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Po posėdžio didžioji dauguma naujosios kadencijos Druskininkų savivaldybės tarybos narių susibūrė bendrai nuotraukai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Antradienį Druskininkų savivaldybės posėdžių salėje sušauktas pirmasis naujai išrinktos Tarybos posėdis. Gerbti ir
vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus bei sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario
pareigas prisiekė 22 Druskininkų savivaldybės tarybos nariai.
Posėdyje prisiekė jau šeštą kadenciją Druskininkų savivaldybei vadovausiantis meras
Ričardas Malinauskas, jau pirmajame tiesioginių mero rinkimų ture užtikrintai surinkęs
daugiau kaip 70 proc. rinkėjų
balsų.
Posėdis pradėtas iškilmingu
Lietuvos Respublikos valstybiniu
himnu, priesaikas priėmė ir Tarybos narių pažymėjimus įteikė
Druskininkų savivaldybės rinkimų
komisijos pirmininkė Jurgita Kunevičiūtė.
Tarybos posėdyje svarstyti LR
vietos savivaldos įstatyme numatyti klausimai. Slapto balsavimo
metu Druskininkų mero pavaduotoju išrinktas Linas Urmanavičius.
Atleista Administracijos vadovybė, o Administracijos direktorei Vilmai Jurgelevičienei pavesta eiti Druskininkų savivaldybės
administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai.
Dar vieną kadenciją mero pavaduotojo pareigas eisiantis L. Urmanavičius padėkojo už jį balsavusiems Tarybos nariams už
pasitikėjimą, kompetencijos ir
žmogiškųjų savybių įvertinimą:
„Savo pareigas visada stengiausi atlikti sąžiningai, remdamasis
turima patirtimi ir kompetencijo-

mis. Manau, kad visi sprendimai,
kuriuos priėmėme su Tarybos
dauguma, yra ir bus skirti bendruomenei, Druskininkų kurorto
vystymuisi.“
L. Urmanavičius pažymėjo, kad
mero pavaduotojo pareigos kartu reiškia didelę atsakomybę už
savo darbus ir prieš rinkėjus, ir
prieš merą, ir prieš Tarybą.
2019-2022 metų kadencijoje
Druskininkų savivaldybės taryboje, kurią iš viso sudaro 25 nariai,
dirbs meras R. Malinauskas kartu su visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu
Malinausku“ nariais – 18 tarybos
narių mandatų; taip pat taryboje
dirbs Tėvynės sąjungos koalicija
– 4 tarybos narių mandatai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga –
2 tarybos narių mandatai bei Lietuvos socialdemokratų partija – 1
tarybos nario mandatas.
Naująją Druskininkų savivaldybės tarybą ir merą R. Malinauską
pasveikino LR Seimo nariai: Virginija Vingrienė ir Zenonas Streikus
bei LR Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė.
Svečiai naujai prisiekusiai Tarybai palinkėjo sėkmingai tęsti pradėtus darbus.
Šventiniame Tarybos posėdyje
dalyvavo Savivaldybės administracijos specialistai, įvairių įstaigų
vadovai, asociacijos „Druskininkų
klubas“ atstovai, druskininkiečiai
ir Druskininkų krašto bendruomenių nariai.
Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, pasiteiravus,
su kokiomis mintimis pradeda
dar vieną kadenciją, savaitraščiui „Mano Druskininkai“ sakė,
kad jaudulys jam, kaip ir kiekvie-

V. Vasiliauskaitė:
„Kūrėjas turi
atspindėti šviesą,
prasmę, gyvenimą“
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Druskininkų savivaldybei ir šią kadenciją vadovaus meras R. Malinauskas; pirmojo naujosios Tarybos posėdžio metu mero pavaduotoju paskirtas L. Urmanavičius/Laimos Rekevičienės nuotrauka

nam žmogui, nėra svetimas dalykas: „Po viso to, kas vyko per
praėjusias pastarąsias dvi kadencijas – pastaruosius ketverius ar
aštuonerius metus – sulaukti tokio didžiulio, daugiau nei 70 proc.
siekiančio rinkėjų pasitikėjimo yra
sunkiai žodžiais nusakomas jausmas. Visų pirma, toks žmonių pasitikėjimas man yra didžiulis įsipareigojimas, atsakomybė. Kaip
ir iki šiol, dirbsiu nuo dūšios, sąžiningai, su atsidavimu žmonėms ir
Druskininkams.
Dirbsiu su dar didesniu entuziazmu, kad būtų rasti tinkami įvairių problemų sprendimo būdai,
deramai įgyvendinti visi suplanuoti bendruomenei, Druskininkų kurortui ir visam Druskininkų
kraštui reikalingi projektai, sukurti nauji infrastruktūros objektai. Tokie, kurie reikalingi ir krašto žmonėms, ir kurorto svečiams.
Džiaugiuosi, kad prasideda naujojo Kultūros centro statyba. Bū-

čiau labai laimingas, jei pavyktų
gauti finansavimą ir Vilniaus alėjos rekonstrukcijai. Ir toliau bus
didelis dėmesys skiriamas kaimiškosioms Druskininkų savivaldybės teritorijoms – miestas plečiasi, atsiranda daugiau vietovių,
kuriose būtina tvarkyti susisiekimo, viešųjų erdvių, gatvių, kiemų
apšvietimo bei kitų viešųjų erdvių
infrastruktūrą.
Darome viską, kas įmanoma ir
tai, kas yra mūsų jėgoms. Kaip
mums sekasi tai daryti – sprendžia mūsų bendruomenės žmonės, rinkėjai. Džiaugiuosi šiandienine Savivaldybės komanda, nes
tai žmonės, su kuriais, vieną kartą aptarus vienos ar kitos problemos sprendimo būdą, antrą kartą
apie tai kalbėti netenka.“
Druskininkų savivaldybės ir
savaitraščio
„Mano Druskininkai“
informacija

VSB paminėjo
veiklos 5-metį

10 psl.

Druskininkai kviečia
į Narcizų žydėjimo
šventę
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Artėjant vasaros sezonui, aptarti viešosios tvarkos užtikrinimo
bei kiti aktualūs klausimai

Pasitarimo metu diskutuota apie vykdomus darbus bei nuolatiniam viešojo saugumo užtikrinimui reikalingą plėtrą/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Praeitą savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos specialistai bei Druskininkų policijos komisaras Gintaras
Krasnickas aptarė viešosios tvarkos užtikrinimą Druskininkų savivaldybėje. Pasitarimo metu diskutuota apie vykdomus darbus bei
nuolatiniam viešojo saugumo užtikrinimui reikalingą plėtrą.
Viena iš pagrindinių susitikimo metu aptartų temų – miesto
stebėjimo kamerų atnaujinimas
bei plėtra. Kalbėta apie esamų
miesto stebėjimo kamerų sistemą, jos kokybę, priežiūros būdus ir įrangos atnaujinimo galimybes. Naujai paskirtas komisaras
G. Krasnickas pasakojo, kuriuose
objektuose, jo manymu, dar reikia
įdiegti naujas stebėjimo kameras
geresniam eismo bei viešosios
tvarkos užtikrinimui.
Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė ak-

centavo, kad bendruomenės,
miesto svečių ir jų turto saugumas yra prioritetinis klausimas,
todėl vaizdo stebėjimo kamerų
sistemai, efektyviam naudojimui
bei priežiūrai skiriamas nuolatinis
dėmesys.
Diskutuojant apie eismo saugumo aktualijas, meras Ričardas Malinauskas naujovę – įrengti naujoviškus ženklus, kurie
parodytų vairuotojo pasirinktą
greitį: „Kiekvienais metais galime džiaugtis vis didesniu turistų
srautu. Atsižvelgiant į tai, reikia
užtikrinti eismo priežiūrą ir žmonių saugumą. Didelis dėmesys
turi būti skiriamas vairuotojų vairavimo kultūros kėlimui. Tokie
naujiviški greičio ženklai priverstų
atkreipti dėmesį ir neviršyti leistino greičio“.
Prasidedant šiltajam sezonui,
aptartas itin aktualus klausimas
dėl prekybos miško gėrybėmis

kelyje Druskininkai-Merkinė.
G. Krasnickas akcentavo, kad,
atšilus orams, suintensyvėja dviračių, riedžių, velomobilių, triračių, elektrinių paspirtukų ir kitų
transporto priemonių, kurios nuomojamos visame mieste, naudojimas. Komisaras pasiūlė surengti prevencinių paskaitų ciklą apie
saugų minėto transporto priemonių naudojimąsi ir nuoma užsiimantiems verslininkams, ir mokiniams švietimo įstaigose.
Susitikimo metu pasidžiaugta,
kad, pagal statistinius duomenis,
Druskininkai yra vienas iš saugiausių miestų Lietuvoje. „Džiaugiuosi atsakingu policijos pareigūnų darbu, prie kurio prisideda
ir visos institucijos, ir druskininkiečiai, savo kultūringu pavyzdžiu įkvepiantys į kurortą atvykstančius svečius“, – sakė meras R.
Malinauskas.

Gatvės muzikos dieną Druskininkuose melodijos liesis
netikėčiausiose vietose
Gatvės muzikos diena – jau tradicinis renginys, kurio metu įvairiuose Lietuvos miestuose groti į
gatves išeina profesionalūs muzikantai ir mėgėjai. Gegužės 18 d.,
šeštadienį, Gatvės muzikos diena
atkeliauja ir į Druskininkus! Muzikos pliūpsnio miesto erdvėse
startas – 12 val.
Ši diena Druskininkuose bus pilna siurprizų – muzikantai džiugins
miesto gyventojus ir lankytojus ne
tik Vilniaus alėjoje ar Gydyklų parke. Melodijos liesis ir netikėtose
vietose, pavyzdžiui, gatve lekiančiame velomobilyje ar Druskonyje plaukiojančiame vandens dviratyje. Smagi pramoga bus ir
per miestą važiuojantis ekskursijų traukinukas su jame grojančiu muzikantu. Maloniai nustebinti liks tie, kas nuspręs paplaukioti

laiveliu Nemune, nes jų pasiplaukiojimą šįkart lydės romantiški
muzikos garsai. Melodijos liesis
ir virš pušų viršūnių, nes muzika
lankytojus pasitiks net lynų keltuvuose.
„Gatvės muzikos dienos 2019“
šūkis – „Pamatyk muziką“. Šventės metu bus siekiama atkreipti
dėmesį į įvairių sričių menininkus,
tad bendram meno projektui „išeiti į gatvę“ raginami ne tik muzikantai, bet ir dailininkai bei kiti kūrėjai.
Visus dalyvius kviečiame pagalvoti ir apie išskirtinę aprangą.
„Gatvės muzikos dienų“ organizatoriai planuoja skelbti originaliausio sceninio įvaizdžio konkursą,
o jo nugalėtojų lauks puikūs prizai. Daugiau informacijos bus paskelbta, artėjant renginiui.
Registruotis galima svetainė-

je: www.gmd.lt (pildant dalyvio
formą, prie miesto pasirinkimo
spauskite „Druskininkai“).
Jeigu turite klausimų, reikia patarimų organizaciniais ir techniniais klausimais, pagalbos kreipkitės į Rūtą Barkauskienę el. p.:
ruta.barkauskiene@druskininkai.
lt, tel.: (8 313) 53975.
Kviečiame praleisti Gatvės muzikos dieną Druskininkuose ir patiems atrasti netikėčiausius grojančius kurorto kampelius!

Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų savivaldybėje
pristatyta pažangi šildymo
technologija

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas
dalyvavo Briuselyje sušauktoje plenarinėje
sesijoje apie miestų ir regionų integraciją

Svečiai papasakojo apie jų įmonės siūlomos technologijos, kuri įvairiose šalyse sėkmingai diegiama jau 10 metų, veikimą/Rūtos Vitkauskaitės nuotraukos

Druskininkų savivaldybės mero
Ričardo Malinausko iniciatyva
pirmadienį sukviestas pasitarimas, kurio metu buvo pristatyta
pažangi šildymo sistemos technologija, svarstytos jos įdiegimo
galimybės tam tikruose miesto
objektuose. Pasitarime dalyvavo
savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius, Administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, Administracijos direktorės
pavaduotoja Violeta Grigorienė,
Druskininkų šilumos tinklų direktorius Alvydas Karlonas, Savivaldybės administracijos specialistai
bei svečiai, atstovaujantys šildymo sistemos įmonei „Sanbera“.
Minėtos įmonės atstovai pristatė
savo siūlomos technologijos, kuri
Lietuvoje yra dar visiška naujiena,
o įvairiose šalyse sėkmingai diegiama jau 10 metų, veikimą. Šildymo sistema yra paremta infraraudonųjų spindulių technologija,
taikant aliuminio metalo juosteles, ir pasižymi ilgaamžiškumu
bei saugumu. Tokia šildymo technologija gali būti naudojama ne tik
namų apšildymui, bet ir stadionų,
tiltų, traukinių platformoms, perėjoms, gatvių sankryžoms ir kitų
vietų saugumui užtikrinti. Anot investuotojų, minėtos technologijos
būdu įrengta danga leistų išvengti
didelio kiekio sniego ar apledėjusių kelio ruožų, nes sugeba greitai sušildyti ir ištirpinti sukaupu-

sius kritulius.
Susitikimo metu buvo diskutuota
apie įrengimo galimybes Druskininkuose. Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius pasidžiaugė pristatyta
naujiena, jos galimybėmis, tačiau
akcentavo, kad reikėtų atsižvelgti į didelius sistemos diegimo kaštus: „Norint įrengti tokią šildymo
sistemą Druskininkų mieste, reikėtų ieškoti papildomo investuotojo, pritraukti Europos Sąjungos
ar kitų fondų lėšas“.
Investuotojams buvo pasiūlyta
pasidomėti sportininkų rengimo
ir reabilitacijos centru ir ten įrenginėjamu nauju nacionalinio lygio
stadionu.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro,
sporto paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotojas Julius Matulevičius parodė įrengtas ir įrenginėjamas patalpas, kartu su įmonės
atstovais diskutavo apie galimybę įdiegti pažangų stadiono apšildymą. „Pasiūlyta technologija pasirodė patraukli, šildymo sistema
suteiktų tarptautinio lygio sportininkams puikias galimybes treniruotis ne tik vasaros, bet ir žiemos
laikotarpiu. Minėtas investicijas ir
sprendimus įdiegti šildymo sistemą svarstys Kūno kultūros ir
sporto departamento vadovai“, –
sakė J. Matulevičius.

Briuselyje sušauktoje Europos regionų komiteto plenarinėje sesijoje, kurioje pristatyta
nauja iniciatyva „Miestai ir regionai už integraciją“, kartu su Kaišiadorių rajono, Kazlų Rūdos, Klaipėdos miesto, Pagėgių, Panevėžio, Švenčionių ir Vilniaus rajonų, Visagino savivaldybių vadovais dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas/LSA archyvo nuotrauka

Balandžio 10–11 d. Briuselyje sušauktoje Europos regionų komiteto plenarinėje
sesijoje pristatyta nauja iniciatyva „Miestai ir regionai
už integraciją“, kurioje dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Kaišiadorių rajono
savivaldybės meras Vytenis
Tomkus, Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, Klaipėdos miesto
savivaldybės meras Vytautas
Grubliauskas, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus
Komskis, Panevėžio rajono
savivaldybės meras Povilas

Žagunis, Švenčionių rajono
savivaldybės tarybos narys
Vytautas Vigelis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
narys Tadeuš Andžejevski ir
Visagino savivaldybės mero
pavaduotoja Zinaida Tresnickaja.
Pagrindinis plenarinės sesijos
tikslas – daugiau dėmesio skirti
konkrečiam migracijos aspektui
– integracijai.
Ją vykdant, vietos ir regionų
valdžios institucijos atlieka itin
svarbų vaidmenį, ir suteikti galimybę regionams, miestams ir
mažesnėms bendruomenėms
pasidalyti savo patirtimi bei sė-

kmės istorijomis.
Sesijos metu detalizuota esama situacija, pristatyta RK iniciatyva „Regionai ir miestai už
vystymą“, kuria Regionų komitetas prisideda prie Jungtinių
Tautų darnaus vystymosi tikslų
įgyvendinimo, aptarti aktualūs
ir reikšmingi klausimai, ateities
planų gairės ir vizijos.
Įvertintos pagrindinės Europos
Sąjungai kylančios problemos ir
klausimai, susiję su pagrindinių
teisių ir ES vertybių laikymusi.
Pristatyti pagrindinių teisių aspektai, kurie itin svarbūs vietos
ir regionų vadovams.
Šioje sesijoje svarstytos dvi
nuomonės: „Europos semestras
ir sanglaudos politika: struktūrinių reformų ir ilgalaikių investicijų derinimas“ bei „ES miškų
strategijos įgyvendinimo pažanga“ .
Posėdyje dalyvavęs meras R.
Malinauskas akcentavo, kad labai svarbi Europos sąjungos
miškų strategijos įgyvendinimo
pažanga, siekiant koordinuoti Europos Sąjungos veiksmus,
taip pat eaguojant į problemas,
kylančias ES miškams ir miškų
sektoriui.
Strategijoje nustatyti pagrindiniai principai, kurių reikia, norint
sustiprinti tvarią miškotvarką ir
pagerinti konkurencingumą bei
darbo vietų kūrimą, ypač – kaimo vietovėse, kartu užtikrinant
miškų apsaugą ir ekosistemos
paslaugų teikimą.
Paramą iniciatyvai išsakė regionų komiteto plenarinėje sesijoje dalyvavęs Europos Komisijos
narys Dimitris Avramopoulos,
atsakingas už migraciją, vidaus
reikalus ir pilietiškumą.
Pasak Komisaro, sėkmingas
migrantų įtraukimas į visuomenę turėtų būti vienas iš pagrindinių Europos prioritetų ateinančiu dešimtmečiu.
Druskininkų savivaldybės informacija
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R. Paksas. Dešimtmetis Europos Parlamente: kad ES taptų NES – Naująja
Europos Sąjunga

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos
„Laisvės ir tiesioginės
demokratijos Europa“
vicepirmininkas

Gegužės pradžioje Lietuva minės penkioliktąsias šalies įstojimo į Europos Sąjungą metines.
Jau beveik dešimt metų dirbu vienoje iš didžiausių ir svarbiausių
jos institucijų – Europos Parlamente ir turiu pastebėti, kad per
tuos metus ir pati ES, ir jos parlamentas gerokai pasikeitė. Deja,
mano vertinimu, ne į gerąją pusę.
Europos Sąjunga nuolat tolsta
nuo savo idėjos – būti suverenių
ir nepriklausomų valstybių bendrija. Per tą dešimtmetį mačiau, kaip
vis labiau ryškėja globalizacijos
šalininkų ir pasaulinio kapitalo atstovų pastangos visuomenei siekiančią tarnauti politiką paversti jų
interesų tarnaite.
Tam pasipriešinti bandantys politikai vis dažniau menkinamai vadinami populistais, marginalais,

Europos Parlamento nario, frakcijos „Laisvės ir tiesioginės demokratijos
Europa“ vicepirmininko, Prezidento Rolando Pakso veiklos
EP 2014-2019 metais statistika:
Europos Parlamento plenarinių sesijų metu pasisakė 415 kartų.
Teisės aktų projektuose pateikė 772 pakeitimus,
186 pasiūlymus dėl rezoliucijų.
Raštu po balsavimų pateikė 662 paaiškinimus,
Europos Komisijai pateikė 68 klausimus.
Parengė 2 Europos Parlamento pranešimus,
buvo 39 pranešimų ir 14 nuomonių šešėliniu pranešėju.
Europos Parlamento narių veiklą analizuojančio ir vertinančio
tinklapio www.mepranking.eu duomenimis, pagal aktyvumą
R. Paksas yra 217 iš 750 parlamentarų (3 iš 11 Lietuvos atstovų EP).

Viečiūnų seniūnijoje
atsodintos vandalų
nuniokotos pušelės

euroskeptikais.
Per tą dešimtmetį Europoje ir
pasaulyje kilo žmones gerokai
nuskurdinusi ekonomikos krizė.
Nors visi sako, kad ją sukėlė neatsakingi ir savanaudiški bankininkų veiksmai, tačiau, mano įsitikinimu, tikrieji krizės kaltininkai
– nuo visuomenės nusisukę bei į
stambųjį kapitalą, tarp jų ir bankus, atsisukę ir šių interesams
atstovaujantys politikai.
Būtent jiems tenka atsakomybė
ir dėl Europoje kilusios nelegalios migracijos bangos. Reikia pripažinti, kad visi karai ir konfliktai
kyla būtent dėl politikų nesusikalbėjimo ir masinis migrantų antplūdis į ES gimė ne iš politikų mielaširdystės ar atjautos, bet kaip
pigios darbo jėgos poreikio išdava. Ir akivaizdu, kad didelė dalis
tų migrantų į Europą atskubėjo
anaiptol ne dėl darbo.
Europos Sąjungos institucijos į
prastesnę pusę keitėsi taip, kad
mums Europos Parlamente teko
ilgai įrodinėti, jog Ignalinos atominės uždarymui privalo skirti tiek
lėšų, kiek buvo suderėta nuo pat
pradžių.
Įrodyti, kad Lietuvos ūkininkams priklauso tokios pat išmokos kaip kitų Europos valstybių
žemdirbiams, deja, kol kas taip
ir nepavyko. Pastaruoju metu, didžiosioms valstybėms bandant
„prastumti“ vadinamąjį Mobilumo

paktą, tenka įrodinėti, kad jos užsiima protekcionizmu ir iš rinkos
stengiasi išstumti mažesnių valstybių, tarp jų ir Lietuvos, krovinių
pervežėjus automobiliais.
Niekaip nesibaigiantis ir į nežinomybę daugelį žmonių įstūmęs
„Brexit“ iš tiesų gimė ne dėl to,
kad keletas politikų neva apgavo
Didžiosios Britanijos žmones. Jis
yra vis prastėjančios Europos Sąjungos politikos išdava.
Senoji Anglija pirmoji pasakė „ne“ nesiskaitymui ir siekiams
vis labiau riboti valstybių suverenumą. Apie tai nuolat vis garsiau
prabyla ir Vyšegrado šalys, Italija, net Austrija. Jų nepasitenkinimas tik augs, jei ir toliau ES valdantieji rinksis globalizmo ir tik jų
viršenybės, kurią iš tiesų neatsakingi politikai bando visuomenės
sąmonėje įtvirtinti kaip teisės viršenybę, principais.
Opūs klausimai visoje ES yra
socialinė atskirtis, nedarbas, euro
zonos problemos. Šiose srityse
daugelį metų nesprendžiamos
problemos sukūrė tokią situaciją,
kad darbo nuolat neturi kone kas
dešimtas darbingas ES gyventojas, ant skurdo ribos gyvena kone
kas penktas.
Aš paminėjau tik keletą priežasčių, dėl kurių būtina nedelsiant reformuoti Europos Sąjungą. Jų yra
gerokai daugiau. Tačiau ir šių tikrai užtenka, kad ES taptų NES

- Naująja Europos Sąjunga. Nes
kitaip neliks ES. Nes bendrija privalo tapti vienodai teisinga ir pagarbi visų Europos šalių žmonėms. Tai – jos išlikimo garantas.
Tegul artėjanti graži
Velykų šventė įkvepia ir suteikia
vieniems noro ir jėgų
pasikeisti, o kitiems – jėgų
pakeisti visus keistinus
dalykus. Tegu Jus kasdien lydi
gera nuotaika ir nuoširdus žodis.
Lai šios šventės dvasia
padrąsina ir padeda gyventi
ir kurti.

Parengta bendradarbiaujant
su Europos Parlamento frakcija „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“
Užsakymo Nr. MDR-201-01

Druskininkuose paminėta Pasaulinė
kultūros diena

Viečiūnų miestelyje vietoj vandalų nuniokotų pušelių pasodintos naujos/Viečiūnų seniūnijos archyvo nuotrauka

Pernai gruodžio 16-osios naktį, prieš pat šventinį Kalėdų laikotarpį, Viečiūnų miestelį pašiurpino netikėtas vandalų išpuolis.
Miestelio centre beveik septynerius metus augusios ir prižiūrėtos
pušelės buvo vandališkai iškapotos. Viečiūnus mylinti, puoselėjanti bendruomenė negalėjo patikėti, kad kažkam galėjo užkliūti
nuolat žaliuojantys, gražūs medžiai. Dėl padarytos žalos buvo
pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Incidentas nebuvo pamirštas.
Atėjus pavasariui ir vos atsiradus
galimybei, pirmas darbas Viečiū-

nų miestelyje buvo šių medelių
atsodinimas. Padedant Viečiūnų
seniūnijos seniūnui Alvydui Varaniui, privačiuose sklypuose buvo
surasta 12 paaugusių pušelių.
Jos Viečiūnų miestelyje pasodintos, pasitelkus modernią Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio
techniką.
Viečiūnų seniūnas A. Varanis
kvietė bendruomenę būti pilietiškus, saugoti savo ir miestelio turtą.
Pušelių sodinimas tęsiamas ir
kitose savivaldybės vietose.

Reklama didžiausio tiražo Druskininkų krašte leidinyje
„Mano Druskininkai“ ir portale www.manodruskininkai.lt
Tel. (8 313) 51008 ir 8 646 27272
El. paštas: info@manodruskininkai.lt

Prie Druskininkų amatų centro „Menų kalvė“ suplazdėjo Taikos vėliava – taip kurorto kultūros srities atstovai paminėjo Pasaulinę Kultūros dieną/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Pirmadienį, minint Pasaulinę
kultūros dieną, prie naujojo Druskininkų amatų centro „Menų kalvė“ suplazdėjo Taikos vėliava
– taip kurorto kultūros srities atstovai paminėjo Pasaulinę Kultūros dieną. Kultūros darbuotojus

su profesine švente pasveikino
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas.
Vėliau „Menų kalvės“ erdvėse susirinkusiems kultūros srities darbuotojams meras pristatė
naujojo kultūros centro projektą.

Visi susirinkusieji nuoširdžiai pabendravo ir buvo pakviesti sudalyvauti edukacinėse programose:
margino kiaušinius, liejo akvareles ir susipažino su keramikos paslaptimis.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Korupcijos zona paskelbti Druskininkai sukilo:
Seimui įteikė aiškų prašymą

Druskininkai sukilo: kiek galima iš mūsų tyčiotis?/Lrytas.lt koliažas
Oponentams net buvo užkliuvęs šalikas, kuriuo pasipuošęs Druskininkų meras
R.Malinauskas (viduryje) pilstė sriubą

Jeigu aukščiausi valstybės pareigūnai jau keletą metų skelbia, kad
Druskininkai – korupcijos zona, kas
lieka bylas ir skundus nagrinėjantiems prokurorams ir teisėjams?
Kieno ranka diriguoja pareigūnams,
nutarė paklausti patys kurorto gyventojai. Verslo asociacijos Druskininkų klubo atstovai vakar Seimo
pirmininkui Viktorui Pranckiečiui ir
parlamento frakcijoms įteikė beveik
6,5 tūkstančio gyventojų pasirašytą prašymą išsiaiškinti, ar politikai
nedaro neteisėtos įtakos teisėsaugai. Tiek parašų per mėnesį surinkę
Druskininkų atstovai ragina Seimą
sudaryti specialiąją tyrimo komisiją, kuri turėtų atsakyti, ar dešimtis su Druskininkais susijusių tyrimų
pastaraisiais metais vykdę prokurorai ir teisėjai iš tiesų nejautė politikų spaudimo ir kodėl dauguma bylų
buvo patikėtos tiems patiems pareigūnams.
Įvaizdis kenkia verslui
„Viešojoje erdvėje nuolat skleidžiama informacija, kuria siekiama menkinti Druskininkų ir jo mero
vardą, žemina kurorto ir jų gyventojų orumą, kenkia verslo aplinkai“, –
teigiama peticijoje. Vietos verslininkai nerimauja, kad pastarųjų metų
įvykiai ir Druskininkus menkinantys
pareiškimai kenkia tiek kurorte veikiančiam verslui, tiek būsimoms investicijoms. Iš 6500 pasirašiusiųjų šį dokumentą – beveik 5 tūkst.
Druskininkų gyventojų.
Nuteisė ir be teismo
Sudaryti Seimo komisiją prašantys Druskininkų gyventojai ir 18 kurorto savivaldybės tarybos narių
nurodė, kad nuo 2011 metų buvo
prirašyta per 100 skundų, pradėta daugiau kaip 40 įvairių tyrimų ir
dėl savivaldybės vadovų, ir dėl jų
šeimos narių. Vos prasidėję tyrimai dėl Druskininkų iš karto virsta
garsiomis bylomis, kurių komentuoti nevengia kai kurie Seimo nariai ir
net prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Nelaukdami tyrimo pabaigos ar galutinių sprendimų politikai ne kartą viešai pareiškė, kad neteisėtus
pastatus būtina nugriauti, o kaltus
asmenis nuteisti. Sudaryti Seimo

komisiją prašantys Druskininkų atstovai atkreipė dėmesį, kad politikai
viešai suformavo aiškią išankstinę
nuomonę, jog Druskininkų savivaldybė – akivaizdžiai korumpuota, o
toks jų sukurtas įvaizdis gali paveikti teisėsaugos pareigūnus.
Kovotojai – vis tie patys
Seimo prašoma ištirti, kokią įtaką valstybės institucijoms ir teisėjams 2011–2018 metais galėjo daryti prezidentė D.Grybauskaitė bei
jos patarėjai, Seimo nariai Vitalijus Gailius, Jurgis Razma ir Arvydas Anušauskas, europarlamentaras Valentinas Mazuronis. Apkaltinti
Druskininkų savivaldybės vadovus
korupcija ir kitokiais nusikaltimais
ne kartą bandė ir daugybę skundų prirašę vietos politikai – liberalai
Valdas Trinkūnas ir Juozas Šarkus,
konservatorius Vilius Semeška. Pareiškime teigiama, kad šių politikų
dėmesys Druskininkams galėjo turėti įtakos teismų procesams ir priimtiems sprendimams.
Skundai keliavo per Seimą
Aiškintis, kurie politikai teisėsaugos institucijoms persiunčia skundus ir nurodymus kuo greičiau juos
tirti, Druskininkų savivaldybės atstovai bandė ir anksčiau. Kad gautų
iš Seimo tokios informacijos, Druskininkų savivaldybei atstovaujantys
advokatai sugaišo pusantrų metų.
Gavus dokumentus paaiškėjo, jog
savotišku paštininku dirbo Seimo
Antikorupcijos komisijos pirmininkas, šiuose savivaldos rinkimuose
Joniškio meru išrinktas V.Gailius.
Liberalų sąjūdžio frakcijos narys
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT),
Generalinei prokuratūrai ir kitoms
institucijoms persiuntė daugybę
skundų, kuriuos buvo pasirašę jo
partijos kolegos Druskininkų liberalai. Vien Druskininkų tarybos nario
liberalo J.Šarkaus skundai dėl kurorto savivaldybės darbuotojų ir jos
vadovų veiksmų Seimo Antikorupcijos komisijoje sudaro kelis segtuvus.
Korupciją įžvelgė vandenyje
Per V.Gailiaus rankas keliavo daugybė skundų dėl Druskininkų svei-

Savotišku paštininku, persiuntinėjančiu politikų skundus teisėSukurpti R.Malinauskui bylą itin stengėsi prokuroras/I. Mikelionio
saugos pareigūnams, dirbo tuometis Seimo Antikorupcijos komi- nuotrauka
sijos pirmininkas V. Gailius

katinimo ir poilsio centro „Aqua“
veiklos. Į Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko raštus STT ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai reagavo kuo
rimčiausiai. Druskininkų savivaldybėje ir vandens parke buvo atliktos
kratos, o „Aqua“ direktorius Edmundas Antanaitis sulaikytas dviem paroms. V.Gailiaus iniciatyva dėl šio
poilsio centro veiklos buvo pradėtas ir parlamentinis tyrimas. Po trejus metus trukusio tyrimo pareigūnams neliko nieko kito, tik panaikinti
visus E.Antanaičiui pareikštus įtarimus ir pripažinti, kad jokių nusikaltimų nebuvo padaryta.
Kulkų ieškojo po trejų metų
Neabejojama, kad tirti Druskininkų mero Ričardo Malinausko ginklo istoriją prokurorai taip pat ėmėsi pastūmėti politikų, nes ji buvo
prisiminta kaip tik prieš 2014 metų
savivaldos rinkimus. Tada, praėjus trejiems metams po medžioklės Joniškio rajone, per kurią buvo
nušautas taurusis elnias, prokurorai ėmė aiškintis, ar Druskininkų meras R.Malinauskas neteisėtai nepanaudojo šaunamojo ginklo.
Iškart po įvykio apklausus šioje medžioklėje dalyvavusį R.Malinauską
buvo nustatyta, kad jis nešovė į elnią ir nematė, kas tai padarė. Kulka, kuria buvo nušautas žvėris, neatitiko R.Malinausko naudoto ginklo
kalibro. Dar kartą atlikus ginklo ekspertizę ikiteisminis tyrimas vėl buvo
nutrauktas, o tokį sprendimą priėmęs Šiaulių apygardos vyriausiasis
prokuroras nušalintas nuo pareigų.
Tuometis Generalinės prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vadovas

Irmantas Mikelionis nutarė šį tyrimą
atnaujinti ir perdavė jį tuomet stropiai nurodymus iš Vilniaus vykdžiusiems Panevėžio prokurorams. Tačiau jokių įkalčių nesurado ir jie.
Senatis galioja ne visiems
Uolus viešojo intereso gynėjas
atsirado ir Kauno apygardos prokuratūroje. Prokuroras Marijus
Šalčius kaip įmanydamas bandė
rasti kokių nors pažeidimų Grūto
parke, kurį įkūrė R.Malinausko tėvas Viliumas Malinauskas. Pusantrų metų V.Malinauską persekiojęs
dėl neva neteisėto žemės užgrobimo, bet to neįrodęs, M.Šalčius susidomėjo Grūto parke esančiais
statiniais. Prokuroras pareikalavo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnai žūtbūt surašytų savavališkos
statybos aktą dėl stoginės su vitražu ir sovietinius laikus primenančios scenos, kurios buvo pastatytos prieš 18 metų. Bet prokuroro
M.Šalčiaus ryžtas kovoti su nelegaliomis statybomis išgaravo vos tik
gavus vienos Grūto kaimo gyventojos skundą dėl kaimyniniame sklype stovinčios liberalo J.Šarkaus pirties. Nors nuo pirties statybų Grūto
kaime buvo praėję vos daugiau nei
dešimt metų, M.Šalčius kategoriškai nusprendė: „Praėjus daugiau
kaip dešimčiai metų viešojo intereso gynimo priemonių taikymas pažeistų teisinio stabilumo ir teisėtų
lūkesčių principus.“ Tiktai vieną sodybą prokuroras M.Šalčius matė ir
Latežerio kaime. Nors prie Ratnyčios upės stovi kelios sodybos, matuoti atstumą nuo kranto prireikė
vienintelėje – toje, kurią Druskininkų meras R.Malinauskas paveldėjo

iš savo senelės.
Pastangas įvertino ordinu
Pažeidimų Druskininkuose uoliai
ieškojęs Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras M.Šalčius netrukus tapo šio skyriaus vadovu. Ar tik
ne dėl Druskininkų karjeros laiptais
sparčiai pakilo ir prokurorė Deimantė Nikitinienė? Atkakliai įrodinėdama, kad Vijūnėlės dvaru vadinamas
pastatas Druskininkuose – nelegalus, 2017 metų vasarą D.Nikitinienė
buvo paskirta Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo
skyriaus vyriausiąja prokurore. Po
metų Valstybės dienos proga prezidentė D.Grybauskaitė jai įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžių. Prokurorė
apdovanota už tai, kad „aktyviai prisidėjo prie viešojo intereso gynimo
funkcijos stiprinimo valstybėje“.
Pradėti parlamentinį
tyrimą – per anksti?
Kai Druskininkų verslininkų iniciatyva buvo renkami parašai, Seimo
valdančiųjų valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis BNS teigė, kad
vadinamojo Vijūnėlės dvaro istorija būtų nagrinėjama parlamente tik
tuo atveju, jeigu atsirastų tai daryti vertų aplinkybių. Pasak jo, dabar
tai būtų ankstyva, nes teisėsauga
dar tik pradėjo tyrimą dėl Vijūnėlės dvaro byloje esą mokėtų kyšių.
Panašiai kalbėjo ir opozicinių konservatorių pirmininkas Gabrielius
Landsbergis.
Milda Kuizinaitė,
„Lietuvos rytas“, 2019-04-12
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Pagalba vaikus su negalia auginančioms šeimoms
Asociacija „Padėkime vaikams“
pradeda įgyvendinti socialinės
veiklos projektą „Ypatinga draugystė“. Projekto tikslas – pagalba Druskininkų savivaldybės vaikams su negalia ir jų šeimos
nariams. Projekte numatoma organizuoti savanorių ir vaikų su
negalia susitikimus, teikti konsultavimo paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus su negalia,
organizuoti tėvų susitikimus su
specialistais.
Bendravimas ir draugystė yra
svarbi kiekvienam žmogui, bet
ypatingai reikalinga vaikams –
padeda atsiskleisti vaiko gebėjimams, ugdoma jo saviraiška, stiprinamas pasitikėjimas savimi.
Deja, vaikai su negalia dažnai
patiria socialinę atskirtį, neturi
draugų ir jaučiasi vieniši. Siekdami jiems padėti, ieškome savanorių vaikų ir jaunuolių, kurie norėtų
pabendrauti su negalią turinčiais
vaikais. Savanoriai bus apmokomi, kaip elgtis su negalią turinčiais vaikais. Norinčius būti savanoriais, prašome parašyti el.
p.: laura.gardziuleviciene@gmail.
com arba skambinti tel. 8 611
94581
Konsultavimo, informavimo, tar-

Treneris A. Andrijauskas ir Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė K. Tiesnesytė/
Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

pininkavimo paslaugas šeimoms,
auginančioms vaikus su negalia,
teikia projekto koordinatorė Laura
Gardziulevičienė adresu: Veisiejų
g. 17, Druskininkai (II a. 10 kabinetas), tel. 8 611 94581, el. p.: lau-

ra.gardziuleviciene@gmail.com
Projektas „Ypatinga draugystė“
tęsis iki 2019 m. lapkričio mėnesio. Projekto įgyvendinimą finansuoja Druskininkų savivaldybės
administracija.

Druskininkietei – Vilniaus universiteto
Atminties diplomas

Dukros O. Zakarienė, A. Trainavičienė
ir L. Mizaraitė, anūkas Adolis su kitais artimaisiais iškilmingoje ceremonijoje atsiėmė jų šviesaus atminimo Mamai skirtą
Atminties diplomą, teikiamą dėl totalitarinio režimo veiksmų anuomet iš VU pašalintiems studentams/Asmeninio archyvo nuotrauka

Šviesaus atminimo druskininkietės Adelės LazickaitėsMizarienės (1927-2015) dukros
Onutė Mizaraitė, Aušra Trainavičienė ir Laima Mizaraitė su
kitais artimaisiais balandžio 2
dieną Vilniaus universitete (VU)
surengtoje iškilmingoje ceremonijoje iš rektoriaus rankų
atsiėmė jų šviesaus atminimo
Mamai skirtą Atminties diplomą, kuris teikiamas dėl totalitarinio režimo veiksmų anuomet
iš VU pašalintiems studentams.
Baigusi Leipalingio gimnaziją,
1948-aisiais A. Lazickaitė įstojo
mokytis VU Ekonomikos fakultetą. Tačiau 1949-ųjų pavasarį buvo
suimta ir išvežta į Sibirą: pakliuvo į
didelio masto trėmimų bangą, pavadinimu „Priboj“, apėmusią visas
Pabaltijo šalis. Šiemet įteikti 85
Atminties diplomai.
Pagerbtieji Atminties diplomu
studentai yra kilę iš kone visos
Lietuvos, dažnai iš miestelių, kaimų.
Surado Universitetas
Kaip savaitraščiui „Mano Druskininkai“ papasakojo vyriausioji A. Mizarienės dukra O. Zakarienė, jai ir seserims buvo didelė
staigmena, kad VU atstovai ieško buvusių studentų, tačiau tokia žinia visas labai pradžiugino:

Rankinio treneris A.
Andrijauskas apdovanotas
Sporto garbės kryžiumi

„Universiteto iniciatyva pagerbti tokius žmones Atminties diplomais – labai kilni misija, graži,
teisinga iniciatyva. Juk ne savo
noru teko studijas nutraukti ne
tik mūsų Mamai. Nutrūko daugelio studentų, ypatingai žydų tautybės, ne tik studijos, bet ir gyvenimai – žmonės buvo sušaudyti. O
juk visi studentai buvo jauni, turėjo planų, svajonių, norėjo gyventi. Aišku, Atminties diplomai nesugrąžins jaunystės ar gyvybės, bet
tokia iniciatyva tiesiog leidžia įvardinti žmonių veiklą tame gyvenimo tarpsnyje, nelieka baltų dėmių
jų biografijose. Atminties diplomų įteikimo renginyje labai gražiai apie tų laikų studentų gyvenimus ir godas, siekius, talentus
teatralizuota kompozicija papasakojo Universiteto studentų teatro
trupė. Mūsų Mamos jaunimo kartai teko daug iškentėti: karas, pokaris, šaltis, alkis, netektys, tremtis, sunkūs darbai, pažeminimas ir
dar daug kitų išbandymų... Atrodo,
kad jie užtruko kažin kokioje ypatingoje gyvenimo „internatūroje“,
o jų svarbiausiu diplomu tapo per
visus tuos išbandymus sukaupta
patirtis ir išmintis.“
Beje, vietinis paštininkas, sužinojęs, kad A. Lazickaitė-Mizarienė jau atgulusi amžino poilsio,
Universiteto į Druskininkus siųsto
registruoto laiško seserims nepaliko. Tačiau jauniausiajai iš jų, Laimai, buvo smalsu, kas gi galėtų
ieškoti Mamos, ir dar iš VU? Todėl
ji pati kreipėsi į VU elektroniniu
laišku, norėdama sužinoti, kodėl
Universitetas ieško A. Lazickaitės? Po keleto dienų moteris gavo
Universiteto rektoriaus prof. Artūro Žukausko atsakymą ir kvietimą
atvykti į tradicinę VU Atminties diplomų įteikimo ceremoniją.
O. Zakarienė papasakojo, kad
pirmiausia buvo išvežta Mamos
šeima iš Krivonių kaimo: A. Lazickaitės mama (tėvelis jau buvo
miręs), du broliai, Kazys ir Vladas, dvi seserys Marytė ir Bronelė – jie dar gyveno gimtuosiuose
namuose. Tada imtasi „medžioti“
Adelę: „Jai kurį laiką pavykdavo
pasislėpti, nes kurso draugai perspėdavo, kad jau kažkur po Universitetą klaidžioja „vežikai“. Bet
vieną naktį atėjo į Universiteto
bendrabutį, kur gyveno Mama, ir
suėmė ją kaip kokį didžiausią liau-

dies priešą. Išvežimo priežastis –
„šeima gyvena prie miško“ – toks
buvo oficialus įrašas trėmimo popieriuose. Laimingas Mamos studentiškas gyvenimas tetruko nepilnus mokslo metus, paskui visos
svajonės ištirpo, negrįžtamai. Viltis gauti VU ekonomisto išsilavinimą ir diplomą nutolo visam laikui.“
Sibire Adelei teko kirsti medžius
kartu su jauniausia sese Bronele. Kiek lengviau atsikvėpti galėjo,
tik kai numirė Stalinas (1953 m.),
tada tik galėjo išvykti mokytis į Irkutską, ten ir baigė buhalterinės
apskaitos kursus. Į Lietuvą grįžo
tik 1958-aisiais. Kiek vėliau, Lietuvoje, A. Lazickaitė studijavo ir
neakivaizdžiai Žemės ūkio technikume baigė buhalterinę apskaitą;
ilgus metus ir dirbo buhaltere.
Mizarų namuose Rugsėjo pirmoji visada buvo labai didelė
šventė, o dar svarbesne ji tapo,
kai Adelės anūkai, o jų net septynetas, pradėjo lankyti mokyklas. O. Zakarienė prisimena, kad
Mamai visada rūpėjo, kaip anūkams sekasi: „Kartais padėdavo
išspręsti kokį „užstrigusį“ uždavinį, tarsi norėdama pasitikrinti savo
proto aštrumą; padeklamuodavo
Maironio eilėraštį, arba – L. Giros,
dzūkų tarme: „...Oi žinau aš vienų kraštų mūs šalalėn Lietuvon,
dzidzį vargų sunkių naštų neša tį
dziena dzienon...“
Iš visos Lietuvos
Kaip savaitraščiui „Mano Druskininkai“ sakė VU Atminties diplomų komisijos pirmininkė Jurgita Verbickienė, itin džiugu, kad vis
dar yra galimybė bent daliai buvusių, šiandien – ilgaamžių studentų Atminties diplomus įteikti asmeniškai: „Tai itin jaudinančios,
kupinos emocijų akimirkos. Pirmoji Atminties diplomų teikimo
ceremonija surengta 2017-ųjų balandį.
Nuo iniciatyvos pradžios Atminties diplomu yra pagerbta daugiau nei 100 asmenų, šiandien jie
ar jų šeimų nariai gyvena įvairiose valstybėse: Lietuvoje, Lenkijoje
ar Izraelyje.“ Šiemet Atminties diplomai buvo įteikti skirtingų tautybių, iš įvairių Lietuvos vietovių kilusiems studentams ir profesoriui
Pranciškui Baltrui Šivickiui.
Parengė Ramunė Žilienė

Kovo 28 d. Kūno kultūros ir
sporto departamente buvo pagerbti ir apdovanoti sporto veteranai ir kiti, sportui nusipelnę asmenys. Renginio metu 75
metų sukakties proga ir už rankinio sporto plėtotę Sporto garbės kryžiumi buvo apdovanotas
ilgametis Druskininkų sporto
centro rankinio treneris Antanas Andrijauskas.
A. Andrijauskas, 1969 m. baigęs Vilniaus Pedagoginį institutą ir įgijęs geografijos–fizinio
lavinimo mokytojo specialybę,
pradėjo trenerio karjerą Klaipėdos žaidimų sporto mokykloje. 1972 metais treneris A. Andrijauskas persikėlė gyventi į

Druskininkus ir iki 2011 m. dirbo Druskininkų sporto centre
treneriu.
Nuo pat trenerio darbo pradžios, A. Andrijauskas dirbo su
jaunaisiais rankininkais ir pasiekė aukštų sporto rezultatų.
Trenerio auklėtiniai Almantas
Savonis, Žilvinas Jeskelevičius,
Audrius Riauba, Povilas Lukoševičius, Svajūnas Muzikevičius, Mindaugas Tarcijonas,
Rytis Šimoniutis ir Ugnius Lekavičius tapo Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių bei jaunučių
rankinio rinktinių nariais, jie atstovavo Lietuvai Pasaulio bei Europos rankinio čempionatuose.

Jaunuosius Druskininkų
imtynininkus lydėjo
sportinė sėkmė

Balandžio 5 d. Druskininkuose surengtas Lietuvos vaikų
laisvųjų ir moterų imtynių U11
čempionatas. Varžybose dalyvavo 132 imtynininkai ir imtynininkės iš Vilniaus miesto ir rajono, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių,
Radviliškio, Kelmės, Raseinių,
Jonavos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Druskininkų. Varžybų
atidarymo metu sportininkus
pasveikino ir gražių kovų palinkėjo Druskininkų sporto centro
direktorius Vilmantas Matkevičius.
Nors jaunieji druskininkiečiai treniruojasi dar tik pusantrų
metų, per šias varžybas parodė
gana neblogus rezultatus. Varžybos buvo ne tik asmeninės,
bet ir komandinės. Susumavus
galutinius rezultatus, paaiškėjo,
kad Druskininkų SC berniukų

komanda, treniruojama trenerio Jono Jurkyno, iškovojo trečią vietą. Pirmąją vietą iškovojo
Klaipėdos, o antrąją – Kelmės
imtynininkai.
Asmeninėje įskaitoje geriausiai iš druskininkiečių sekėsi
Taurui Senkevič, kuris svorio
kategorijoje iki 23 kg iškovojo pirmąją vietą. Pirmąsias vietas taip pat iškovojo Adomas
Senkevič (svorio kategorija iki
29 kg) ir Aronas Miglinas (svorio kategorija iki 35 kg). Sidabro
medaliais džiaugėsi sesutės
Juta ir Greta Januškaitės. Juta
kovojo svorio kategorijoje iki 38
kg, o Greta – iki 33 kg. Arūnas
Šmigelskas svorio kategorijoje
iki 41 kg ir Armanas Gasparyan svorio kategorijoje iki 50 kg
iškovojo trečias vietas.
Druskininkų sporto centro informacija
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Tremtinė A. Priekulienė: „Mus visus jungia meilė Lietuvai“
pagerbtas Lietuvos kūrėjų ir
gynėjų atminimas. Uždegti
laisvės laužų iš visos šalies
buvo atvykę Lietuvos laisvės
kovų dalyviai ir jų artimieji, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai ir šauliai.
Laužų uždegti buvo pakviesti
ir žmonės, kurie palaikė pasipriešinimą režimui, taip prisidėdami prie Lietuvos laisvės
atkūrimo.

Paminklinio akmens kovotojams už Lietuvos laisvę pastatymo iniciatorė A. Priekulienė: „Esu laiminga, kad 2014-aisiais mano
svajonė, kad šis akmuo taptų simboliu,
įprasminančiu istorinę atmintį, išsipildė.“/
Laimos Rekevičienės nuotrauka

„Pirmiausia žmogui reikia
įdiegti sąžinę, tik paskui – įsitikinimus“, – sako druskininkietė,
iš Savanorių kaimo (netoli Leipalingio) kilusi tremtinė Angelė
Ūselytė-Priekulienė, balandžio
16 dieną pasitikusi jubiliejinę,
85-ąją savo gyvenimo sukaktį.
A. Priekulienei šie metai
ypatingi ir tuo, kad Vasario
16-ąją ji paminėjo, dalyvaudama akcijoje „70 laisvės laužų“. Jie suliepsnojo Vilniuje,
Gedimino prospekte, nuo Katedros iki Lukiškių aikštės,
kai Lietuva šventė ne tik atkurtos Valstybės dieną, bet ir
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos pasirašymo 70-ąsias metines.
70-čia laisvės laužų buvo

– Gerbiama Angele, šių
metų Vasario 16-ąją ir Jūs
buvote pakviesta į Vilnių uždegti prie Katedros vieną iš
70-ies laisvės laužų. Kokie
Jūsų įspūdžiai?
– Grįžau pilna energijos ir
kuo geriausių emocijų. Kiekvienam akcijos dalyviui buvo priskirtas laužas, turėjęs savo numerį. Mano teko užkurti laužą,
pažymėtą šeštuoju, tad turėjau
didelės garbės būti pirmajame
simbolinius 70 laužų uždegusių
asmenų šešetuke – šalia Prezidento Valdo Adamkaus ir kitų
garbingų, nusipelniusių Lietuvai
žmonių. Uždegus laužus, bendravome vieni su kitais, dalijomės prisiminimais. Prie laužo buvo ir mano dukra Rita, ir
anūkai, o smagiausia, kad susirinko gal koks šimtas skautų,
visi jauni, linksmi, dainavo. Aš
jiems širdingai padėkojau, kad
papuošė mano užkurtą laužą
savo buvimu.
– Jums pačiai ir artimiesiems teko patirti tremtinio
dalią. Kokiomis aplinkybėmis atsidūrėte Sibire?

– 1951-aisiais išvežė mano
tėvą, Juozą Ūselį (Simo) – už
tai, kad „turėjome daug žemės“, ir todėl, kad jis buvo savanoris, o mūsų šeima rėmė
partizanus. Tėvelis, kilęs iš Mižonių kaimo (anuomet Leipalingio valsčius, Seinų apskritis),
1928-aisiais apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu: kaip Lietuvos
kariuomenės kūrėjas-savanoris, įstojęs į kariuomenės eiles
dar 1918-aisiais. O jubiliejiniu,
dešimties metų Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvėms
(1918-1928) paminėti išleistu, Lietuvos Nepriklausomybės
medaliu jį apdovanojo ir tuometis Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.
Mes buvome ištremti į Tomsko apskritį: 1952-aisiais ištrėmė ir mano seserį Juliją, brolį
Česlovą – tada studentus, tiesiai iš paskaitų Kaune, ir mane
su mama. Sibire seseriai Julytei
įkando erkė, ji sunkiai susirgo,
diagnozuotas erkinio encefalito
poliomielitas. Nors ligos pasekmes jautė visą gyvenimą, bet
išliko labai stipri dvasiškai.
Seserį Juliją Ūselytę (po mirties) 1999-aisiais Prezidentas
V. Adamkus apdovanojo Vyčio
Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu
už pasižymėjimą narsumu ir ištverme, ginant Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę. Julija, žinoma kaip sovietmečio Lietuvos
disidentė, nors ir žinojo, kad ir
Savanorių kaime, ir Druskininkuose yra sekama saugumo,
ruošė vaikus bažnyčiai, slėpė

namuose draudžiamą pogrindinę literatūrą „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“, „Aušrą“.
Julytė buvo viena iš „Lietuvos
katalikų bažnyčios kronikos“
leidėjų, šiam pogrindiniam leidiniui rengdavo medžiagą, prisidėjo prie spausdinimo bei platinimo Dzūkijoje. Iki gyvenimo
pabaigos jai užteko dvasinių
jėgų stiprinti kitus. „Pirmiausia
žmogui reikia įdiegti sąžinę, tik
paskui – įsitikinimus“, – šiuos
sesers ištartus žodžius visam
gyvenimui įsidėjau giliai į širdį,
nes jie atspindi ir svarbiausias
visos mūsų šeimos vertybes.
– Kai po tremties grįžote į
Lietuvą, kaip klostėsi Jūsų
pačios likimas?
– Visi mes grįžome silpni it
viščiukai, tačiau aš buvau fiziškai stipriausia...
Mano šviesaus atminimo sesuo, nors tremtyje ir nusilpusi fiziškai, visą savo gyvenimą stiprino dvasiškai ir mane,
ir daugelį ją supusių, su ja bendravusių žmonių. Jai buvo reikalingos mano turėtos fizinės
jėgos, o man – jos dvasinė stiprybė. Grįžome 1957-aisiais;
vėl apsistojome Savanoriuose;
į mūsų namus, pas Julytę, žmonės eidavo pasisemti vilties, tikėjimo. Atvykdavo kun. Juozas
Zdebskis, vysk. Sigitas Tamkevičius, kun. Robertas Grigas, kun. Pranas Račiūnas, kiti
žmonės, persekiojami saugumo. Visa ši mane supusi namų
aplinka, žmonės, tėvai man ir
įskiepijo svarbias man dvasines vertybes, meilę Dievui, Tė-

vynei.
Grįžusi iš tremties, rūpinausi,
kad ir mano kiti artimieji iš Sibiro būtų paleisti. Vėliau gyvenimą paskyriau šeimai, rūpinausi
artimaisiais; giedojau bažnyčios chore... Ilgainiui persikėliau gyventi į Druskininkus, mat
gavau čia butą. Dirbau įvairius
darbelius, daug kur.
Dalyvaudavau man svarbiuose renginiuose: teko mitinguoti ir 1987-aisiais, prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje, kai
buvo pirmąkart viešai pasmerktas Ribentropo-Molotovo paktas; 1988-aisiais dalyvavau ir
vadinamajame „bananų baliuje“ prie Katedros. Manau, visus
žmones, kuriuos sutikdavau
tuose mitinguose, siejo meilė
Lietuvai. Tikiu, kad ir šiandien
mus visus jungia ši meilė.
– Jūs esate paminklinio
akmens kovotojams už Lietuvos laisvę pastatymo iniciatorė: įdėjote daug pastangų, kad 2014-aisiais spalio 26
dieną Leipalingyje, prie Dzūkų gatvėje 15 numeriu pažymėto namo, kuriame pokario
metais buvo NKVD būstinė
ir 1944-1953-aisiais čia buvo
kalinami, kankinami kovotojai už Lietuvos laisvę, būtų
pastatytas šis atminimo ženklas.
Kodėl Jums buvo taip svarbu tai padaryti?
– Šiame name buvo tardoma
visa mūsų šeima – už tai, jog
slėpėme partizano Žaibo seserį Marytę Morozaitę, tardant ieškota
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Menininkė V. Vasiliauskaitė: „Kūrėjas turi atspindėti šviesą, prasmę, gyvenimą“
Laima Rekevičienė
V. K. Jonyno erdvėms dar
daugiau šviesos suteikė ten
atidaryta iš Druskininkų kilusios tapytojos Vilmos Vasiliauskaitės kūrybos paroda
„Laiptai į gelmę“.
„Nuo pat Renesanso laikų tapytojai ieškojo savito šviesos
vaizdavimo, tapomų objektų apšvietimo, ir kam pavykdavo savo
šviesą rasti ir perteikti, visada
sulaukdavo ypatingo meno gerbėjų dėmesio. Šviesos paslapties perpratimas – kiekvienam
dailininkui kūrybinis iššūkis.
V. Vasiliauskaitė šį galvosūkį
sprendžia, tarsi įjungdama naktinės lempelės šviesą, kviesdama mus sapnuoti atviromis akimis. Paveikslų motyvai patys
įvairiausi: čia per rūkus matyti
tirpstantis balerinos siluetas ar
gėlės žiedas... Kaip sapne jie
atsiranda iš niekur, taip ir išeina
į kažin kokius mūsų pasąmonės
užkulisius. Arba iškelia vaikystėj matytus vaizdus ir priverčia
minutei kitai sustoti ir pasvajoti“, – apie V. K. Jonyno galerijoje eksponuojamą parodą sakė
jos kuratorė Onutė Zakarienė.
V. Vasiliauskaitė tapybos pradmenų mokėsi Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokykloje, V. K. Jonyno dailės skyriuje.
Studijavo Šiaulių universitete,
baigė dailės magistro studijas.
Dalyvavusi daugiau nei dešimtyje tarptautinių plenerų, surengusi daugiau kaip 30 personalinių parodų, dalyvavusi
apie pusšimtyje grupinių parodų įvairiuose Lietuvos miestuose ir užsienyje, V. Vasiliauskaitė sako, kad eksponuoti kūrybą
gimtajame mieste jai yra ypatingai svarbu.
– Kodėl paroda pavadinta

„Laiptai į gelmę“?
– Kiekvieną dieną renkamės, kaip gyventi, užduodame klausimą, kas aš esu, ieškome prasmių. Kūryboje lygiai
taip pat. Tik einame dar toliau ir
giliau. Meno išraiškos būdų yra
įvairių, aš renkuosi šviesos atspindėjimą. Kas sakė, kad gemėje nėra šviesos? Tik reikia ją
įjungti...
– Kas Jus labiausiai įkvepia kūrybai?
– Nuo mažens mano didžiausia įkvėpėja yra gamta. Bet to
įkvėpimo randu visur: poezijoje,
teatre, kine, muzikoje. Net kepdama blynus... O kartais pakanka tik apsidairyti. Arba susapnuoti. Kartais sapne mokausi
skraidyti. Iš to net gimė paroda
„Skraidymo pamoka“.
– Kaip gimsta temos ir motyvai? Kuris iš jų yra mylimiausias?
– Įkvėpimą, paveikslo gimimą
sunku „surežisuoti“. Bet kartais
idėja tiesiog „atsiranda“. Juk
kas ieško, tas ir suieško. Bet
man įdomiau, kai idėja užklumpa netikėtai. Va tada ir būna didžiausia palaima. Manau, tikras
menininkas net už didžiausią
atlygį nesutiktų netapyti. Nes
tada būtų atimtas didžiausias
džiaugsmas ir giliausi nardymai sielos vandenyne. Aš be to
džiaugsmo laukimo negalėčiau
ištverti nė dienos. Be meno negalėčiau gyventi. Diagnozė „netapyti negaliu“ man tinka...
O kūryboje mylimiausi man
klouno ir balerinos personažai,
per juos galiu išreikšti savo socialines ir filosofines idėjas. Gėriuosi Slava Poluninu ir jo kūryba.
– Jūsų paveiksluose daug
šviesos, jie skleidžia labai
gerą energiją. Turbūt juos su-

V. Vasiliauskaitės tapybos darbų parodą galima apžiūrėti V. K. Jonyno galerijoje/Laimos Rekevičienės nuotrauka

šildo ir autorės skleidžiama
šiluma?
– Manau, kad kūrėjas turi atspindėti šviesą, prasmę, gyvenimą. Mano kūryboje atsispindi svarbiausi būties klausimai,
mano kūryba – „be kraujo“. Aš
nelaužau, neprotestuoju, nepolitikuoju. Žiūrėdami į mano paveikslus, galite nebijoti „susižeisti“ savo sielą. Neturiu tikslo
įsibrauti į jūsų pasaulį ir neleisti
ramiai gyventi, miegoti.
Galbūt tai nemadinga, nepopuliaru, bet man atrodo, kad labai gerai, jog mes esame laisvi
savo pasirinkimuose.
– Visada akcentuojate, kad
esate iš Druskininkų ir kad
šis kurortas Jums kaip energijos šaltinis. Ar pačiai svarbu, kad esate iš Druskininkų
ir čia įgijote meno pradmenis?
– Labai džiaugiuosi, kad gimiau ir užaugau Druskininkuose, kad čia mane mokė nuostabūs mokytojai. Jiems būsiu

dėkinga visada.
Be Druskininkų miškų auros, manau, aš pati būčiau kitokia. Kitaip alsuotų mano kūryba.
Nes augau gamtos apsuptyje, o
ji harmonizuoja, įkvepia, nuramina mano sielos stichijas.
– Ar smagu savo kūrybą parodyti gimtajame mieste, V.
K. Jonyno galerijoje?
– Visada norėjau surengti
parodą V. K. Jonyno galerojoje. Labai džiaugiuosi, kad taip ir
nutiko. Šiltas prisiminimas apie
šią parodą ilgam išliks atmintyje. Esu labai dėkinga galerijos
vadovei Reginai Stankevičienei
ir parodų kuratorei Onutei Zakarienei.
– Tuo pačiu metu savo darbus eksponuojate ir Vandens parko erdvėje, vėliau su
jais bus galima susipažinti
„Eglės“ sanatorijos erdvėse.
Jūsų paveikslai Druskininkuose užsibus ilgiau?
– Vandens parko erdvėse užsibūsiu ilgiausiai. V. K. Jonyno

galerijoje – iki gegužės 9 dienos, „Eglės“ sanatorijoje Druskininkuose, stiklinėje galerijoje, mano paroda nuo birželio 15
veiks veiks visą mėnesį, o vėliau
keliaus į šios sanatorijos Birštono filialą.
– Ką pačiai reiškia tapyba?
– Tapyba man kartais būna
meditacija, kartais – minčių fontanas. Ten aš pasitikrinu, ką manau apie gyvenimo vertybes ir
sielos gyvastį. Patiriu fantazijos
skraidymus ir šuolius be parašiuto. Niekada nežinau, kur nusileisiu. Bet žinau – viskas bus
gerai. Šiais laikais reikia drąsos kurti be agresijos, be kraujo, be cinizmo. O aš vis tiek manau, kad menas turi pakrauti, o
ne „užmušti“...
Kai tiek daug atrasta, mes neprivalome verstis per galvą, kad
nustebintumėme. Kaip tik geras
laikas nurimti ir dalinti savo pilnatvės, harmonijos atradimus.
Atverti savo atrastos gelmės
gylį pasauliui.
Nes su tais meno „šokais“ pasiekiama tik kūrėjo ir žiūrovo nejautra... Kaip sako poetas Aidas
Marčėnas: „Pasaulio pabaiga! Ir
ką? Ir nieko. Šventė kaip šventė“...
Tapyba man panaši į poeziją, apie kurią Donaldas Kajokas
yra pasakęs: „Tu ateini iš ten į
kur visi nueisime ir palieti mūs
gelmę taip švelniai švelniai taip
be galo švelniai kad net suabejojam ar esi...“
– Didžiausia Jūsų, kaip menininkės, svajonė?
– Norėčiau sukurti tai, kas
pranoktų mano lūkesčius! Panerti daug giliau, nei maniau
esant gylį... Norėčiau visada išlikti savimi ir dalintis su pasauliu tuo, kas man svarbu. Išmokti
skraidyti ir tapyti sapne...
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Tremtinė A. Priekulienė: „Mus visus jungia meilė Lietuvai“

A. Priekulienė balandžio 16 dieną pasitiko jubiliejinę, 85-ąją savo gyvenimo sukaktį/Laimos Rekevičienės nuotrauka

A. Priekulienei šie metai ypatingi ir tuo, kad Vasario 16-ąją, akcijos „70 laisvės laužų“ organizatorių pakviesta, ji uždegė vieną iš laužų Vilniuje, Lietuvai švenčiant atkurtos Valstybės dieną ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos pasirašymo
70-ąsias metines/Asmeninio archyvo nuotrauka

mūsų tarpusavio ryšių... Pavyko išsiginti.
Iš šio namo mus ir išvežė į
Sibirą... Pamenu, du mūsų šuneliai atlydėjo iki to pastato – ir
kieme laukė, kada gi iš jo išeisime, kad vėl galėtų atgal, namo
parlydėti; tačiau namo mūsų
taip ir nebeišleido – tiesiai į
sunkvežimį...
Šiandien džiaugiuosi gyvenimu, tačiau žinau, kad reikia
ruoštis ir kelionei. Ir ruošiuosi,
nes nenoriu palikti nepadarytų darbų. Tas paprastas akmuo
yra ypatingo grožio gamtos kūrinys, iš laukų mano tėviškėje, Savanoriuose. Mano svajonė buvo, kad jis taptų simboliu,
įprasminančiu istorinę atmintį.
Esu labai dėkinga Antanui Vailioniui iš Jovaišių už tai, kad padėjo išsipildyti šiai mano svajonei, padėjo akmenį atgabenti,
išliejo jam fundamentą.
– Kuo galite pasidžiaugti šiandien, laisvoje Lietuvoje sutikdama savo 85-ąjį gimtadienį?
– Man viskas gerai, viskas
lengva – juk Tėvynės saulės,
miškų, paukštelių čiulbėjimo
niekas neatėmė... Lietuvoje –
viskas mums; reikia džiaugtis
viskuo. Esu laiminga, kad manimi rūpinasi dukra, esu mylima
ir lankoma visų anūkų. Tai man
teikia daug džiaugsmo. Kaip

galima nesidžiaugti gyvenimu
šioje Žemėje, kai čia tiek Dievo
malonių!
– Dainuojate Druskininkų
tremtinių ir politinių kalinių
chore: ką Jums reiškia šis
užsiėmimas?
– Labai ačiū mūsų choro vadovei Antaninai Laurenčikienei
už jos kantrybę ir atsidavimą,
muzikuojant drauge su mumis,
kaip aš juokais sakau, gal kar-

tais ir „bebalsiais“?.. Kai girdžiu ir savo balsą, ir dainuojančių šalia choristų balsus, mano
gyvenimui tai įlieja dar daugiau
tyro džiaugsmo. Tarp choristų jaučiuosi gerai, galiu atsipalaiduoti, šnekėti, kas rūpi ir kas
ant širdies – ir žinoti, kad mane
tikrai išgirs ir supras.
Parengė Ramunė Žilienė

9

2019 m. balandžio 18 d.

Savaitraščio Nr. 201

Balandžio 27 d. Druskininkuose – šokanti aikštė, plovo virimo
čempionatas ir naktinis bėgimas aplink Druskonio ežerą

Druskininkuose, per plovo virimo čempionatą netrūksta nei plovo, nei geros nuotaikos/
Laimos Rekevičienės nuotraukos

Tarptautinė šokio diena,
UNESCO sprendimu, švenčiama nuo 1982 metų. Šokio
diena sutapatinta su prancūzų baletmeisterio, šiuolaikinio baleto tėvo Žano Žoržo
Noverio gimtadieniu.
Ta
proga
Druskininkuose organizuojama Šokio dienos šventė, kurioje bus tran-

kios muzikos, įvairiausio žanro
šokių ir geros nuotaikos. Renginį pradės ir vainikuos masinis visų šventės dalyvių šokis
– flash mob‘as. Šventėje dalyvaus gausus būrys talentingų
Druskininkų šokėjų.
Druskininkuose tą patį šeštadienį prie uzbekų virtuvės patiekalų restorano „Bukhara“ (K.

Dineikos g. 12) organizuojamas jau ketvirtasis plovo virimo
čempionatas. Visi, neabejingi
šiam patiekalui bei trokštantys
išmokti kulinarinių vingrybių,
ruošiant plovą, esate laukiami
renginyje.
Šventinį judesio ir muzikos
bei gardžių verdamo plovo kvapų kupiną šeštadienį Druskininkuose vainikuos naktinis bėgimas aplink Druskonio ežerą
ir Vijūnėlės tvenkinį. Startas –
21.00 val. prie Miesto muziejaus, trasos ilgis – 3,2 km.
Renginio organizatoriai –
Druskininkų kultūros centras,
Druskininkų savivaldybė, Druskininkų visuomenės sveikatos
biuras, restoranas „Bukhara“.

Druskininkuose organizuojama Šokio dienos šventė, kurioje bus trankios muzikos, įvairiausio žanro šokių/Asociatyvi Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
Druskininkų savivaldybės informacija

Puoselėjame kūrybiškumą ir meilę knygai

Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ buvo vykdomas projektas „Nykštukų pasakos“, skirtas Pasaulinei vaikų knygos dienai/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos

Rūta Milašienė,
lopšelio-darželio „Žibutė“
mokytoja
Kovo pabaigoje-balandžio
pradžioje lopšelyje-darželyje
„Žibutė“ buvo vykdomas projektas „Nykštukų pasakos“,
skirtas Pasaulinei vaikų knygos dienai.
Projekto rengėjai – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rūta
Milašienė ir Asta Vaitiekūnienė,
projekto partneriai – specialioji
pedagogė Natalja Bulotienė, socialinė pedagogė Jolita Balčiuvienė, tėvai, kitų grupių mokytojai. Projekto tikslas – puoselėti
asmenybės vertybes, plėsti ugdytinių patirtį ir žinias apie knygą,
pasakas per įvairias edukacines
veiklas, išvykas. Projekto metu

buvo siekiama ugdyti socialinę ir
pažinimo kompetencijas, lavinti
kūrybiškumą, rašytinę ir sakytinę kalbą, įtraukiant į ugdymo
procesą tėvelius bei kviestinius
edukatorius.
Visos darželio grupės gavo
užduotį – sukurti po pasaką ir ją
iliustruoti. Galutinis šio kūrybinio darbo rezultatas buvo įrišta
ir pristatyta „Nykštukų pasakų“
knyga. Pristatymo metu vaikai
parodė po trumpą savo pasakėlių anonsą.
Vaikai kartu su tėveliais namuose kūrė knygelių skirtukus,
kuriais buvo papuoštas darželio
pagrindinis ir šoniniai stendai.
Rytmečiai projekto metu prasidėdavo nuo „nykštukų“ mankštelės, „Ryto rato“ pokalbiai – nuo
įvairių pasakų, jų personažų

aptarimo. Grupėse visas dvi
savaites buvo eksponuojamos
įvairios vaikų atneštos knygelės.
Organizuoti pasakų, eilėraščių
skaitymai, vaizdinės medžiagos
demonstravimas, įvairūs kūrybiniai darbai. Darželio koridoriuje
surengta pasakų personažų paroda, kurioje puikuojasi ir vaikų
kurta „Nykštukų pasakų“ knyga.
Viduriniojo ir vyresniojo amžiaus grupėse viešėjo pasakų
vaikams kūrėja edukatorė Indrė
Gaskaitė. Vyresniųjų grupių.
vaikai vyko į miesto biblioteką.
Ten pasakos personažas Drakoniukas aprodė vaikams vaikiškų
knygelių namučius, leido pavartyti knygeles. Jaunesnieji darželinukai aplankė VU Santaros klinikų vaikų reabilitacijos skyriaus
„Saulutė“ biblioteką.
Dviejų savaičių projektą vainikavo svečių iš Vilniaus apskrities
A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos vesti užsiėmimai vaikams
„Prisijaukinti pasaką“ ir „Draugystės laiškas“. Vaikai ir pedagogai
už viešnagę ir turiningą edukaciją nuoširdžiai dėkoja bibliotekos darbuotojams Petrui Zurliui,
Odetai Maziliauskienei, Kristinai
Karvelytei ir Mildai Bieliauskaitei.
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VSB veiklos 5-mečio proga –
konferencija sveikatos tema

Konferencijoje I. Kostina padėkojo ir socialiniams VSB partneriams, su kuriais biuras įgyvendina daug bendruomenei naudingų veiklų, skirtų įvairaus amžiaus žmonėms/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro kolektyve – kompetentingi specialistai, padedantys druskininkiečiams įgyti motyvacijos ir žinių, kaip rūpintis savo sveikata/VSB archyvo nuotrauka

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

Veiklos penkmetį minintis Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras (VSB) praėjusį penktadienį surengė konferenciją ,,Visuomenės sveikatos
biurų vaidmuo stiprinant gyventojų sveikatą: bendradarbiavimas, geroji patirtis,
iššūkiai ir galimybės“. Konferencijoje,
organizuotoje
Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centro AQUA Didžiojoje konferencijų salėje, dalyvavo savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, švietimo
įstaigų atstovai, socialiniai
ir kiti Visuomenės sveikatos biuro partneriai bei druskininkiečiai,
besidomintys
sveika gyvensena.
Druskininkų
savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, sveikindamas konferencijos dalyvius, pasidžiaugė,
kad per penkerius Druskininkų visuomenės sveikatos biuro
veiklos metus Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rodikliai nuolat gerėjo: „Tai
didžiulius Druskininkų visuomenės sveikatos biuro darbuotojų
indėlis. Sveikinu biuro darbuotojus, dėkoju už jų profesionalų,
gerą darbą ir iniciatyvas. Linkiu,
kad ir toliau su tokia pat energija ir kūrybiškai vykdytų biuro veiklą, rūpindamiesi, kad visi
mes – ir mūsų jaunimas, ir vaikai, ir suaugusieji, ir senjorai
būtume sveiki, aktyvūs, nestokotume gyvenimo džiaugsmo“,
– įteikdamas VSB kolektyvui
Druskininkų savivaldybės mero
Ričardo Malinausko padėką,
sakė L. Urmanavičius.
Druskininkų
visuomenės

sveikatos biuro vadovę Ingą
Kostiną ir visą kolektyvą veiklos penkmečio proga pasveikino LR Seimo narys Zenonas
Streikus, Druskininkų savivaldybės asmens ir visuomenės
sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja Evelina Raulušaitienė, Druskininkų „Bočių“
pirmininkė Zita Jančiauskienė, kitų Druskininkų savivaldybėje veikiančių organizacijų atstovai.
Konferencijoje
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorė I. Kostina pristatė
nuveiktus Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro darbus bei ateities viziją.
Savo pranešime VSB vadovė pabrėžė, jog biuro veikla ir
toliau yra siejama su sveikata,
sveika gyvensena besirūpinančia fizinio aktyvumo reikšmę
sveikatai suprantančia druskininkiečių bendruomene: „Tikime savo jėgomis, toliau kryptingai
dirbsime,
padėdami
druskininkiečiams įgyti ir žinių,
ir motyvacijos patiems rūpintis
savo sveikata bei sveika gyvensena. Siekiame, kad kiekvienas
iš mūsų ir jaustųsi, ir būtų savo
sveikatos valdytoju.
Džiaugiuosi
kompetentingais biuro kolektyvo darbuotojais, dėkoju visiems mūsų socialiniams partneriams, su kuriais
drauge galime įgyvendinti daug
bendruomenei naudingų veiklų,
skirtų įvairaus amžiaus žmonėms.“
Konferencijoje Druskininkų
savivaldybės
administracijos
asmens ir visuomenė sveikatos
skyriaus vyriausioji specialistė
Eglė Sadauskaitė savo prane-

Biuro vadovę I.Kostiną pasveikino mero
pavaduotojas L. Urmanavičius/Roberto
Kisieliaus nuotrauka

šime įvardijo, kaip, kokiais būdais Druskininkų savivaldybėje
stiprinama gyventojų sveikata.
Pranešimą „Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybėje“ pristatė Sveikatos mokymo
ir ligų prevencijos centro direktorius Romualdas Sabaliauskas; Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje
atstovė Ingrida Zurlytė pristatė savo pranešimą „Sveikata
visiems – nė vienas neturi likti
nuošalyje“; tarpsektorinio bendravimo reikšmę sveikatos stipinime, aktualijas ir ateities įžvalgas pristatė LR Sveikatos
apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyriaus
patarėja dr. Rita Sketerskienė.
Tarp konferencijos antrosios
dalies temų – ir Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentės Sigitos Kriaučiūnienės pranešimas „Sveika gyvensena
– kelias į laisvę ir nepriklausomybę“ bei Druskininkų „Ryto“
gimnazijos kūno kultūros mokytojo Danieliaus Urmanavičiaus
pranešimas „Moksleivių fizinio
aktyvumo motyvacijos skatinimas“.
Konferencijos dalyviams parodyta ir Druskininkų savivaldybės mokinių konkurso-parodos
„Sveikatos galerija V“ 1-osios
vietos laureatų Druskininkų
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
mokinių ir mokytojų surengta
meninė inscenizacija „Arbatasveikata“. Konferencijos pabaigoje surengta diskusija, apibendrintos įžvalgos.
Druskininkų savivaldybės
VSB informacija

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
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Renginiai
Balandžio 24 d. 10.30 val. Prenumeruojamų duomenų bazių pristatymas. Sužinosite, kaip naudotis
bibliotekos
prenumeruojamomis
duomenų bazėmis: Infolex, Naxos
Music Library, EBSCO Publishing
eIFL.net (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Balandžio 25 d. 11 val. Kompiuterinio raštingumo mokymų pristatymas „Pradedame dirbti kompiuteriu“
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Balandžio 25 d. 15 val. Kūrybinė
valandėlė „Bibliotekoje skaitau, piešiu, žaidžiu“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, Viečiūnų
padalinys, Verpėjų g. 11, Viečiūnai)

Stasė Kulikauskaitė-Radzevičienė
1930 – 2019
Mes visi šioje Žemėje – tik laikini keleiviai.
Dažnai pamirštame, kad buvimas čia – trumpa Visatos
akimirka. Nežinome, kada ges mūsų dvasios žvakelė, kur
padėsime paskutinį tašką...
S. Kulikauskaitė-Radzevičienė gimė 1930 m. kovo 14 d.
Senoje Varėnoje. 1936 m. pradėjo lankyti Varėnos pradinę
mokyklą. Kadangi tėvelis buvo pasienio policininkas, teko keisti
gyvenamąją vietą, todėl mokėsi Varėnoje, Puvočiuose, Ryliškėse,
Gailiūnuose. 1938 m. persikėlė gyventi į mamytės tėviškę –
Baltašiškės kaimą, mokėsi Gailiūnų pradinėje mokykloje, ją baigė
1940 m.
Mokėsi ir Ricielių mokykloje, bet teko ją palikti, nes mirė
tėvelis. Tik 1944 m. pradėjo mokytis Druskininkų I-oje lietuviškoje
mokykloje, kurią baigė 1951 m. Po mokytojų tobulinimosi kursų
Trakuose paskirta mokytojauti į Panaros pradinę mokyklą. Kartu
neakivaizdžiai mokėsi Kauno pedagoginėje mokykloje, ją baigė
1954 m. Po to mokytojavo Jaskonių-Naujasodės pradinėje
mokykloje. Ištekėjusi, persikėlė į Druskininkus. Dirbo Druskininkų
1-ajame lietuviškame vaikų darželyje, 1-ojoje vidurinėje mokyklojeinternate, mokyklos pradinių klasių mokytoja. Druskininkų 1-ojoje
vidurinėje mokykloje mokytoja S. Radzevičienė dirbo 39-erius
metus.
1977 m. išvyko gyventi į Alytų. Ten toliau tęsė pedagoginį
darbą darželyje ir 5-ojoje vidurinėje mokykloje pradinėse klasėse.
1979 m. vėl grįžo į Druskininkus. 1980 m. dirbo vaikų darželyje
„Žibutė“. Iki 1996 m. 4-ojoje vidurinėje mokykloje dėstė tikybą.
Už nuoširdų, kūrybingą darbą mokytoja ne kartą apdovanota
Druskininkų savivaldybės, LR ŠMM padėkos raštais, Vilniaus
arkivyskupijos „Carito“ pirmininko J. Bačkio padėka (2008 m.).
Mokytoja buvo aktyvi „Atgimimo“ mokyklos mokytojų senjorų klubo
„Bičiuliai“ narė. Jos gyvenimo moto – ištiesti pagalbos ranką padėti,
suprasti, nugalėti sunkumus. Mokytoja S. Radzevičienė, būdama
brandaus amžiaus, pradėjo rašyti ir publikuoti savo straipsnius
miesto ir regioninės spaudos leidiniuose. 2005 m. išleido pirmąją
knygelę „Sakmė tėviškės šaltinių“, 2006 m. – „Paprocų gyvascis
dzūkų veseiliosa“, 2007 m. – „Kasdienybės labirintai“. 2009 m.
išleido savo kūrybos ir dzūkiškai giedamų senovinių dainų kasetę,
2010 m. – dviejų dalių knygelę vaikams „Metų kaita – Noriu žinoti“,
o 2011 m. – „Protėvių takais ir takeliais“.
Kiek leido sveikata, dalyvavo visuomeninėje veikloje: „Carite“,
senjorų mokytojų klube „Bičiuliai“, asociacijoje „Branduma“,
giedojo Druskininkų bažnyčios chore.
Su giliu liūdesiu mokytojai senjorai palydėjo savo kolegę į
amžinojo poilsio vietą, mokytoja Stasė Radzevičienė palaidota
Liškiavos kapinėse.
Nuoširdžiai užjaučiame mokytojos dukrą Jūratę, sūnų
Kastytį ir visus artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios
stiprybė šią sunkią netekties valandą. Ji visada liks su mumis,
nors žodžiais ir neprakalbės. Pavasarį – žieduos švelniuos,
rudenį – lapų šlamesy...
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos bendruomenė ir
mokytojų senjorų klubas „Bičiuliai“

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

Balandžio 26 d. 14 val. Joanos
Vaikšnoraitės ir Albino Jarmalos
knygos „Vaikiškom rankom išskleistos burės. Sigito Gedos kūrybinio
kelio pradžia“, pristatymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, Leipalingio padalinys, Alėjos
g. 30, Leipalingis)
Parodos
Dailininko
Alfonso
Šuliausko
kūrybos darbų paroda „Alfonsas
Šuliauskas – portreto meistras“.
Paroda veiks kovo 27 d.-balandžio
27 d. (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Paroda „Lietuva. Pasaulio lietuvių
dailė Druskininkų miesto muziejaus
rinkinyje, skirta Lietuvių Chartijos
70-ties metų sukakčiai (Druskininkų
miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g.
59)
Balandžio 23 d.-gegužės 23 d.
veiks Leipalingio progimnazijos
priešmokyklinio ugdymo skyriaus
mokytojos R. Masionienės mokinių
kūrybinių darbelių parodėlė „Pavasaris ir vaikai“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, Leipalingio
padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)
Iki birželio 6 d. M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje veikia
paroda „Japonijos šiuolaikinis menas
iš J. Monkutės-Marks muziejausgalerijos kolekcijos“ (M. K. Čiurlionio
memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
V. Vasiliauskaitės paroda „Laiptai
į gelmę“ (V. K. Jonyno galerijoje,
Turistų g. 9)

Informuojame, kad vykdomi žemės
sklypo (kad. Nr. 1501/0007:343) adresu
Šlaito g. 19, Druskininkai kadastriniai
matavimai. Sklypų ribų paženklinimas
vyks 2019-04-29, 10:00 val. Kviečiame
gretimo sklypo (kad. Nr. 1501/0007:330)
savininkus arba įgaliotus asmenis atvykti
į savo žemės sklypą.
Matavimus atlieka: „IĮ Žemata“,
M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai,
tel. Nr.8-676-02621,
el. p.: zemata.lt@gmail.com

Informuojame, kad vykdomi žemės
sklypo (kad. Nr. 3878/0006:532), esančio
Panemunės g. 5A, Neravų k., Viečiūnų
sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai. Sklypo ribų paženklinimas vyks
2019-04-29 14:00 val. Kviečiame gretimo
sklypo (kad. Nr. 3878/0006:149)
savininkus arba įgaliotus asmenis atvykti
į savo žemės sklypą.
Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“,
M. K. Čiurlionio g.75, Druskininkai,
tel.8-676-02621,
el. p.: zemata.lt@gmail.com

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
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2019.04.19 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:15 Aukštuomenės daktaras 4.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Premjera. Neužmiršti.
22:10 Kryžiaus kelias iš Romos Koliziejaus. Tiesioginė transliacija.
23:50 Klausyk savo širdies.
01:15 Trys skrybėlės.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gyvenimas (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Farai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Žuviukas Nemo“.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS
„Karibų piratai: Pasaulio pakrašty“.
00:55 „Dievo sūnus“.
03:25 „Kietas riešutėlis. Kerštas su
kaupu“ (k.).
05:35 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.)
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“ (k).
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Valanda su Rūta (k).
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 KK2 (k).
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Bornas.
Palikimas.
23:40 Padangių riteriai.
01:45 Žemės branduolys.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Kitoks pokalbis su D.

Žeimyte.
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 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.55 „Krikšto tėvas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
21.00 „Tiesa apie alkoholio vartojimą“.
22.00 Reporteris.
23.00 Ant bangos.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Rasputinas“.
03.45 „Kita moteris“.

Savaitraščio Nr. 201

04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Rasputinas“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.

nės istorija.
21:20 Kartu ne savo noru.
23:50 Devyni jardai.
01:50 Savaitė be žmonų.
03:30 Bornas. Palikimas (k).

06:30 „Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos salos“ (k).
07:00 „Stoties policija“ (k).
08:00 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:00 „Paskutinis faras“ (k).
09:55 „Kobra 11“ (k).
10:55 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Roninas.
23:55 Taikinių žymėtojas (k).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.
07.55 „Pavojingiausios kelionės. Ladakas“.
08.30 „Pavojingiausios kelionės.
Laosas“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas. Ir mėnulio spinduliai bučiuoja jūrą“.
13.00 Adomo obuolys.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai
turguje“.
16.00 Žinios.
16.20 Europos karatė čempionato
apžvalga iš Vilniaus. Lietuva. 2019 m.
18.00 Žinios.
18.30 Nuoga tiesa.
20.00 Žinios.
20.25 „Šelesto bylos“.
22.00 Žinios.
22.30 „Šelesto bylos“ (tęs.).
23.05 „Mentų karai. Odesa“.
01.25 „Moterų daktaras“.
02.55 „Šeimininkė“.
04.35 Vantos lapas.
05.00 „Kita moteris“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.

2019.04.20 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“ (k.).
07:00 Bethovenas.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas. Ist
Indijos miškų kovotojai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Misija
„Galapagai“. Ateities kontūrai.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 7.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Velyknakčio liturgija iš Vilniaus
arkikatedros bazilikos. Tiesioginė
transliacija.
23:30 Lorenco aliejus.
01:45 Klausyk savo širdies (k.).
03:15 Pasaulio dokumentika. Misija
„Galapagai“. Ateities kontūrai (k.).
04:10 Klausimėlis.lt (k.).
04:25 Džesika Flečer 7 (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
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 „Noriu šito darbo!“.
12:00 PREMJERA „Gražuolė ir Sebastianas. Draugai visam gyvenimui“.
14:00 „Princas ir aš. Karališkas medaus mėnuo“
15:50 „Ekstrasensų mūšis“.
17:30 „Namų idėja su IKEA“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Turtuolis vargšas“.
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO
GERO KINO VAKARAS „Po medžiu“.
22:50 PREMJERA „Lemiamas tyrimas“.
01:10 „Karibų piratai: Pasaulio pakrašty“ (k.).
04:05 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
05:05 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:15 „Tomo ir Džerio šou“
(k).
06:40 „Žvėrelių būrys“.
07:05 „ „Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:35 „Kung Fu Panda“.
08:05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:30 KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris. Šnipų žaidimai.
10:00 Broliai meškinai. Į pagalbą!
11:55 Išprotėjęs profesorius 2:
Klampų šeimynėlė.
14:00 Nikis Tūzas.
15:25 Nuogas ginklas 33 1/3. Paskutinis įžeidimas.
17:00 Gyvūnų pasaulis.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kitokia Pele-

07:00 „Vaikai šėlsta“.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
09:00 Žiemos galiūnas. 2018 m.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:00 „Būk ekstremalas“.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:35 „Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos salos“.
13:05 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Kas žudikas?“.
17:00 Betsafe–LKL. Dzūkija – Pieno žvaigždės. Tiesioginė transliacija
19:30 Mes vieno kraujo.
22:15 MANO HEROJUS Keršto valanda. Atlygis.
00:10 AŠTRUS KINAS Netark nė
žodžio.

2019.04.21 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Bethovenas 2.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno
pasakos. Stebuklingos kurpės.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Šventadienio mintys.
10:55 Velykų šv. Mišios iš Vatikano.
Tiesioginė transliacija.
13:00 Urbi et Orbi. Popiežiaus sveikinimas.
13:30 Velykinis koncertas „Pavasario balsai“.
14:15 Melagi, melagi.
15:40 Auklė Makfi ir didysis sprogimas.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas.
22:20 Rožinė pantera.
23:55 Atpildas.
01:20 Lorenco aliejus (k.).
03:30 Legendinio ansamblio „Nerija“
atsisveikinimo koncertas (k.).
05:30 Klausimėlis.lt.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“ (k.).
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
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 „Namai“.
13:15 „Armijoje“.
15:10 „Ponas Bynas“.
17:00 „Simpsonai“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos talentai“.
22:30 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Svarbiausios valandos“.
00:55 VAKARO KINO TEATRAS
„Greitojo reagavimo būrys“.
02:30 „Lemiamas tyrimas“ (k.).
04:30 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
06:05 Asteriksas nustebina
Cezarį.
07:30 Madagaskaras.
09:05 Denis - grėsmė visuomenei.
11:00 Žvaigždžių dulkės.
13:30 Prekybos centro kietuolis.
15:20 Didžiosios motušės namai.
17:20 Teleloto. TV žaidimas.
18:30 Žinios.
19:30 Finalo ketvertas.
21:30 Neliečiamieji.
23:45 PREMJERA Penkiasdešimt
pilkų atspalvių.
02:05 Pagauk, jei gali.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveika ir gardu.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Pasaulis iš viršaus“.
14.50 „Meilės lygtis“.
16.00 Žinios.
16.20 „Meilės lygtis“.
18.00 Žinios.
18.30 „Meilės lygtis“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.25 Skinsiu raudoną rožę.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Inspektorius Luisas. Kaltės
išpirkimas“.
00.30 „Širdies plakimas“.
02.00 „Detektyvas Linlis“.
03.30 „Kelrodė žvaigždė“.
05.00 „Mentų karai. Odesa“.
05.50 „Neprijaukinti. Jukonas“.
06:30 Žiemos galiūnas (k).
2018 m.
07:30 „Iš visų jėgų“ (k).
08:00 „Būk ekstremalas“

(k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Mažiausi iš mažiausių.
10:05 Jaguaras.
12:05 „Heraklis“.
13:50 40-asis Tarptautinis Monte
Karlo cirko festivalis.
16:10 Užšaldytas.
17:55 Skorpionų karalius.
19:45 Mumija.
22:10 Snaiperis.
00:35 Desperado.
02:25 Keršto valanda. Atlygis (k).

2019.04.22 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k.).
06:35 Stilius (k.).
07:30 Premjera. Skruzdėliukas Z.
08:55 Velykų zuikis.
10:30 Premjera. Krudžiai.
12:10 Šokiai laukinėje gamtoje. Meilės šokis.
13:55 Klausimėlis.lt.
14:10 Romo Dambrausko ir grupės
gyvo garso koncertas „Prisiliesk.“.
16:00 Premjera. Sengirė.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Velykos su „Dviračio žiniomis“.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Rimanto Kaukėno fondo paramos koncertas „Už pergalę gyventi“.
23:45 Rožinė pantera 2.
01:15 Velykinis koncertas „Pavasario
balsai“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(k.).
03:30 Klausimėlis.lt.
04:00 LRT radijo žinios.

04:05 Šokiai laukinėje gamtoje. Meilės šokis (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šokiai laukinėje gamtoje. Išlikimo šokis (k.).
06:00 „Televitrina“.
06:15 „Žuviukas Nemo“
(k.).
08:05 „Šuo, kuris išgelbėjo Velykas“.
09:55 „Pono Poperio pingvinai“.
11:45 „Kaimiečiai Beverlyje“.
13:35 „Šanchajaus riteriai.
15:50 „Kūdikis už 30 milijonų“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA „Džiunglių knyga“.
21:45 VAKARO KINO TEATRAS
„Egzodas. Dievai ir karaliai“.
00:50 „Pasitikėjimas“.
01:40 „Kvantikas“.
02:30 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:25 „Pasitikėjimas“ (k.).
04:20 „Kvantikas“ (k.).
05:10 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
06:15 „Keista šeimynėlė“
(k).
06:40 „Kung Fu Panda“ (k).
07:10 „Tomo ir Džerio šou“.
07:35 Leo da Vinčis. Misija Mona
Liza.
09:10 Alvinas ir burundukai 2.
10:55 Marmadukas.
12:40 Marsupilamio pėdsakais.
14:40 Prekybos centro kietuolis. Las
Vegas.
16:35 Didžiosios motušės namai 2.
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Andrius Mamontovas su orkestru. Šiaurės naktis
pusė penkių. 2019 m.
22:05 PREMJERA Lietuviški svingeriai.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Tęsinys Lietuviški svingeriai.
00:00 PREMJERA Meilužis iš Pietų.
02:10 Neliečiamieji (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.50 „Gluchariovas“.
09.00 Europos karatė čempionato apžvalga iš Vilniaus. Lietuva.
2019 m.
10.45 „Kelionė Žeme“.
11.55 „Pavojingiausios kelionės.
Bangladešas“.
12.35 „Pavojingiausios kelionės.
Bolivija“.
13.15 TV parduotuvė.
13.30 „Pasaulis iš viršaus“.
14.50 „Meilės lygtis“.
16.00 Reporteris.
16.20 „Meilės lygtis“.
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Meilės lygtis“ (tęs.).
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.30 Nuoga tiesa.
21.30 Speciali tiesioginė laida apie
rinkimus Ukrainoje.
22.25 Rubrika „Mes europiečiai“.
22.30„Gluchariovas“.
00.40 „Nuostabūs gyvūnų pojūčiai“.
01.45 „Neprijaukinti. Kodjako sala“.
02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Rasputinas“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Rasputinas“.
07:05 40-asis Tarptautinis Monte Karlo cirko festivalis (k).
09:25 Pono Septimo resto-

ranas.
11:15 „Heraklis“.
13:05 Nikulino cirkas. Auksinis sezonas.
15:10 Žmogus - orkestras.
17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis Neptūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 Mumijos sugrįžimas.
22:00 Mumija. Drakono imperatoriaus kapas.
00:10 Prieglobstis.
02:20 Netark nė žodžio (k).

2019.04.23 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:15 Aukštuomenės daktaras 4.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
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13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 3.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Neužmiršti (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Kietas riešutėlis 4.0“.
00:40 „Pasitikėjimas“.
01:40 „Kvantikas“.
02:30 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:20 „Pasitikėjimas“ (k.).
04:25 „Kvantikas“ (k.).
05:15 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 Gyvūnų pasaulis (k).
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Bus visko (k).
12:00 Yra, kaip yra. N
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 Oplia!
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Žmogus
be praeities.
00:20 „Judantis objektas“.
01:15 Meilužis iš Pietų (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa.
08.00 Reporteris.
09.00 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Deimantų medžiotojai“.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Tiesa apie alkoholio vartojimą“.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Rasputinas“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Rasputinas“.

06:25 „Mentalistas“ (k).
07:20 „Stoties policija“ (k).
08:20 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:20 „Paskutinis faras“ (k).
10:20 „Kobra 11“ (k).
11:20 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Pavojingos gatvės.
23:10 Mumijos sugrįžimas (k).
01:30 Mumija. Drakono imperatoriaus kapas (k).
03:15 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.04.24 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:15 Aukštuomenės daktaras 4.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Po vienu dangum.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Centurionas“.
22:25 „Vikinglotto“.
00:00 „X mutantai“.
01:00 „Pasitikėjimas“.
02:00 „Kvantikas“.
02:50 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:45 „X mutantai“.
04:35 „Pasitikėjimas“ (k.).
05:30 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“ (k).
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 „Paveldėtoja 2“ (k).
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
14:55 „Dvi šeimos“.
16:00 KK2 (k).
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
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22:30 VAKARO SEANSAS Baltųjų
rūmų šturmas.
01:10 „Judantis objektas“.
02:05 Žmogus be praeities (k).
06.13 Programa.
06.14 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. Bet kokia kaina“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Deimantų medžiotojai“.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“.
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 „Gluchariovas“.
02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Rasputinas“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Rasputinas“.
06:40 „Mentalistas“ (k).
07:35 „Stoties policija“ (k).
08:35 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:35 „Paskutinis faras“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Ekstrasensų mūšis“.
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 „Ledynmečio grėsmė“.
00:50 Pavojingos gatvės (k).
02:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.04.25 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:15 Aukštuomenės daktaras 4.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į
Respublikos Prezidentus debatai.
22:45 Dviračio žinios.
23:10 Premjera. Babilonas Berlynas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Gero vakaro šou“

(k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.

15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Žala“.
00:10 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:05 „Pasitikėjimas“.
01:55 „Kvantikas“.
02:45 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:45 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“ (k.).
04:30 „Pasitikėjimas“ (k.).
05:20 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).

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

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

06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“ (k). N
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 „Paveldėtoja 2“ (k).
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 KK2 (k).
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Eliziejus.
00:35 „Judantis objektas“.
01:30 Baltųjų rūmų šturmas (k).
03:40 Alchemija. VDU karta.
04:10 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Sveika ir gardu.
08.00 Reporteris.
09.00 Ant bangos.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Rasputinas“.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Rasputinas“.
03.45 „Pabėgėlė“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Rasputinas“.
06:40 „Mentalistas“ (k).
07:35 „Stoties policija“ (k).
08:35 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:35 „Paskutinis faras“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Ekstrasensų mūšis“.
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Reindžeriai.
23:05 „Ledynmečio grėsmė“ (k).
02:35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

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

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

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

BALDAI

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953
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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

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300
Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramonės g.5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso
Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-butano
dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005

BALDAI IŠ VOKIETIJOS,
SENDAIKČIAI

Sanatorijoje BELORUS – naujausios medicininės technologijos
Druskininkų mieste.
Praėjusiais metais sanatorija „Belarus“ įsigijo naują Siemens firmos
echoskopą, kurio specialios organų tyrimų programos, keturi davikliai ir
puiki vaizdo raiška leidžia atlikti išsamų echoskopinį tyrimą. Atliekamos
skydliaukės, krūtų, viršutinio pilvo aukšto, inkstų ir šlapimo pūslės, prostatos ir ginekologinės echoskopijos.
Naujas stacionarus rentgenodiagnostinis aparatas Carestream DRX,
kurio darbui naudojamos detektorinės plokštės, yra pirmasis Druskininkuose. Atliekant radiologinį tyrimą, pacientas gauna minimalią apšvitą ir
kokybišką diagnostinę informaciją. Rentgeno vaizdai saugomi skaitmeniniame archyve Meddream
PACS ir analizuojami gydytojo darbo vietoje Meddream programoje. Esant reikalui, taikoma telemedicinos galimybė. Pacientams prašant, rentgeno vaizdai įrašomi į laikmenas.
Intraoraliniu dantų rentgeno aparatu Xgenus DC atliekamos dentalinės rentgenogramos.
Kabineto darbo laikas: II, IV 10:00-14:30
Dėl išsamesnės informacijos apie procedūrų atlikimo tvarką ir kainas prašome teirautis tel.:
8 697 23622 arba 8 697 23522

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

Lazerinės dermatologijos kabinetas

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

UAB MEDINITA:
gamina ir parduoda:
*Statybinę viengubo pjovimo
medieną;
*Viengubo pjovimo džiovintą
medieną, tinkamą stalių
gaminiams;
*Impregnuotą medieną;
*Malkines atraižas, biokurą.
*Visa informacija
tel.: +370 650 84218
UAB MEDINITA:
*Atliekame kokybiškus grindų
betonavimo darbus
*Dirbame su savo ir su užsakovo medžiagomis
*Atliekame paruošiamuosius
darbus prieš betonavimą
*Dirbame mažuose ir dideliuose
objektuose
Daugiau informacijos
tel.: 8 655 54573, 8 640 31009

AB MEDINITA perka apvalią medieną, mišką su žeme ir
išsikirtimui. Esant bendriems miško savininkams – sutvarkome dokumentus. Atliekame miško kirtimo, ištraukimo ir
pervežimo paslaugas. Tel. pasiteirauti: 8 685 64483

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu spygliuočių,
lapuočių malkas. Tel. 8 612 49137
Seno stogo keitimo darbai, karkasiniai sprendimai,
fasadų dažymas. Tel. 8 698 86902

Perku sodybą, namą,
pamatus, taip pat žemės
ar miško sklypą nuo 3 ha.
Žinantys siūlykite,
atsilyginsime.
Tel. 8 684 44444
Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Šiltiname fasadus
(polisterolo klijavimas,
armavimas, dekoratyvinis
tinkas)
Tel. 8 657 50460;
8 675 83453
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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

je „Papartis“. Kaina – 37000 Eur.
Tel.: 8 627 44618, 8 620 80577

1 kambarys, 18 kv. m bendrabutyje Viečiūnuose. Kaina – 5500 Eur.
Tel. 8 625 93924

0,623 ha namų valdos sklypas
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto kelio, netoli elektra. Kaina –
8790 Eur. Arba keičiu į mišką.
Tel. 8 682 48474

1 kambarys bendrabutyje Viečiūnuose. Kaina – 5500 Eur.
Tel. 8 622 38944
1 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
3 kambarių butas Ateities g., 4
aukšte su daliniais įmontuojamais
baldais, internetu, signalizacija
arba keičiam į 1-2 kambarių butą
1-2 aukšte. Gardino g. nesiūlyti.
Tel. 8 686 08083
3 kambarių 70,4 kv. m butas
4 aukšte iš 5 Ateities g. po remonto su integruotais baldais
arba keičiu į butą 1-2 aukšte.
Tel. 8 617 54527
Parduodamas arba išnuomojamas 3 kambarių butas Kalviškių
mikrorajone. Tel. 8 683 23112
61 a žemės ūkio paskirties sklypas Veršių k., buvusi sodyba, 8
km nuo Druskininkų, netoli miško,
tinka statybai. Tel. 8 684 73230
7,13 a žemės sklypas su gyvenamu namu Leipalingyje. Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 616 48116
14 a namų valdos sklypas šalia Druskininkų, Švendubrės
kaime siu avariniais pastatais.
Tel. 8 628 87036
2 aukštų 126 kv. m įrengtas gyvenamasis namas su ūkiniu
pastatu ir garažu 10,6 a sklype
Sakų g., Druskininkuose, besiribojančiame su pušynu arba
keičiamas į butą Druskininkuose
ar Kaune. Kaina – 85000 Eur.
Tel. 8 600 80228
6 a sodo sklypas Viečiūnuose,
Rūtos 3-ioji g. Yra kadastriniai
matavimai, elektra. Kaina – 7000
Eur. Tel. 8 614 42187
Sodas miesto ribose, sodų bjoje „Raigardas“, Rasos g. 19.
Tel. 8 613 71749
Sodas Viečiūnuose, SB „Papartis“ su 2 aukštų mūriniu namu, pečium, geroj vietoj. Kaina – 25000
Eur. Tel. 8 614 67590
21 a namų valdos sklypas su pamatais prie Baltojo Bilso ežero. Yra
geodeziniai matavimai, pamatai.
Tel:. 8 694 24955, 8 680 23134
Sodas, tinkamas gyventi žiemą
su neįrengta mansarda sodų b-jo-

Gyvenamas namas (su baldais)
su ūkiniais pastatais 17 a sklype Leipalingyje, Seirijų g. Namo
priestate įrengta pirtis. Kaina –
34500 Eur. Tel. 8 694 52629
Sodas „Raigardo“ b-joje, su nameliu, tinkamu gyventi vasarą.
Kaina – 21000 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 685 53645
6 a sodo sklypas Jaskonių k., Miglos g. Tel. 8 699 39047
Sodas Jaskonyse, sodų b-joje
„Smiltelė“, 6,75 a žemės sklypas,
31,18 kv. m sodo pastatas. Gera
vieta, patogus privažiavimas.
Tel. 8 672 77324
28 a namų valdos sklypas su
elektra, 10 km nuo Druskininkų
(Vilkanastrai), netoli Baltojo Bilso ežero, geras privažiavimas.
Tel. 8 687 18489
6 a sodas Vilkanastrų km.,
prie
Baltojo
Bilso
ežero.
Tel. 8 640 21117

2020.07. Tel. 8 623 35267
Motoroleris
„Aprilia
Scarabeo“, 49 cc. Kaina – 500 Eur.
Tel. 8 687 30269
Naudotos, geros būklės vasarinės padangos R14 175/70 (2 vnt.).
Kaina – 20 Eur. Tel. 8 613 71001
Naudotos geros būklės padangos: 205 R16C 110/108 (4vnt.
visureigiams) už 100 Eur; vasarinės 225/65 R17 (4 vnt., „Rav
4“) už 100 Eur; vasarinės 215/55
R17 (4 vnt.) už 100 Eur; padangos su ratlankiais 185/65 R14 (4
vnt. „Ford Mondeo“) už 40 Eur;
padangos su ratlankiais 175/70
R13 (2 vnt. „Mazda“) už 15 Eur.
Tel. 8 606 68136

Miškas, mediena, malkos
Įvairios
medienos
malkos:
rąsteliais,
kaladėmis,
kapotos.
Pristatome
nemokamai.
Tel. 8 698 39795
4 kub. m 3 metų pjovimo dilės (ilgis – 6 m, storis – 5 cm).
Tel. 8 698 89943

3 m. ožka, 2 mėn. ožkytė be ragų
ir ožiukas. Tel. 8 611 84137
Sraigių auginimo įrangą: laistymo
žarnos, džiovyklos, šėrimo padėklai. Tel. 8 686 88838
Žirniai. Tel. 8 698 14440
Parduodu avis. Tel. 8 622 83325

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

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

„Chrysler Voyager“ 2005 m.,
2,8 l dyzelinas, pavarų dėžės
defektas. Kaina – 1000 Eur.
Tel. 8 616 82326

Bičių šeimos, nauji aviliai, rėmeliai koriams. Tel. 8 646 88970

R13
Eur.

Eglės
g.
Druskininkuose.
Tel. 8 685 04034

Moteriškos ir vaikiškos striukės su kapišonu nuo 14 Eur;
7 pavarų dviratis už 170 Eur.
Tel. 8 604 57914

Išnuomoju gyvenimui arba parduodu nusikėlimui ūkinį nedidelį
namą su 9 a sklypu centre, Klonio g. 7. Namas apšiltintas, plastikiniai langai ir durys, šildomas
elektra, vandentiekis, 2 kambariai
po 15 kv. m, dušas, WC. Kaina –
1 mėn./120 Eur. Tel. 8 656 88734

Skalbimo mašinos: „Bosch“ AA (6
kg) už 80 Eur, „Žanussi“ AA už 70
Eur; šaldytuvas „Elektroliux“ A už
90 Eur. Tel. 8 650 87433
Pirmos Komunijos suknelė, senoviniai daiktai: lygintuvai, radio
imtuvas, pintos skrynios, verpimo
rateliai ir kiti. Tel. 8 617 40100
Elektrinė pirties krosnelė „Harvia“, naudoti faneruoti skydai,
DVP plokštės, durų varčios.
Tel. 8 686 43600
Televizorius „Goldstar“ su priedėliu, kasetinis ir kompaktinis grotuvai, virduliai. Tel. 8 630 36440
Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm); TV priedėlis už 15
Eur; SCART laidai po 1,50 Eur.
Tel. 8 686 43600
Antikvarinio stiliaus staliukas, 2
kėdės, senovinis virdulys, kavavirė „Dolce Gusto“. Tel. 8 655 79158

Parduodama žemės ūkio
produkcija

Mėšlas. Tel. 8 635 55971

Universalios
padangos
(4 vnt.). Kaina – 50
Tel. 8 682 57013

lės ir 4 stalčiai) už 35 Eur; lova.
Tel. 8 686 43600

Parduodami įvairūs daiktai

Įvairaus laikmečio Lietuvos autorių (arba išeivių) tapybos paveikslus. Tel. 8 686 10119
Baltašiškėje.

1-2 kambarių butą Druskininkuose. Tel. 8 694 32045

Vyras ieško kiemsargio arba
sodybos
prižiūrėtojo
darbo.
Tel. 8 623 23430
24 m. vaikinas ieško darbo
krūmapjove,
pagalbinio, kroviko, ar kitokio darbo.
Tel.: 8 607 74522, 8 692 91315

Nuoma

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

Išnuomojamas 1 kambario butas miesto centre ilgam laikui.
Tel. 8 612 60519

„Opel“ lengvo lydinio ratlankiai (4 taškai) R15 po 25 Eur.
Tel. 8 650 99536

Nauja
dvivietė
elektrinė-indukcinė,
ekonomiška
nešiojama viryklė. Kaina – 85 Eur.
Tel. 8 662 10144

Išnuomojamas 2 kambarių butas su atskiru įėjimu, Gardino g. Kaina – 1 mėn./200 Eur.
Tel. 8 611 48844

Vasarinės apynaujės padangos
„Brigestone“ R17 225/45 (4 vnt.).
Kaina – 180 Eur. Tel. 8 682 58164

Sauskelnės
suaugusiems
(M dydis, 88 vnt.) po 0,5 Eur.
Tel. 8 682 57013

Išnuomoju

VW šviesūs skardiniai ratlankiai
R14 (4 skylių) po 5 Eur; gaubtai.
Tel. 8 686 43600

Trimeris „Husqvarna“. Kaina –
430 Eur. Tel. 8 672 15654

„Audi 100 Avant“ 1994 m., 2,6 l
benzinas. Tel. 8 675 82044

„Opel Zafira“ 2007
dyzelinas, TA iki
Tel. 8 647 33100

m., 1,9
2020.05.

„VW Passat“, benzinas, žalios spalvos, TA iki 2019.08.
Tel. 8 687 17148
„Opel Zafira“ 2004 m., 2,0 DTI,
pilkos spalvos. Kaina – 1450 Eur.
Tel. 8 643 42240
Traktorius JUMZ už 1800 Eur su
priekaba už 700 Eur; „Mazda2“
2003 m., 2 l benzinas, TA iki

Reikalinga (-as) telefonų pardavėja (-jas) (dirbti
Maximoje). Tel. 8 685 49888, 8 671 93358
Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Skalbykla ieško skalbinių lygintojos (-jo).
Lankstus darbo grafikas.
Laukiame Jūsų adresu: Gardino g. 5, Druskininkai.
Tel. 8 618 53854

Centralinio katilas (7 sekcijų),
boileris, dušo kabina su padu,
langai ir durys, televizoriai, lovos.
Tel. 8 616 48116
Parduodami pakabinami svetainės,
virtuvės
šviestuvai
bei vilnonis kiliminis takas.
Tel. 862330673
Mažai naudota lenkiška dvivagė
bulvių sodinamoji „Akpil“ už 510
Eur; vienvagė bulvių kasamoji
(transporterio defektas) už 340
Eur. Tel. 8 682 58164
Šviesi komoda (99x83 cm, dureParduotuvė-studija
„Cinamonas“ ieško
barmenės (-o)-pardavėjos (-jo).

Tel. 8 658 52420

Restoranui „Elingas“
reikalingi: virėjai (-jos),
virtuvės pagalbiniai (-ės)
darbuotojai (-jos).
Tel. 8 658 52420

Išnuomojamas 1 kambarys 2
kambarių bute su virtuve baldais ir buitine technika ilgam
laikui. Pageidautina moteriai.
Tel. 8 653 83084
Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių
bute
miesto
centre.
Tel. 8 616 48116
Išnuomoju 1 kambario
Tel. 8 611 05737

butą.

Gal kas padovanotų porelę banguotų papūgėlių. Tel. 8 685 50066
Dovanoju akvariumines žuvytes
gupijjas. Tel. 8 679 57744
Pamestas aplankas (galėjo būti
pamestas parduotuvėje „Čia“
arba „Saulės“ mokyklos bibliotekoje) su asmens aprašu ir nuotraukomis. Radusiam atsilyginsiu.
Tel. 8 678 48806

Ieško darbo

2 spintos (2 ir 3 durų), sekcija,
tualetinis staliukas, obliavimo staklės. Tel. 8 640 24799

„Renault Megane Scenic“ 2001
m., 1,6 l benzinas, automatas.
Tel. 8 675 82044

Nuo gegužės 1 d. išnuomojamas
2 kambarių (18,6 kv. m ir 12,53
kv. m) butas Sveikatos g. 32.
Tel. 8 625 05457

Kiti

Perka

Garažą
Tel. 8 606 11653

Išnuomojamas 42 kv. m butas M. K. Čiurlionio g. Kaina – 1
mėn./200 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 686 46169

1

kambario

Gamybinė įmonė ieško
operatorių ir sandėlio
darbuotojų. Gyvenimo
aprašymus siųsti į
info@igofood.lt

Siūlome darbą tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės
vairuotojams.
Tel. 8 687 93693

butą

Brigada greitai uždengs jūsų stogą. Pakonsultuosime,
sukomplektuosime medžiagas. Tel. 8 655 75705

16
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Savaitraščio Nr. 201

Druskininkai kviečia į Narcizų žydėjimo šventę

Pagrindinis šventės akcentas – Vijūnėlės parke sužydėję apie pusė milijono narcizų japoniškų sakurų fone/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Balandžio 19-22 dienomis
Druskininkai kviečia į Pavasario šventę. Pagrindinis
šventės akcentas – Vijūnėlės parke žiedus skleidžiantys apie pusė milijono narcizų – japoniškų sakurų fone.
Būtent šioje grožio, įkvėpimo
ir harmonijos oazėje vyks daugybė nemokamų renginių, skirtų įvairaus amžiaus žiūrovams.
Įspūdinga narcizų jūra – tai
kerintis, kvapą gniaužiantis reginys, kuriuo pasigrožėti ir įsiamžinti nuo 2012 metų skuba ir
druskininkiečiai, ir svečiai iš visos Lietuvos bei užsienio.

Vasaros sezonui Druskininkų
kultūros centras ieško
bendradarbiavimo partnerių,
organizuojant veiklas
ant plūduriuojančios
scenos (laivo)
Druskonio ežere.
Pasiūlymus raštu teikti
iki balandžio 19 d.
el. paštu:
info@druskininkukultūroscentras.lt
Informacija tel.: (8 313) 58106

Narcizų žydėjimo šventės
metu Vijūnėlės parke Druskininkuose vyks koncertai:
koncertuos muzikinis duetas
„Music Time“, bardai, širdies
stygas virpins akordeonistų duetas „Tautinis aidas“, savo dainomis džiugins vaikų pop choras „O lia lia“ ir kiti.
Vyks DJ programos, poezijos ir muzikos vakarai, burbulų šou, istorinės inscenizacijos. Be viso to, žiūrovus kerės
išskirtinis reginys – ANBO dangaus rapsodijos – lėktuvų akrobatinis pasirodymas.
Pagrindinė scena, prie ku-

rios ir kvies susiburti šventės organizatoriai – Druskonio
ežero pakrantė.
Idėja apsodinti baltais kvapiais narcizų žiedais vieną
gražiausių Druskininkų vietų
– Vijūnėlės parką – kilo Druskininkų savivaldybės merui
Ričardui Malinauskui, viešint
Briuselyje.
Pirmieji 130 tūkstančių narcizų buvo pasodinti 2011 metų
rudenį.
2012 metais šalia pėsčiųjų
tako, skiriančio Druskonio ežerą ir Vijūnėlės tvenkinį, pasodinta 20 japoniškų sakurų.

