jie iš tikrųjų labai nori dirbti. Ir tam tikrus,
nesudėtingus, jų kompetenciją

– JUC – tarsi bendravimo, komunikacijos tarpininkas, įgyvendinant Programą?
– Iš tiesų, nuolat esame šioje
bendradarbiavimo
grandinėje
nuoširdūs tarpininkai. Smagu, kai
ir jaunimas ateina, teiraujasi ir domisi Programa. Padrąsiname tuos,
kurie nedrąsūs, abejoja, nes bendraujame su jaunais žmonėmis,
tarp jų ir su tais, kurie priklauso
vadinamajai tikslinei grupei, susijusiai su Programa. Galime suteikti ir informacijos darbdaviams.
Matome, kad ir darbdaviai, ir jaunuoliai pradėjo rinktis atsakingai,
nuoširdžiai, įvertindami savo galimybes ir norus.
Šiomis dienomis sulaukiame pirmųjų skambučių, pasiteiravimų,
kada galima pildyti anketas ir kokios bus Programos naujovės.
Tad JUC yra tarsi tam tikras
informacinę nišą užpildantis komunikacijos kanalas. Šiuo atžvilgiu labai gerai veikia ir mūsų
„Facebook“ paskyra. Yra buvę
ne vienas atvejis, kai darbdavys
kreipiasi į JUC, konkrečiai į mane,
žinute, ieškodamas darbuotojo
kad ir savaitgaliui, o paviešinus
„Facebook“ paskyroje tokią informaciją, ši laisva darbo vieta labai
greitai užsipildo.
Jaunimo užimtumo centro
informacija
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Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo
centro Druskininkų filiale mokiniai pristatė
rūbų kolekciją „Žiema. The end“

Mieli Tėveliai,

Pavasaris, ruduo – jūs visada drauge,
žiema ar vasara – jūs visada šalia.
Ir šventės, ir draugai – jūs visada kartu,
nelaimės ar vargai, petys petin abu.
Už šypseną – šypsniu, už šilumą – žodžiu,
už klaidą – švelnumu, ir taip ratu, ratu.
Iš metų į metus gyvenimo keliu
važiuokit dar ilgai su meile ir džiaugsmu!
Zofiją ir Juozą Petrelius auksinių
vestuvių proga sveikina dukra Violeta su šeima

„Atgimimo“ mokykloje –
mokymosi džiaugsmas

Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filiale (VŽDRMC) surengtas siuvinių gamintojo specialybės mokinių kurtos
kolekcijos „Žiema. The end“ pristatymas/Asmeninio archyvo nuotraukos

„Naująsias“ magistres į savo būrį priėmė „senieji“ „Atgimimo“ mokyklos švietimo vadybos,
edukologijos, atskirų specialybių ir kitų sričių magistrinį diplomą turintys mokytojai, administracijos darbuotojai, socialiniai pedagogai/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

2017 m. gegužės mėnesį Druskininkų savivaldybėje pradėtas
įgyvendinti nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas
3“. Jo vykdytojas – Švietimo ir
mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras, partneriai
– Mokyklų tobulinimo centras
ir ISM Vadybos ir ekonomikos
universitetas. Viena iš projekto
grupių yra kūrybinė komanda,
kurioje dalyvavo trys Druskininkų „Atgimimo“ mokytojos: Aida
Balčiūnienė, Lina Maskalenkienė ir Agnė Gaidamavičienė.
Į projekto neformaliąsias studijas įsitraukė mokyklos direktorė
Danutė Časienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Žėkaitė. Švietimo lyderystės vadybos magistrantūroje studijavo
pavaduotoja ugdymui Loreta Šilanskienė ir anglų kalbos mokytoja Janina Jonušauskaitė. Projektas „Lyderių laikas 3“ jau
baigėsi, o jo pasėta sėkla mokytis
su džiaugsmu ir dalintis idėjomis
toliau brandinama druskininkiečių
švietimo bendruomenėje.
Vasario 28 dieną ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto
alumnėms Loretai Šilanskienei ir

Janinai Jonušauskaitei buvo įteikti magistro diplomai. Absolventės,
sėkmingai apgynusios magistrinius darbus, baigė universitetinių
studijų vadybos krypties švietimo
lyderystės programą ir įgijo verslo vadybos magistro kvalifikacinį
laipsnį.
Linkėdami gražiomis idėjomis
dalintis savoje mokykloje, savivaldybės bendruomenėje ir jas čia
pritaikyti, „naująsias“ magistres į
savo būrį priėmė „senieji“ „Atgimimo“ mokyklos švietimo vadybos,
edukologijos, atskirų specialybių
ir kitų sričių magistrinį diplomą turintys mokytojai, administracijos
darbuotojai, socialiniai pedagogai: Agnė Gaidamavičienė, Alvydas Zdančius, Rovena Kvaraciejūtė, Deividas Šilanskas, Asta
Žuromskienė, Gabrielė Gudaitienė, Danutė Časienė, Laima Streikuvienė.
Mūsų mokykla – besimokanti
bendruomenė. Džiaugiamės, kad
noras mokytis, keistis ir tobulėti visada žiba mūsų kolektyvo narių akyse.
„Atgimimo“ mokyklos
informacija

Vasario 28 d. Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro
Druskininkų filiale (VŽDRMC) surengtas siuvinių gamintojo specialybės mokinių kurtos kolekcijos
„Žiema. The end“ pristatymas.
Kolekcija sudaryta iš 12 modelių simbolizuoja paskutiniąją žiemos dieną ir ateinantį ilgai lauktą
pavasarį. Rūbų kolekcija sukurta, vadovaujant vyr. siuvimo profesijos mokytojai Vidai Basalykienei ir vyr. dailės mokytojai Astai
Jereminienei. Kiekvieną drabužių ansamblį papildė tik jam skirti aksesuarai, sukurti pačių mokinių rankomis. Kolekcija pasiūta
iš tikrai sudėtingo „ribo“ trikotažo audinio, skirto drabužių detalių
apdailai. Kiekvienam siuvėjo profesijos siekiančiam mokiniui svarbi ne tik teorija, bet ir galimybė
pritaikyti savo žinias praktiškai.
Kurdami kolekciją, mokiniai turėjo
puikią praktikos galimybę ir parodė, kad yra pasiruošę dirbti.
Birželio mėnesį siuvinių gamintojo specialybę baigs dar penkiolika mokinių. Pabaigę mokymus pa-

gal siuvinių gamintojo profesinę
programą, mokiniai sugeba ne tik
pasiūti drabužį, išmano žmogaus
kūną ir proporcijas, supranta, kada
ir kodėl jos kinta, kaip su jomis dirbti, kad klientas atrodytų geriausiai.
Mokiniai įgyja žinių apie šios kartos audinius, jų priežiūrą, sudėtį, derinimą tarpusavyje, išmoksta
derinti spalvas, kartu ugdydami ir
meninį skonį, prisitaiko prie šiuolaikinės mados tendencijų. Visiems,
kuriuos domina siuvėjo specialybė, primename, kad šiemet taip pat
vyks priėmimas į profesinę siuvėjo
modulinę programą.
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas siūlo įgyti ir kitas aktualiais miestui specialybes
pagal naujausias sertifikuotas modulines programas: virėjo (2 metai), padavėjo ir barmeno
(1,5 metų), automobilių mechaniko (2 metai), siuvėjo (2 metai),
staliaus (2 metai), svečių aptarnavimo darbuotojo (1,5 metų). Neturintiems kvalifikacijos mokslas

yra nemokamas. Taip pat suteikiamos galimybės praktikai užsienyje.
2018 m. rugsėjo 2 d. po reorganizavimo prie Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro
buvo prijungta Druskininkų amatų mokykla. Šiuo metu VŽDRMC
– vienintelis mokymo centras
Druskininkuose, galintis pasiūlyti
naujausias profesines modulines
programas, atsižvelgiant į miestui reikalingų specialistų poreikį.
Mokymai vyksta Vilniaus al. 30 ir
Gardino g. 45 (buvusi Amatų mokykla). Druskininkų filiale yra puiki mokymo bazė, dirba labai gerai
savo sritį išmanantys profesijos
mokytojai, siūloma įdomi užklasinė veikla.
Visus, norinčius mokytis, kviečiame nuo birželio 1 d. teikti prašymus svetainėje lamabpo.lt arba ateiti į mokymo centrą,
esantį Vilniaus al. 30, ir užpildyti
prašymus, padedant pirminio mokymo specialistams.
Užsakymo Nr. MDR-195-03

Startuoja projektas „Alkoholio vartojimo prevencija ir gydymo paslaugų prieinamumas“.
Projektas skirtas nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausantiems nuo jo asmenims, jų
šeimų nariams ir kitoms gyventojų grupėms, kurioms yra tikslingos priklausomybės ligų gydymo
ir prevencinės priemonės (vyresniems kaip 18 m. amžiaus).
Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšomis, projektą įgyvendina Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis: tel. (8 313) 41246, 8 659 18079,
el. paštas: spcleipalingis@gmail.com
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Dziudo turnyre – jaunųjų Druskininkų sportininkų sėkmė
Odeta Labalaukienė

Urtelę ketvirtojo
gimtadienio
proga sveikina
tėveliai, promočiutė
Marytė ir Antanas

Vasario 23 d. dalyvavome Jiezne surengtame dziudo turnyre „Prienų rajono mokyklų
žaidynės“. Iš Druskininkų ir Leipalingio atvyko net 30 sportininkų, kurie atkakliai kovojo, stengėsi ir parodė, ko per trumpą laiką
išmoko treniruočių metu. Mes džiaugiamės,
kad Druskininkuose ir Leipalingyje yra ryžtingai nusiteikusių sportininkų. Turnyre jie
nepabijojo kovoti ir su vyresniais, sunkesniais arba didesnio meistriškumo sportininkais. Mažiausiam Druskininkų sportininkui,
dalyvavusiam varžybose, – vos 4 metukai.
Visi turnyre dalyvavę druskininkiečiai sportininkai iškovojo medalius. Tikimės, kad nesustosime tobulėti, neužmigsime ant laurų ir toliau
galėsime garsinti Druskininkų vardą gausiais laimėjimais.
Dziudo treniruotės vyksta Druskininkų JUC ir
Leipalingio progimnazijoje.
Džiaugiamės, kad sportininkų tėveliai juos palaiko ne tik treniruočių, bet ir varžybų metu.

Visi turnyre dalyvavę druskininkiečiai sportininkai iškovojo medalius/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vasarį – nemokamų sveikos gyvensenos skatinimo užsiėmimų gausa

Druskininkų savivaldybės VSB organizavo šiaurietiško ėjimo žygius, skirtus ugdymo įstaigų bendruomenėms, Druskininkų gyventojams bei svečiams/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Vasario mėnesį Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras (VSB) pakvietė į gausybę nemokamų
sveikos gyvensenos skatinimo užsiėmimų. Visą mėnesį buvo organizuojamos nemokamos mankštos salėje
bei vandenyje, ,,karšta joga“,
šiaurietiško ėjimo žygiai, „Pirties diena“ bei įvairūs sveiką
gyvenseną skatinantys renginiai. Sveikatingumo mėnuo aktyviai buvo minimas ir
Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigose. Šių renginių
tikslas – informuoti visuomenę apie sveikos gyvensenos
svarbą ir naudą, propaguoti
grūdinimąsi, judėjimą ir aktyvų laisvalaikio leidimą žiemos
metu. Sveikatą stiprinantys
renginiai padeda palaikyti
žvalumą, energiją bei atsparumą ligoms. Štai keletas įsimintiniausių.
Švietėjiška veikla
„Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ prasidėjo akcija „Sužinok,
pasitikrink, gyvenk“, kuri buvo
skirta paminėti Europos gimdos
kaklelio vėžio prevencijos savaitei. Jos metu visuomenės sveikatos specialistai lankėsi Druskininkų savivaldybės įstaigose,
kuriose darbuotojams pristatė ir
įteikė lankstinuką apie prevencines programas, skatindami asmenis nebūti abejingais ir rūpin-

tis savo bei kitų sveikata. Vykdant
lytiškai plintančių ligų prevenciją, vasario 14 d. organizuota akcija „Sužinok ir elkis kitaip“, kurios
metu jaunimas buvo supažindinamas su lytiškai plintančiomis infekcijomis, jiems buvo įteikti informaciniai lankstinukai apie lytiniu
keliu plintančias infekcijas.
Smagios mankštos, surengtos vandenyje
Vasarį, sveikatingumo mėnesį, mankštos skirtos miesto bendruomenei surengtos Druskininkų sveikatingumo ir poilsio
centre AQUA. Miestelėnai pakviesti į „Aqua aerobikos“ treniruotes vandenyje, kurios buvo
skirtos sustiprinti raumenis, pagerinti emocinę, fizinę būklę. Miesto bendruomenės nariai aktyviai
rinkosi bei smagiai sportavo baseine, atlikdami įvairius pratimus
nugarai, šlaunims, klubams, sėdmenims, kojoms bei rankoms.
Vėliau mankštos dalyviai laiką leido vandens ir pramogų zonoje.
Už suteiktą galimybę sveikatingumo mankštą organizuoti vandens parke dėkojame Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui
AQUA.
Šiaurietiškas ėjimas – bet kurio amžiaus žmonėms
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo šiaurietiško ėjimo žygius,
skirtus ugdymo įstaigų bendruo-

menėms, Druskininkų gyventojams bei svečiams. Prieš pasileisdami į žygius, dalyviai atlikdavo
apšilimo mankštas bei susipažino su teisinga šiaurietiško ėjimo
technika.
Vėliau žygeiviai su profesionaliais šiaurietiško ėjimo instruktoriais įveikdavo numatytas trasas.
Kvėpuodami gaiviu, pušimis kvepiančiu oru, grožėdamiesi laukine gamta, žygio dalyviai dalindavosi patyrimais bei išgyvenamais
pojūčiais, kuriuos suteikė gražūs
vaizdai.
Druskininkiečiai ir miesto svečiai po šiaurietiškojo ėjimo žygio turėjo galimybę pasinaudoti
ir „Lynų kelio“ teikiamomis paslaugomis. Besikeldami šiuo keliu,
pro keltuvo langus, tarsi iš apžvalgos rato, žygio dalyviai pamatė įspūdingus Druskininkų kurorto miškus, Nemuno upės vingius
ir nuostabią miesto panoramą.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad šiaurietiškas ėjimas – puiki fizinio aktyvumo ir
sveikatos saugojimo bei stiprinimo forma. Galima panaudoti iki
90 proc. raumenų (dirba ne tik
kojų, bet ir viršutiniai kūno raumenys), sudeginti nuo 20 iki 50 proc.
daugiau kalorijų, nei einant tokiu
pačiu tempu be lazdų. Šis ėjimas
naudingas žmonėms, norintiems
suvaldyti antsvorį, treniruoti nugarą bei ugdyti taisyklingą laikyseną. Šiaurietiškas ėjimas tinka

bet kurio amžiaus žmonėms bet
kokiu oru ir bet kuriuo metų laiku.
Išmėgino karštą jogą
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras vasario 10 d. organizavo ir „Karštos jogos“ užsiėmimą, sulaukusį itin didelio
susidomėjimo. Karšta joga – tai
serija jogos pozų, vadinamų asanomis, atliekamų patalpoje, kurioje palaikoma apie 37 laipsnių
temperatūra. Šiluma padidina
pulsą ir suaktyvina medžiagų
apykaitą, prasiplečia kraujagyslės, kūnas tampa lankstesnis.
Aktyvesnė cirkuliacija padidina
kraujo tekėjimą į galūnes. Sumažėja rizika susižeisti ar pasitempti raumenis, todėl karštos jogos
užsiėmimo metu šiluma leidžia
kūnui laisviau judėti. Pratimai
orientuoti į kiekvienos kūno dalies stiprinimą, ypač – stuburo.
Jie atliekami tam tikra tvarka, kai
kiekviena poza paruošia kūną kitam pratimui. Užsiėmimų metu
būtina įsiklausyti į savo kūną, ir
nepersistengti. Karštos jogos užsiėmimai nerekomenduojami ir
peršalus.
Vasaris – sveikatingumo mėnuo uždarytas karštai
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Druskininkų sveikatingumo
ir poilsio centru AQUA organizavo „Pirties dieną“. Jos metu Druskininkiečiai ir miesto svečiai susipažino su pirties nauda kūnui ir

dalyvavo ypatingoje programoje
GRANDE pirtyje.
Vasarį organizuoti net 58
sveikatingumo renginiai, skirti
druskininkiečiams, miesto svečiams bei mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
primena, kad kiekvieną antradienį, trečiadienį ir penktadienį organizuojamos mankštos:
antradieniais – Druskininkų
miesto bendruomenei, trečiadieniais – Viečiūnų miestelio
bendruomenei bei senjorams,
trečiadieniais ir penktadieniais – Druskininkų senjorams.
Mankštų metu susirinkusieji
atlieka įvairius tempimo, kvėpavimo, koordinacijos bei pusiausvyros pratimus.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras dėkoja Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centrui AQUA bei
UAB „Kautros keltuvai“, jogos
mokytojai Neringai Ledžiūtei.
prisidėjusiems prie „Vasaris –
sveikatingumo mėnesio“ renginių organizavimo. Džiaugiamės, kad gyventojai aktyviai
dalyvauja įvairiuose sveikatingumo renginiuose ir raginame
gyventojus stiprinti sveikatą
nuolat.
Druskininkų savivaldybės
VSB informacija
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Viešojoje bibliotekoje – Algimanto Švėgždos kūrybos albumo
„Laimės šulinys“ sutiktuvės
Druskininkų
savivaldybės
Viešojoje bibliotekoje organizuotos Vilniaus dailės akademijos garbės profesoriaus
Algimanto Švėgždos kūrybą
pristatančio albumo „Laimės
šulinys“ sutiktuvės. Renginyje dalyvavo leidinio sudarytoja, tekstų autorė, menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos
docentė dr. Ramutė Rachlevičiūtė, druskininkietis Adelbertas Nedzelskis – knygos
„Algimanto Švėgždos viešnagė Druskininkuose“, išleistos 2008 metais, sudarytojas. Buvo perskaitytas ir Vidos
Mažrimienės, dėl ligos negalėjusios dalyvauti renginyje,
laiškas, kuriame ji dalijosi prisiminimais apie susitikimus
su A. Švėgžda. Parodyta ir filmuota medžiaga, interviu, kurį
menininkas davė, sugrįžęs iš
Druskininkų.
Akademinio leidinio sudarytoja dr. R. Rachlevičiūtė ap-

Vakaro metu bibliotekos erdvėse buvo eksponuojami ir A. Švėgždos paveikslai/Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

žvelgė Algimanto Švėgždos
(1941-1996 m.) gyvenimą ir
kūrybos laikotarpius, kūrybinio palikimo vertę, svarbą
Lietuvos dailės istorijai: „Tai
buvo atviras pasauliui menininkas, kuris mylėjo gamtą, domėjosi filosofija, literatūra, muzika. Kūrė portretus,
peizažus, natiurmortus, grafikos darbus, akvareles, pasteles, knygų iliustracijas...
Keliolika paskutiniųjų gyvenimo metų gyveno Vokietijoje, Berlyne. Labai mylėjo Lietuvą, troško visuomet
matyti ją laisvą ir nepriklausomą.“
A. Švėgžda, jau sunkiai sirgdamas, testamentu paskirstė
savo kūrybinį palikimą Lietuvos
muziejams. „Nebuvo ir, manau,
nebus dosnesnio, labiau mylėjusio tėvynę Lietuvą dailininko, kaip Algimantas Švėgžda.
Jis padovanojo savo kūrinius
Lietuvai iš širdies, padovanojo

tai, ką turėjo geriausio“, – sakė
knygos sudarytoja.
A. Nedzelskis pasidalijo prisiminimais apie dailininką ir
jo savaitės viešnagę Druskininkuose. A. Švėgžda žavėjosi M. K. Čiurlionio kūryba,
jautriai ir giliai ją suprato. Būdamas Druskininkuose, jis intensyviai kūrė, nupiešė tris
pastelių ciklus: „Čiurlionio obelys“. „Liškiavos vienuolyno ansamblis“, triptiką „Raigardas“.
Visus vėliau padovanojo Druskininkams. Vakaro metu buvo
eksponuojami trys originalūs
paveikslai.
Vakarą jautriai papildė Druskininkų moterų vokalinio ansamblio (vadovė Virginija Šedienė) atliekamos dainos,
kurios tarsi vedė klausytojus
nelengvais A. Švėgždos gyvenimo keliais.
Druskininkų viešosios
bibliotekos informacija

Atliekų tvarkymu regione domėjosi svečiai iš tolimos karalystės
Lietuvoje viešėję Kambodžos
Karalystės Aplinkos ministerijos ir Nacionalinės darnaus
vystymosi komisijos atstovai,
besidomintys mūsų šalies patirtimi aplinkosaugos srityje,
lankėsi ir Alytaus rajone veikiančiame regiono atliekų tvarkymo technologijų centre.
Dvylikos žmonių delegacija apžiūrėjo čia veikiančius mechaninio rūšiavimo, biologinio apdorojimo, kompostavimo įrenginius,
šiuolaikiškai įrengtą ir tvarkomą
nepavojingų atliekų sąvartyną, kitus objektus.
„Tai, ką pamatėme, mums paliko
labai didžiulį spūdį“, – sakė Kambodžos Aplinkos ministerijos sekretorius Sao Sopheap.
Anot jo, Kambodžoje yra daug
problemų atliekų tvarkymo srityje, jas privalu spręsti, o tą darant,
labai svarbi ir reikalinga yra kitų
šalių patirtis.
„Mes vis dar neturime tinkamai
funkcionuojančio sąvartyno. O
pas jus išvydome visą įrengimų
kompleksą. Pats sąvartynas yra
eksploatuojamas jau daug metų,
bet dėl apgalvotų sprendimų bei
modernių technologijų atrodo labai gražiai ir tvarkingai. Čia dirba
žmonės, puikiai išmanantys visą

Kambodžos Aplinkos ministerijos sekretorius S. Sopheap ir Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovas A. Reipas/ARATC archyvo nuotrauka

atliekų tvarkymo sistemą, atliekų
rūšiavimą, jų perdirbimą“, – kalbėjo Sao Sopheap.
Svečiai iš Kambodžos, atliekų
tvarkymo technologijų centre praleidę daugiau kaip dvi valandas,
turėjo daug klausimų apie atliekų
tvarkymo sistemos kūrimą, ją reglamentuojančius įstatymus ir savivaldybių sprendimus.
Jie domėjosi, kaip yra surenka-

mos atliekos, kaip jos išrūšiuojamos, kaip tvarkomos atskirtos
skirtingų frakcijų atliekos, kaip
veikia biologinio apdorojimo įrenginiai, kaip tvarkomas sąvartynas, kaip gaminamas kompostas
ir daugybe kitų klausimų.
Vizito Lietuvoje metu Kambodžos Karalystės Aplinkos ministerijos ir Nacionalinės darnaus
vystymosi komisijos aukšto rango

pareigūnai buvo susitikę su Aplinkos ministerijos, departamentų
vadovais, Seimo aplinkos apsaugos komiteto nariais.
Kambodžos aplinkosaugininkų
susidomėjimas mūsų šalies patirtimi išaugo, kai Lietuvos įmonė
„Norway Registers Development“
laimėjo Jungtinių Tautų vystomos
programos skelbtą konkursą IT
strategijai Kambodžos Aplinkos
ministerijai sukurti. Ši strategija
buvo sukurta, o jos kūrimo metu
atsirado didžiulis Kambodžos
aplinkosaugininkų susidomėjimas
Lietuvos patirtimi.
Aplinkosaugines savo šalies
problemas norinčius spręsti Kambodžos pareigūnus domina ne tik
pats atliekų tvarkymo procesas,
bet ir visos įstatyminės bazės sukūrimas, visuomenės švietimo ir
informavimo procesai, kurie yra
labai svarbūs, organizuojant sėkmingai veikiančią atliekų tvarkymo sistemą.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC) buvo pasirinktas ir tolimos šalies atstovams
buvo pristatytas kaip pavyzdinis,
inovatyviausias regioninis atliekų
tvarkymo centras Lietuvoje.
„Šis vizitas mums yra labai svarbus, įsimintinas ir naudingas. La-

bai sveikinu visą ARATC komandą, kuri dirba labai sunkiai, kad
sutvarkytų visas atliekas ir visa ši
didelė teritorija būtų tvarkinga“, –
kalbėjo Kambodžos Aplinkos ministerijos sekretorius S. Sopheap.
Pasak svečių delegaciją lydėjusio Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovo Algirdo Reipo,
išties smagu, kad regione sukurta atliekų tvarkymo sistema nuolat sulaukia gerų įvertinimų ir maloniai nustebina pastaruoju metu
vis labiau ja besidominčius kitų
šalių atstovus.
„Manau, mes iš tiesų galime
džiaugtis ir didžiuotis, kad vos per
penkiolika metų sugebėjome sukurti sistemą, kuri užtikrina labai
pažangų atliekų tvarkymą. Galime didžiuotis ir kiekvienas savimi, per tą laiką stipriai pasikeitusiu požiūriu į atliekų rūšiavimą ir
suvokimu, kad tą daryti yra būtina“, – sakė A. Reipas.
Kambodžos delegacijos vadovui
jis įteikė knygą, kurioje pristatoma
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro penkiolikos metų istorija ir
palinkėjo sėkmės, kuriant pažangią atliekų tvarkymo sistemą savo
šalyje.
ARATC informacija

Dėmesio! Plinta tymai
Sergamumas tymais pasiekė ir Druskininkų savivaldybę.
2018 metais susirgimų tymais
neregistruota, o 2019 metais
jau užregistruoti du tymų atvejai. Tymais susirgo suaugęs asmuo, kurio skiepijimo nuo tymų
būklė nežinoma, ir vienas 15
mėn. amžiaus vaikas, kuris dar
nebuvo paskiepytas nuo tymų.
2018 metais Lietuvoje užregistruota 30 tymų atvejų, 5 iš jų – įvežtiniai.
Tymai diagnozuoti 4-iems vaikams ir 26-iems suaugusiems asmenims. Daugumos susirgusių asmenų skiepijimo būklė nežinoma.
2019 metais tymų virusas plinta toliau, iki vasario 22 d. Lietuvoje užregistruoti 67 tymų atvejai.
Tymai – itin užkrečiama virusinė infekcija, plintanti oro lašeliniu

būdu, pasireiškianti karščiavimu,
katariniais reiškiniais, bėrimu. Ja
užsikrečiama nuo sergančio tymais asmens 3-5 d. iki bėrimo
pradžios ir 4 dienos po bėrimo.
Imlumas tymams beveik visuotinis (95 proc.). Persirgus šia liga,
susidaro ilgalaikis imunitetas.
Inkubacinis tymų periodas trunka 7-17 dienų, kartais – iki 21 dienos. Liga prasideda katariniais
reiškiniais (karščiavimu, kosuliu,
sloga, akių junginių uždegimu),
trunkančiais 3-5 dienas.
Bėrimai dažniausiai atsiranda
3-4 ligos dieną, bėrimas prasideda galvos srityje, vėliau apima liemenį, galūnes.
Dažniausiai tymai gali komplikuotis plaučių, gerklų, ausų uždegimais, retais atvejais – smegenų
uždegimu.

Vienintelė apsauga nuo tymų
– skiepai
Lietuvoje nuo tymų pradėta skiepyti 1964 metais, buvo skiepijama
viena tymų vakcinos doze. 1992
metais buvo patvirtinta I-oji nacionalinė imunoprofilaktikos programa, sudarytas skiepų kalendorius, pagal kurį vaikai nuo tymų
pradėti skiepyti 2 tymų vakcinos
dozėmis ir turėtų būti apsaugoti nuo tymų infekcijos. Moksliniai
tyrimai rodo, jog ilgalaikė organizmo apsauga susidaro tik po dviejų įskiepytų tymų vakcinos dozių.
Abejojant dėl skiepų, patartina
kreiptis į gydymo įstaigą ir patikslinti duomenis.
Neskiepytų, nepilnai paskiepytų ar nesirgusių asmenų, turėjusių kontaktą su sergančiuoju tymais, imlumas tymų virusui yra iki

95 proc. Asmenys, turėję kontaktą su sergančiuoju tymais, turėtų nedelsti, kreiptis į savo šeimos
gydytoją ir pasiskiepyti nemokamai per 72 val. po kontakto. Nesuspėjus pasiskiepyti per 72 val.,
būtina išlaukti visą inkubacinį ligos periodą (21 d.) ir, jeigu nesusergama, pasiskiepyti.
Kartais klaidingai galvojama,
jog sumažėjus sergamumui užkrečiamosiomis ligomis, skiepyti vaiko nereikia. Tačiau ligos sukėlėjas neišnyksta. Tik savalaikiai
skiepijant vaikus pagal skiepų kalendorių, pasiekiamas aukštas
kolektyvinis imunitetas, dėl to sumažėja ir užkrečiamųjų ligų plitimo rizika.
Skiepykime vaikus
Dalis infekcinių ligų šiais laikais

retos ir tėvai kartais klaidingai galvoja, kad šios ligos išnyko. Ir atsisako skiepyti vaikus. 2018 metais
mūsų teritorijoje 15 asmenų atsisakė skiepyti vaikus tymų, epideminio parotito ir raudonukės
(MMR) vakcina. Tačiau vis dažniau nustatomi tymų, kitų infekcinių ligų protrūkiai Europoje verčia
labai sunerimti, nepasikliauti vien
skleidžiama mokslu nepagrįsta
informacija apie skiepų žalą.
Nepaskiepijus vaiko nuo vienos ar kitos užkrečiamosios ligos, ateityje galima sulaukti labai
skaudžių pasekmių.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Alytaus
departamento Druskininkų
skyriaus informacija
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Renginiai
Kovo 8 d. 16 val. Literatūrinė
popietė vaikams „Žemė ir
oras pilnas pavasario “, skirta
rašytojo K. Grahame 160-mečiui
(Druskininkų
savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g.
13)
Kovo 8 d. 19 val. Šventinį „Moters dienos“ vakaras su Lietuvos
balso dalyve Ema Zdanavičiūte.
Visus svečius vaišinsime ypatingu desertu! Daugiau informacijos tel. +370 650 85494
(Restoranas „Nakviša“, Maironio g. 22)

Užuojautos
Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų – MAMĄ...
Ir begalinis skausmas užklupo skaudžiai, netikėtai...
Telydi Jus nuoširdi mūsų paguoda ir dvasios stiprybė.
Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame
Vilių Lukoševičių ir artimuosius.
DNSB „Tauras“ gyventojai

Kovo 12 d. 17.30 val.   Susitikimas su rašytoju, filosofu Arvydu
Juozaičiu ir jo knygos ,,Tėvynės
tuštėjimo metas“ pristatymas
(Druskininkų
savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g.
13)
Kovo 11 d. 16 val. Literatūrinėmuzikinė kompozicija „Kas randus Tau, Tėvyne, suskaičiuos“.
Dalyvaus Druskininkų miesto
tremtinių, politinių kalinių mišrus
choras, vadovaujamas Antaninos Laurenčikienės. Įėjimas
nemokamas („Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje,
II a.)
Kovo 15 d. 19 val. Susitikimas
su populiaria romanų autore
Irena Buivydaite ir jos naujausios knygos „Rožių dvaras“
pristatymas. Renginio metu
galėsite įsigyti knygą su autografu. Maloniai kviečiame!
(„Eglės sanatorija“ biblioteka)

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

Parodos
Kovo 4 d.-17 d. Spaudinių
paroda „Po laisvės angelo
sparnu“,
skirta
Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g.
13)
Iki kovo 15 d. veiks Agnės
Čyžiūtės   mandalų paroda
“Spalvotu taku link širdies“
(Druskininkų
savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g.
13)
Iki balandžio 26 d. veiks
Druskininkiečių
menininkų
kūrybos darbų paroda (Amatų
centras „Menų kalvė“, M. K.
Čiurlionio g. 27)

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

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

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, „Toyota“
markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys, po autoįvykių.
Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 686 94982

Tel. 8 672 97431

AT L I E K A M E
statybos ir
apdailos darbus.
Te l . 8 6 0 1 5 2 5 9 0

Perka įvairų mišką.
Tel. 8 603 12490
Gamybos įmonei
reikalingi autokrautuvų
vairuotojai.
Tel. 8 615 14427

Superkame visų markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys
ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454

Informacija gyventojams, gaunantiems ES
paramą maisto produktais
Nuo kovo 12 d. iki kovo 15 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“
dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji prašymus iki š. m.
sausio 31 d. Parama dalinama:
Druskininkuose, Baravykų g. 1 – kovo 13, 14 d. nuo 17.00 iki 19.00 val.
Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – kovo 12 d. nuo 17.00 iki 18.30 val.
Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – kovo 8 d. nuo 16.30 iki 18.30 val.
Telefonai pasiteirauti: LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461; Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543
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2019.03.08 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 2.
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Vartotojų kontrolė.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
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.
22:45 Klausimėlis.lt (kart.).
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Mergina su drakono tatuiruote.
01:35 Karinės paslaptys.
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Štutgarto kriminalinė policija 5.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Farai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS. „Sparnai“.
21:15 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS. „Blogos mamos“.
23:20 „Paskutinį kartą Vegase“.
01:25 „Linkėjimai iš Paryžiaus“.
03:00 „Taksi 3“.
04:30 „Svotai“.
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.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „PREMJERA. Svaragini. Amžina draugystė“.
14:00 „Dvi širdys“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Bus visko.
18:00 Žinios.
19:00 KK2 penktadienis.
20:30 SAVAITĖS HITAS. Žaliasis žibintas.
22:50 Atpildas.
00:55 Baubas 3.
02:30 Pabėgti neįmanoma.
04:05 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Čempionai.
07.30 Atliekų kultūra.
08.00 Reporteris.
09.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Jekaterina Didžioji”.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
21.00 „Prokuroras“.
22.00 Reporteris.
23.00 Ant bangos.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Šėtono medžioklė“.

03.50 „Spąstai Pelenei“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Nepataisomi“.
10:40 „Kobra 11“.
11:45 „Mentalistas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nepataisomi“.
17:00 „Kobra 11“.
18:00 NKL čempionatas. Palangos „Kuršiai“ - Klaipėdos „NeptūnasAkvaservis“.
20:00 „Amerikietiškos imtynės“.
22:00 Sukeisti žudikai.
23:50 Pranašas.
01:30 „Juodasis sąrašas“.

2019.03.09 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.
06:55 Jokas. Fantastinė komedija.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Jeloustouno gamta.
12:55 Pasaulio dokumentika. Užburianti Indonezija.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 6.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
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. Žvaigždžių duetų
konkursas.
23:00 Vidurnaktis Paryžiuje.
00:35 Mergina su drakono tatuiruote.
03:10 Pasaulio dokumentika. Jeloustouno gamta.
04:00 Teisė žinoti.
04:25 Džesika Flečer 6.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 PREMJERA. „Sparkas. Kosminė istorija“.
12:50 „Princesė“.
14:40 „Simpsonai“.
15:10 „Ekstrasensų mūšis“.
17:00 „Raudonas kilimas“.
17:30 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Turtuolis vargšas“.
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS. „Sūnaus
globa“ .
23:00 „Namas gatvės gale“.
00:55 „Blogos mamos“.
02:40 „Rytoj, kai prasidėjo karas“.
04:30 „Svotai.
06:30 „Tomas ir Džeris“.
06:55 „Žvėrelių būrys“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Riterių princesė Nela“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 „Ogis ir tarakonai“.
09:15 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA. Dingęs Drakonas.
11:05 Skūbis Dū.
12:50 Laikrodžių stabdytojai.
14:40 Keista porelė 2.
16:30 Gyvūnų pasaulis.
17:00 Bus visko.
18:00 Žinios.
19:00 SUPERKINAS. Madagaskaras 2.
20:45 Paskutinis tėvų išbandymas.
Mažieji Fokeriai.

22:40 Kitoks parodijų filmas.
00:25 Žaliasis žibintas.
02:25 Programos pabaiga.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Mariana Korvelytė – Moravskienė“.
07.55 „Pavojingiausios kelionės.
Brazilija“.
08.30 „Pavojingiausios kelionės.
Mianmaras“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“.
13.00 „Tarp meilės ir neapykantos“.
15.15 „Pasaulio turgūs.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa pristato.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
22.00 Žinios.
22.30 „Gurovo bylos. Trys dienos“.
23.05 „Mentų karai. Odesa“.
01.25 „Moterų daktaras“.
02.55 „Tarp meilės ir neapykantos“.
04.35 Vantos lapas.
05.00 „Spąstai Pelenei“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
06:15 „Vaikai šėlsta“.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
„Savickas Classic“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:05 „Būk ekstremalas“.
11:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:50 „Pragaro viešbutis“.
13:50 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Lemtingi skambučiai“.
17:00 Betsafe–LKL. Pieno žvaigždės
- Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 MANO HEROJUS. Įtėvis.
00:10 AŠTRUS KINAS. Namas girios glūdumoj.
01:50 „Juodasis sąrašas“.
02:35 „Juodasis sąrašas“.

2019.03.10 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime
kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Snieguolė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė.
12:55 Pasaulio dokumentika. Brazilijos gamtos stebuklai.
13:50 Puaro.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
21:30 Premjera. Laisvės kaina. Disidentai.
22:20 Ketverios vestuvės ir vienerios laidotuvės.
00:15 Premjera. Karštas kubilas –
laiko mašina 2.
01:50 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė.
02:45 Pasaulio dokumentika. Brazilijos gamtos stebuklai.
03:40 Pasaulio dokumentika. Užburianti Indonezija.
04:25 Puaro.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:00 „Transformeriai. Maskuotės meistrai“.

07:30 „Aladinas“.
08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Nerealieji“.
13:50 „Baltuolė ir Rožytė“.
15:15 „Netikra vienuolė 2“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Lietuvos talentai“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS. „Titanas“.
23:55 „Namas gatvės gale“.
01:45 „Paskutinį kartą Vegase“.
03:35 „Titanas“.
06:35 „Tomas ir Džeris“.
07:00 „Žvėrelių būrys“.
07:25 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:50 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:15 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:45 „Ogis ir tarakonai“.
08:55 KINO PUSRYČIAI. Olis ir piratų lobis.
10:30 Skūbis Dū 2. Monstrai išlaisvinti.
12:20 Kaip pavogti nuotaką.
14:20 Meteorų audra.
16:10 Ne vienas kelyje.
16:50 Teleloto.
18:00 Žinios.
19:00 Finalo ketvertas.
21:00 Lapkričio žmogus.
23:10 Asai.
01:20 Paskutinis tėvų išbandymas.
Mažieji Fokeriai.
02:55 Programos pabaiga.
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.
12.00 „Vera. Pelkė“.
14.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.30 „Žiurkininko fleita“.
20.00 Žinios.
20.25 „Žiurkininko fleita“.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“.
00.40 „40 plius, arba jausmų geometrija“.
02.10 „Vera. Pelkė“.
03.40 „Kelrodė žvaigždė“.
05.10 „Pavojingiausios kelionės. Laosas“.
05.35 „Pavojingiausios kelionės.
Madagaskaras“.
06:30 Tarptautinis galiūnų
turnyras „Savickas Classic“.
07:30 „Iš visų jėgų“.
08:00 „Būk ekstremalas“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:05 „Būk ekstremalas“.
11:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:50 „Pragaro viešbutis“.
13:50 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Čepas meta.
17:00 Betsafe–LKL. Rytas - Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 Lenktynių meistrai.
21:30 „PREMJERA. Iliuzija“.
22:30 „PREMJERA. Kriminalinė
Maskva“.
23:30 Sukeisti žudikai.
01:00 Namas girios glūdumoj.

2019.03.11 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Siena: Tarp Rytų ir
Vakarų.
07:10 Duokim garo! Poeto Pauliaus
Širvio dainos.
08:40 Premjera. Raudonas vėžlys.
10:00 Transliacija iš LR Seimo. Iškilmingas minėjimas, skirtas Lietuvo nepriklausomybės atkūrimo dienai, Seimo Kovo 11-osios Akto salėje.

11:40 Dainuoju Lietuvą. Patriotinės
dainos.
12:00 Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Trijų
Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje.
Tiesioginė transliacija.
12:30 Dainuoju Lietuvą. Patriotinės
dainos.
13:00 Šv. Mišios, skirtos Lietuvos
nepriklausomybės dienai.
14:13 Loterija „Keno Loto“.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Neužmiršti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Premjera. Misija Sibiras’18.
Surasti savus.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Emilija iš Laisvės alėjos.
23:00 Meilė Tėvynės nemari. Juozas Naujalis.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Neužmiršti. Dokumentinis filmas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dainuoju Lietuvą.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Misija Sibiras’18. Surasti savus.
05:00 Beatos virtuvė.
06:30 „Televitrina“.
06:45 „Sparnai“.
08:20 „Paryžiaus katedros
kuprius“.
10:10 „Madagaskaro pingvinai“.
11:55 „Aukštyn“.
13:50 „Simpsonų filmas“.
15:30 „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI. „Lietuvos garbė
2019“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Kingsman. Slaptoji tarnyba“ .
00:35 „Rezidentas“.
01:30 „Kaulai“.
02:15 „Kvantikas“.
03:05 „Ekstrasensai tiria“.
04:30 „Rezidentas“.
06:25 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
06:50 Bitės filmas.
08:30 Kalakutai. Atgal į

ateitį.
10:15 Monte Karlas.
12:25 PREMJERA. Brangi Eleonora.
14:15 Nuotakų karai.
16:00 Mano žmona – ragana.
18:00 Žinios.
19:10 Kelionė į paslaptingąją salą.
21:00 PREMJERA. Gelbėtojai.
21:58 Telefoninė loterija 1634.
22:00 Tęsinys. PREMJERA. Gelbėtojai.
23:20 Tyla.
02:05 Asai.
03:55 Programos pabaiga.

06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „TV Europa pristato. Lietuvos
gelmių istorijos“.
09.45 „Namas prie šaltinio“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. G. E. Mohl – Basanavičienė“.
14.40 Partizanų keliais.
15.20 „Pasislėpusi Palanga. Palanga - pasienio miestas“ .
16.00 Žinios.
16.30 „Šuns širdis“.
18.00 Žinios.
18.25 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.30 „Šuns širdis“.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Žinios.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Šėtono medžioklė“.
03.50 „Neišsižadėk“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
06:50 „Paryžius. Gyventojai ir gyvūnai“.
08:50 Oskaras.
10:35 41-asis Tarptautinis Monte
Karlo cirko festivalis.
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13:15 Radijo stoties “Lietus” muzikos apdovanojimai „Aukso lašas“.
16:30 Bukas ir Bukesnis.
18:45 Trintukas.
21:00 Titanų įniršis.
22:55 Įtėvis.
00:55 „Iliuzija“.
01:40 „Kriminalinė Maskva“.

2019.03.12 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 2.
12:00 Stilius.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 2.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai.
05:00 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS.
„Paliktieji“.
00:15 „Rezidentas“.
01:10 „Kaulai“.
02:00 „Kvantikas“.
02:50 „Ekstrasensai tiria“.
04:20 „Rezidentas“.
05:10 „Kaulai“.
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.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
14:00 „Dvi širdys“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra.
18:00 Žinios.
19:00 KK2.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 „Paveldėtoja 2“.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios.
22:00 VAKARO SEANSAS. Pagrobimas.
23:55 „Judantis objektas“.
00:50 Gelbėtojai.
02:45 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa.
08.00 Reporteris.
09.00 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Baimės įlanka“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.

16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Jekaterina Didžioji“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Šėtono medžioklė“.
03.50 „Šeimininkė“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Nepataisomi“.
10:40 „Kobra 11“.
11:40 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nepataisomi“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Vertikali riba.
23:30 Titanų įniršis.
01:20 „Juodasis sąrašas“.
02:10 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.

2019.03.13 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 2.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
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 Kabančios uolos.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05
Nacionalinė
ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“.
05:00 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“ .
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS. „Blogasis samarietis“.
22:25 „Vikinglotto“.
00:20 „Rezidentas“.
01:15 „Kaulai“.
02:05 „Kvantikas“.
02:55 „Ekstrasensai tiria“.
04:25 „Rezidentas“.
05:10 „Kaulai“.
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...
11:30 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
14:00 „Dvi širdys“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra.
18:00 Žinios.
19:00 KK2.
19:30 Nuo... Iki....
20:00 „Paveldėtoja 2“.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios.
22:00 VAKARO SEANSAS. Vingiuotas kelias namo.
23:55 „Judantis objektas“.
00:50 Pagrobimas.
02:25 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Skinsiu raudoną

rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
08.00 Reporteris.
09.00 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Baimės įlanka“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Jekaterina Didžioji“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Ant bangos.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa.
00.30 Čempionai.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Kelrodė žvaigždė“.
03.00 „Šėtono medžioklė“.
03.50 „Šeimininkė“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Nepataisomi“.
10:40 „Kobra 11“.
11:45 „Mentalistas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nepataisomi“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 15 šlovės minučių.
23:25 Vertikali riba.
01:40 „Juodasis sąrašas“.
02:25 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.

2019.03.14 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5.
11:15 Aukštuomenės daktaras 3.
12:00 Gyvenimas.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
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 Štutgarto kriminalinė policija 5.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.

02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas.
05:00 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Gero vakaro šou“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės žiedai“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00
VAKARO
KINO
TEATRAS.“Beždžionių planeta“.
00:25 „Rezidentas“.
01:20 „Kaulai“.
02:10 „Kvantikas“.
03:00 „Ekstrasensai tiria“.
04:25 „Rezidentas“.
05:15 „Kaulai“.
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...
11:30 „Paveldėtoja 2“.
12:00 „Mano likimas“.
13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“.
14:00 „Dvi širdys“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:00 Yra, kaip yra.
18:00 Žinios.
19:00 KK2.
19:30 Valanda su Rūta.
20:30 „Monikai reikia meilės“.
21:00 Žinios.
22:00 VAKARO SEANSAS. PREMJERA. Ketvirtojo Reicho aušra.
00:00 „Judantis objektas“.
00:55 Vingiuotas kelias namo.
02:30 Alchemija.
03:00 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
03:30 Programos pabaiga.
06.09 Programa.
06.10 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
08.00 Reporteris.
09.00 Ant bangos.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Baimės įlanka“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Jekaterina Didžioji“.

20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys.
00.00 „Gluchariovas“.
01.05 „Bitininkas“.
02.10 „Širdies plakimas“.
03.00 „Šėtono medžioklė“.
03.50 „Žiurkininko fleita“.
04.35 „Albanas“.
05.20 „Gyvybės langelis“.
07:15 „Vaikai šėlsta“.
07:40 „Stoties policija“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Nepataisomi“.
10:40 „Kobra 11“.
11:45 „Mentalistas“.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nepataisomi“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Niko.
23:00 15 šlovės minučių.
01:15 „Juodasis sąrašas“.
02:05 „Lemtingi skambučiai“.

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
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Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams –
iki 40 %
St ikl a m s – 10 %
Gydy tojos patikra,
užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas:
Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)

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

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

Tel. 8 686 55692

Apdailos ir santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676
UAB „Švykai“ ieško meistrų/brigadininkų metalo
antikorozinės apsaugos; betono remonto ir apsaugos
bei pastolių montavimo darbams. Darbas visoje
Lietuvoje. Skambinti tel. +370 687 50429

Autoservisui reikalingas automechanikas.
Tel. 8 613 91192

UAB „Druskų miestas“ reikalingas restorano administratorius (-ė ). Tel. 8 615 34147 arba 8 696 01007
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramonės g.5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso
Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-butano
dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005

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

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

Tel. 8 613 56708
Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

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

Tel. 8 656 66544

Elektriko paslaugos Druskininkuose. Elektros instaliacija, gedimų šalinimas, šildymo valdymas, signalizacija. Tel. 8 618 41024
Šiltiname fasadus
(polisterolo klijavimas,
armavimas, dekoratyvin i s t i n k a s) .
Te l . 8 6 5 7 5 0 4 6 0 ; 8
675 83453

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866

BALDAI IŠ VOKIETIJOS,
SENDAIKČIAI
Baravykų g. 10, Druskininkai
I-V: 9.00 val.-17.30 val.;
VI: 9.00 val.-15.00 val.
Tel. 8 647 88559
Viešbutis „Pušynas“ siūlo nuolatinį darbą
viešbučio administratoriui (-ei);
Visos socialinės garantijos, geros darbo sąlygos.
Kontaktinis telefonas pasiteirauti: 8 655 03343

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

Parapsichologo
konsultacijos, būrimai.

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Jūsų paslaugoms:
banketų, furšetų, proginių pietų ir vakarienių,
degustacijų organizavimas;
meniu sudarymas pagal užsakovo pageidavimus ir
galimybes;
galimybė vienu metu aptarnauti iki 100 asmenų.
Kontaktinis telefonas pasiteirauti ir užsakymams 8 606 00016
Adresas: Vienkiemių g. 5, Jaskonys, Druskininkų sav.

Perkame brangiai miškus,
žemes. Konsultuojame bendrasavininkus miško, žemės
klausimais. Rankpinigiai į
namus per 24 val.
Tel. 8 613 56708
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas
Parduodamas 18 kv. m kambarys
Gardino g. 80. Tel. 8 648 61304
Kambarys bendrabutyje, Šiltnamių gatvėje, reikalingas remontas. Kaina 8700 Eur.
Tel.  8 686 42499
1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
3 kambarių 67,43 kv. m butas 9
aukšte iš 9, Ateities g. 40. Kaina
– 38500 Eur. Tel. 8 687 37575
Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120: šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina
– 105000 Eur. Tel. 8 602 10802
Gyvenamas namas (su baldais)
su ūkiniais pastatais 17 a sklype
Leipalingyje, Seirijų g. Namo
priestate įrengta pirtis. Kaina 36
000 Eur. Tel. 8 694 52629
Keičiamas 3 k. butas su holu
Ateities g. 4 a į 1-2 k. butą 1-2
aukšte. Arba parduodamas. Gardino g. nesiūlyti.
Tel. 8 682 68940
Sodo namas bendrijoje „Papartis“ Viečiūnuose. Kaina – 35 000
Eur. Tel. 8 603 94991

Nuoma
Jauna šeima išsinuomotų 2 k.
butą Kalviškių rajone.
Tel. 8 671 54524
Išsinuomočiau garažą.
Tel. 8 663 53987
Ilgesniam laikui išnuomojamas
pilnai įrengtas 2 k. butas Ateities
g. 18 su baldais ir buitine technika. Kaina 200 Eur + komunaliniai. Tel. 8 679 27303
Druskininkų g. renovuotame
name išnuomojamas 2 k. butas
su baldais ir buitine technika
(butas be euro remonto, bet
tvarkingas) už 200 Eur mėn. +
mokesčiai. Tel. 8 675 77948; 8
612 47556.

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

Parduodama žemės ūkio
produkcija

Parduodu rugius ir avižas, po
160 Eur/t; miežius po 240 Eur/t;
žirnius po 250 Eur/t.
Tel. 8 698 50782
Parduoda kviečius, traiškytus
kviečius, medų, didesnį kiekį pristatau. Tel. 8 616 11588

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
Opel „Frontera“: 1999 m., 2.2
benzinas/dujos. Kaina – 2100
Eur. Tel. 8 663 53987
Parduodama Ford C-MAX, 2003
m. 11 mėn., juoda, benzinas, variklis 1,8 l;88 kWh, TA iki 2021 01
31.; geros būklės. Tel. 8 615 58851
„Opel Zafira“,2004 m.; 2,0 DTI;
pilkos spalvos, kaina 1550 Eur.
Tel. 8 643 42240
Parduodama „Toyota Corolla“: TA
iki 2020 m., automat., benz., 1,8 l.
Tel. 8 682 98506

Geros būklės 96 bosų akordeonas „Akord“. Kaina – 70 Eur.
Tel. 8 628 76225
Trifazės medžio apdirbimo staklės „Eglutė“. Tel.: 8 656 38881, 8
686 68736
Parduodamas pianinas „Viatka“;
kaina 150 Eur. Tel. 8 682 53765
(skambinti po 19 val.)

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

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

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

Dovanoja
Parduodami įvairūs daiktai
Vaikiškas triratukas, krikštui ar
komunijai tinkanti suknelė (2-5
m.), masažinė elektrinė vonelė.
Tel. 8 603 94991
Nauji dujiniai lauko šildytuvai PATIO HEATER 14 kW, nauja MAULINEX duonkepė, veidrodis su
rėmu 760x1600, variklis 0,6 kW,
1350 apsukų. Tel. 8 620 15817

Dovanoju 4 knygų lentynas.
Tel. 8 613 73747

Ieško darbo
42-ejų metų vyras (be žalingų
įpročių) ieško papildomo darbo.
Tel. 8 627 13618
39-erių metų vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 629 17171

Televizorius „Gold Star“ su priedėliu; videomagnetofonas, kasetinis ir CD; virduliai kavai.
Tel. 8 630 36440
Staklės, tinkamos obliavimui,
frezavimui ir pjovimui.
Tel. 8 688 34938
Kineskopiniai plokščiaekraniai
televizoriai „Samsung“ (51 cm; 12
Eur); SCART laidai, pulteliai.
Tel. 8 686 43600
Suaugusiųjų sauskelnės L dydžio; „Tena Bed“ palutės; „Sudocrem“. Tel. 8 688 80976
Moteriški kailiniai; naminės austos lovatiesės. Tel. 8 630 87652
Aukšto slėgio purkštuvą (plovyklą) „Makita“ HW110 už 80 EUR;
mažai naudotą namų kino sistemą „Panasonic“ SA-HT885W už
120 Eur. Tel. 8 659 71488
Automatinė skalbimo mašina
„Bosh“ A 6 kg už 80 Eur, „Candy“
5 kg A– 80 Eur, „Blomberg“ A 7
kg už 70 Eur, LG už 70 Eur. Tel. 8
650 87433

Brangiai perku mišką
(gali turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis, areštuotas). Sutvarkau dokumentus.

Tel. 8 644 55355
Mūro ir stogo dengimo
darbai, kitos statybos
paslaugos.

Tel. +370 683 73254
Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811
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„Užgavėnių dūzgių“ dalyviai iš kiemo varė žiemą
Šeštadienį Druskininkų pramogų aikštėje buvo juntamas
Užgavėnių šurmulys – dalyvauti smagiame renginyje ir išvaryti žiemą čia susirinko gausus būrys druskininkiečių bei
kurorto svečių. Šventės dalyviai buvo pakviesti į Užgavėnių kermošių, ragavo gardžių
blynų, vaišinosi karšta arbata. Nuobodžiauti jiems neleido
Viečiūnų kapela ir dainininkas
Deividas Bastys.
Šiemetė Užgavėnių šventė buvo
netradicinė. Prasidėjo viskas nuo
„žaliojo“ kilimo ceremonijos, kurią vedė Lietuvos „žvaigždžių“
pasaulio atstovas Tenis Auliukaitis. Pirmą kartą Užgavėnių šventę vedė iššūkį savo vyrams išdrįsusios mesti „aktyvios kovotojos
už moterų teises, sveiko ir nelabai
maisto tinklaraštininkės“ ponia
Kumpė Lašinienė-Lašinė ir ponia
Dieta Kanapinienė-Kanapė.
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras „AQUA “ Pramogų
aikštėje įrengė grožio bei sveikos
gyvensenos salioną „2019 metų
standartas“ ir kvietė sveikatintis ir
sportuoti drauge.
Renginyje organizuotos tradicinės orientacinės „Moremonų varžybos“ Pavasario taurei laimėti,
kurių dalyviai buvo kviečiami pa-

galiau išgaudyti visus žiemos demoniūkščius ir parnešti pavasarį.
Šias varžybas laimėjo VSB komanda „Turbo“. Antra vieta atiteko Leipalingio jaunimo komandai
„Raketos“, o Jovaišių bendruomenės komanda „Begėdžiai“
tapo 3-osios vietos nugalėtojais.
Šventėje startavo ir naujas gatvės maisto projektas Druskininkuose „Virtuvė „Ant“ gatvės“,
kurio visiems dalyviams buvo
įteiktos orgaizatorių padėkos. Apdovanojimus atsėmė Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro
„AQUA“ restorano „Blynauja“ šefas, Viečiūnų laisvalaikio salės ir
bendruomenės kavinės-restorano „Viečiūnų Karčemėlė“ šefė Jolita Miliauskienė, Leipalingio laisvalaikio salės ir bendruomenės
restorano „Kanapinio kruopos“
savininkė Asta Čmukienė bei restorano „Blynkiemis“ įkūrėja Marytė Liaukevičienė.
Sporto entuziastai buvo kviečiami šėlti neįprastuose tądien
veikusiuose pramoginiuose ir
sportiniuose klubuose „Tebūnie
šviesa“, kurių šūkis: „Vietoj torto
rinkis sportą, vietoj baliaus – klubą gerą“. Šios pramogos dalyviai
– Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA grožio bei sveikos gyvensenos salionas „2019
metų standartas“ ir Visuome-

nės sveikatos biuro sporto klubas
„Kieno šluota greitesnė“ – taip pat
buvo apdovanoti specialiais prizais.
Renginio dalyviai buvo pakviesti žaisti mini golfą, apsilankyti tire,
įsiamžinti prie „Užgavėnių dūzgių“
sienelės, užsukti į kaukių fabrikėlį
ir pasigaminti kaukę.
Pirmą kartą organizuotas realybės šou „Žiemašokiai“ taip pat
sulaukė didelio susidomėjimo. Atsirado daug norinčių išbandyti jėgas – šokių aikštelėje sušokti 10
skirtingų stilių šokių. Juos vertino garbinga ir pati sau neabejinga komisija.
„Žiemašokių“ nugalėtoja tapo
charizmatiškoji Viečiūnų bendruomenės atstovė.
Renginio pabaigoje laukė tradicinė žiemos ir pavasario simbolių dvikova. Kad pagaliau įsigalėjo
ponios Dietos Kanapinienės-Kanapės valdžia, balsuodami nusprendė visi žiūrovai ir vijo žiemą
šūkiu „Žiema, žiema eik į „Snow
Areną“. Laužo liepsnose pradingo
ir tradicinė Užgavėnių Morė.
Renginį vainikavo Deivido Basčio koncertas. Žiūrovai buvo pakviesti dainuoti kartu su Deividu ir
švęsti pavasarį.
„Mano Druskininkai“
informacija

Šeštadienį Druskininkų pramogų aikštėje buvo juntamas Užgavėnių šurmulys – dalyvauti smagiame renginyje ir išvaryti žiemą čia susirinko gausus būrys druskininkiečių bei
kurorto svečių/Roberto Kisieliaus, Laimos Rekevičienės ir Druskininkų kultūros centro archyvo nuotraukos

