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Šokių studijos „Decima“ va-
dovei Rūtai Dvorkinienei susi-
tikti ir pakalbėti su savo buvu-
siais mokiniais nėra lengva. Ji 
juos pamato keliaujančius iš 
vieno pasaulio galo į kitą, regi 
intensyviai dirbančius su žy-
miausiais Lietuvos choreogra-
fais, kasdien prakaitą liejančius 
repeticijų salėje. Ji ir nesistebi 
– toks jų pasirinktas gyvenimo 
kelias. Būti šokėju – menas 

kalbėtis su žmonėmis šokio 
kalba, prabilti apie aktualiau-
sius dabarties klausimus. 

Sigutę Dailydaitę ir Modestą 
Jančiulį ne vienas druskinin-
kietis galėjo matyti Andželikos 
Cholinos šokio spektakliuose-
miuzikluose „Žygimanto Au-
gusto ir Barboros Radvilaitės 
legenda“ bei ,,Karalius Min-
daugas“. R. Dvorkinienė, žiūrė-
dama šiuos spektaklius, akimis 

ieškojo „savo“ vaikų – juk jų 
pirmieji pasirodymai buvo gim-
tuosiuose Druskininkuose. Si-
gutė daug metų lankė šiuolai-
kinio šokio studiją „Decima“, 
dalyvavo tarptautiniuose ir 
respublikiniuose konkursuose. 
Modestas pirmuosius šokio 
žingsnius žengė, dalyvauda-
mas „Senamiesčio“ mokyklos 
ir „Ryto“ gimnazijos meni-
niuose projektuose. Abu šoko 

„Decimos“ šokio spektaklyje 
„Laukiančiosios“. Studijuo-
dami, šoko Lietuvos Tango tea-
tre, o dabar juos galime pama-
tyti choreografės režisierės A. 
Cholinos miuzikluose. Modes-
tas dirba valstybiniame šokių 
ansamblyje „Lietuva“ ir mus 
stebina savo charakteriniais 
personažais.

Pasitinkant studijos „Decima“ 
30-metį, Sigutė ir Modestas da-
lijasi mintimis apie pasirinktą 
gyvenimo kelią – būti šokėjais. 

– Esate šiuolaikinio, moder-
naus ir lietuvių liaudies šokio 
šokėjai. Kaip jūsų gyvenimuose 
atsirado šokis, kokie pavyzdžiai 
jus įkvėpė rinktis šį kelią?

Sigutė: „Šokis mano gyvenime 
atsirado labai seniai. Prisimenu 
– sesuo skambindavo pianinu, 
mokydavosi, o aš vis trepsėda-
vau šalia. Dar vaikščiodavau ant 
pirštų galiukų ir visiems sakyda-
vau, kad tapsiu balerina. Ko gero 
todėl mama ir nusprendė nuvesti 
į šokių pamokas. Pirmame susi-
tikime su būsima šokių mokytoja 
mamai sakiau: „Aš nešoksiu su 
berniuku“. Priešinimasis baigėsi, 
vos tik pradėjau suprasti, kas iš 
tikrųjų yra šokis, ir kiek pasiten-
kinimo jau anuomet man jis kėlė. 
Šokau ir su berniuku, ir net su 
keliais vienu metu! Varžybos, kon-
kursai, koncertai mane tik stūmė 
į priekį. Scenos baimės neturėjau 
niekada. Taip, jaudindavausi, bet, 
kaip sakoma, jei nejauti jaudulio 
prieš lipdamas į sceną, laikas nuo 
jos nulipti... 

Vaikystėje manęs visur buvo 
pilna. Muzikos mokykla, šokių pa-
mokos, choras – ir visur bei visada 
norėdavau būti nepralenkiama. 
Kelerius metus prieš muzikos mo-
kyklos baigimą vis dėlto turėjau 
praleisti be šokių. Bet po to atra-
dau šiuolaikinį šokį, vadovę Rūtą 
ir kolektyvą „Decima“. Šokdama 
šiame kolektyve, pradėjau jausti 
daugiau, nei gebėdavau iki tol. 
Šokis pamažu užėmė vis daugiau 
vietos mano gyvenime. Neapsa-
komas kiekis žinių, žingsnių, po-
jūčių, surinktas kartu su vadove, 
paskatino gyvenimą po mokyklos 
susieti būtent su šokiu. Viena-
reikšmiškai pirmas ir didžiausias 
pavyzdys, įkvėpėja ir buvo Rūta. 
Už tai jai būsiu dėkinga visada“. 

Modestas: „Šokiu susidomė-
jau dar mokykloje, dalyvauda-
mas mokyklos šventėse, projek-
tuose. Buvau Mokinių tarybos 
narys, renginių organizatorius ir 
dalyvis, teko ir eiles skaityti, ir 
dainuoti, ir pašokti. Man patinka 
aktyvus gyvenimas – nemoku 
nieko neveikti. Tik tada drau-
gai patarė geriau nedainuoti... 
Kas beliko – šokti. Šokių peda-
gogikos specialybę pasirinkau 
netikėtai. Paskutinę dieną, kai 
reikėjo užpildyti elektroninę pa-
raišką, kur noriu 
studijuoti. 

S. Dailydaitės ir M. Jančiulio pirmieji žingsniai į didžiąją sceną buvo, šokant choreografės R. Dvorkinienės vadovaujamoje šokių stu-
dijoje „Decima“/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Šeštadienį Druskininkus užlies 
gatvės muzikos garsai

Gatvės muzikos diena jau šį šeš-
tadienį, gegužės 18 dieną, atkeliau-
ja į Druskininkus. Muzikantai ruo-
šiasi pasirodymui, treniruoja balsus 
ir derina instrumentus. Kaip ir buvo 
žadėta, įvairiais muzikos stiliais su-
skambės netikėtos kurorto erdvės: 
viešbučio „Flores“ žiemos sodas 
svečius pasitiks pianino garsais, 
Vijūnėlės parke jus džiugins fan-
tastiška Tomo Čiukausko sakso-
fono muzika, K. Dineikos parke 
klausytojų lauks gyvo garso gru-
pė „Tiesiog gyvai“, pasiruošusi išju-
dinti visus, ekskursiniame laivelyje 
Nemune bus galimybė pasiklausy-
ti saksofono muzikos (atlikėja Rūta 
Kotryna). Prie viešbučio „Simpatija“ 
galėsite pasimėgauti jaunųjų akor-
deonininkų pasirodymu bei subti-
liais gitaros garsais, kavinės „Vel-
vetti“ prieigose bus proga išgirsti 
jaunųjų pūtikų bei profesionalaus 
roko muzikanto Roberto Semeniu-
ko pasirodymus.

Pramogų aikštėje puikią nuo-
taiką kurs pučiamųjų kvartetas, 

o pačių drąsiausių lauks Jauni-
mo užimtumo centro kolektyvas 
su karaokės programa – kiekvie-
nam norinčiam jie leis „išbandyti 
mikrofoną“. 

Muzikos gurmanų laukiame prie 
Druskininkų sveikatinimo ir poil-
sio centro AQUA įėjimo. Ten galė-
site paklausyti talentingojo voka-
lo perkusininko (angl. beatboxer) 
pasirodymo, o Druskininkų kuror-
to svečius, nusprendusius miestą 
pamatyti, leidžiantis į apžvalginę 
ekskursiją traukinuku, savo dai-
nomis džiugins duetas R&R (Rūta 
ir Ronata).

Gydyklų parke, netoli grojančio 
fontano, galėsite „nusikelti“ į XIX-
jį amžių, ten jūsų lauks Druski-
ninkų gidų grupės „Artelė“ meni-
nė kompozicija šių metų Gatvės 
muzikos dienos „Pamatyk muzi-
ką“ tema.

Po muzikos garsų kupinos die-
nos visi Eurovizijos fanai bus 
kviečiami kartu stebėti patį popu-
liariausią dainų konkursą. Trans-
liaciją, patogiai įsitaisę, galėsite 
žiūrėti „Etno“ dvare, „Europa Ro-
yale Druskininkai“, „Grand SPA 
Lietuva“ panoraminiame resto-
rane „Keturi vėjai“ bei  restorane 
„Druskininkai“, kavinėje-galerijo-
je „Mūza“ bei restorane-picerijo-
je AQUA.

Tikimasi, jog eisenos dalyviai pasitelks vaizduotę ir pavers ją nepakartojamu reginiu, kaip 
ir kasmet, prikaustančiu gausybės žiūrovų žvilgsnius/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų  savivaldybės informacija

Mielieji, kaip ir kasmet kviečiame 
į Druskininkų kurorto šventės 

„Druskininkai Rock‘n‘Roll ritmu“ 
teatralizuotą eiseną!

Gegužės 31-birželio 2 d. 
Druskininkus sudrebins įspū-
dingiausias kurorto renginys – 
Kurorto šventė. Šiemetis rengi-
nys, skirtas kurorto 225-ajam 
jubiliejui, bus ypač spalvingas 
ir ryškus. Ypatingo dėmesio 
kiekvienais metais sulaukian-
ti tradicinė teatralizuota eise-
na šiemet – pašėlusio rokenro-
lo ritmu.

Kviečiame Druskininkuose vei-
kiančias įmones, įstaigas, ne-
vyriausybines jaunimo, senjorų, 
menininkų organizacijas, mo-
terų, sporto, verslo klubus da-
lyvauti šventinėje eisenoje. Ti-
kimės, jog eisenos dalyviai 
pasitelks vaizduotę ir pavers ją 

nepakartojamu reginiu, kaip ir 
kasmet, prikaustančiu gausybės 
žiūrovų žvilgsnius.

Maloniai prašome eisenoje 
transportą naudoti tik kaip atribu-
tą – būtinai dekoruotą ir techniš-
kai tvarkingą.

Pasitarti, pateikti pasiūlymus ar 
užsiregistruoti dalyvauti eiseno-
je galima jau dabar telefonais: (8 
313) 53122, +370 650 35660, el. 
paštu: rezisierius@druskininku-
kulturoscentras.lt

Kviečiame ir Jūsų kolektyvą ak-
tyviai dalyvauti šventinėje eiseno-
je. Tikimės, kad Jūsų kolona bus 
linksma, spalvinga, išradingai at-
spindinti įmonės veiklą bei šven-
tės temą!

Dėmesio! Lietuvos dviračių žiedinių ir porinių lenktynių 
čempionato varžybų metu bus draudžiamas eismas

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija informuoja, kad šių 
metų gegužės 24-25 dienomis 
Druskininkų mieste bus organi-
zuojamos Lietuvos dviračių žie-
dinių ir porinių lenktynių čempi-
onato varžybos. 

Varžybų metu bus draudžia-
mas visų transporto priemonių 
eismas: 

nuo gegužės 24 d. 16:00 val. 
iki gegužės 25 d. 14:00 val. – 
Klonio g.; gegužės 25 d. nuo 
9:00 val. iki 14:00 val.: M. K 
Čiurlionio gatve nuo Šv. Jokū-
bo g. sankryžos iki išvažiavimo 
žiede į Mizarų gatvę ir iki san-
kryžos su Sodo gatve. 

Transporto eismas bus nukrei-
piamas aplinkinėmis gatvėmis. 
Prašome vadovautis kelio žen-
klais. 

Atsiprašome už galimus nepa-
togumus!

Kviečiame teikti 2019 metų paraiškas neformaliojo vaikų 
švietimo programoms mokinių atostogų metu finansuoti
Druskininkų savivaldybės admi-

nistracija kviečia teikti Paraiškas 
Neformaliojo vaikų švietimo pro-
gramų mokinių atostogų metu fi-
nansavimui gauti, vadovaujantis 
Druskininkų savivaldybės nefor-
maliojo vaikų švietimo programų 
mokinių atostogų metu finansa-
vimo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
2016 m. balandžio 29 d. sprendi-
mu Nr.T1-100 „Dėl Druskininkų 
savivaldybės neformaliojo vaikų 
švietimo programų mokinių atos-
togų metu finansavimo tvarkos 
aprašo“ ir Druskininkų savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 
V35-371 „Dėl Druskininkų savi-
valdybės neformaliojo vaikų švie-
timo programų mokinių atostogų 

metu vertinimo ir atrankos komisi-
jos sudarymo ir Druskininkų savi-
valdybės neformaliojo vaikų švie-
timo programų mokinių atostogų 
metu vertinimo kriterijų patvirtini-
mo“ patvirtintais Druskininkų savi-
valdybės neformaliojo vaikų švie-
timo programų mokinių atostogų 
metu vertinimo kriterijais.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai 
asmenys (biudžetinės, viešosios 
įstaigos, asociacijos ir kt.), fiziniai 
asmenys (laisvieji mokytojai), tu-
rintys teisę vykdyti švietimo veiklą.

Konkursui pateiktos Programos 
bus vertinamos, atsižvelgiant į 
prioriteto tvarka išdėstytus kriteri-
jus: programoms, numatančioms 
užimti daugiau vaikų; turinčioms 
papildomų finansavimo šaltinių; 
turinčioms socialinius partnerius; 

numatančioms veiklos tęstinumą.
Paraiškos turi būti pateiktos 

iki 2019 m. gegužės 20 d. imti-
nai arba gautos registruotu laiš-
ku su pašto žyma, rodančia, kad 
paraiškos išsiųstos, dar nepasi-
baigus Konkursui. Paraiškos, pa-
teiktos pavėluotai, nepriimamos, 
o vokai, gauti registruotu paštu 
su pašto žyma, rodančia, kad Pa-
raiškos išsiųstos per vėlai, nebus 
atplėšiami.

Paraiškos teikiamos užklijuota-
me voke (pakete), ant kurio turi 
būti užrašyta „Paraiška Druski-
ninkų savivaldybės neformaliojo 
vaikų švietimo programų mokinių 
atostogų metu finansavimo kon-
kursui“ ir Programos pareiškėjo 
pavadinimas.

Laukiame Jūsų paraiškų!

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas išrinktas 
Lietuvos kurortų asociacijos prezidentu

Pirmadienį Neringoje sušauk-
tame Lietuvos kurortų ir ku-
rortinių teritorijų asociacijos 
suvažiavime naujuoju asoci-
acijos prezidentu dvejų metų 
kadencijai išrinktas Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas.

Šias pareigas jis perėmė iš ka-
denciją baigusio Neringos savi-
valdybės mero Dariaus Jasaičio, 
kurio teigimu, pastaruosius dve-
jus metus didžiausią dėmesį teko 
skirti, siekiant kurortams didesnio 
finansavimo.

Druskininkų savivaldybės me-
ras R. Malinauskas teigia, kad 
šiandien būtina peržvelgti šios 
asociacijos viziją, didesnį dėmesį 
skirti vieningai visų kurortų ir ku-
rortinių vietovių rinkodarai. Jo žo-
džiais, svarbiausias asociacijos 
tikslas yra atstovauti savo narių 
interesams ir juos ginti, proble-
mų, su kuriomis susiduria kuror-
tinės savivaldybės, sprendimas. 

„Mano manymu, kurortams tu-
rėtų būti skiriamas išskirtinis dė-
mesys – nuo konkrečių projektų 
iki biudžeto, nes mes kasmet su-
laukiame šimtų tūkstančių turistų 
ir poilsiautojų. Taigi kelių, gatvių, 
šaligatvių, parkų, skverų ir visų 
viešosios paskirties objektų pa-
naudojimas kurortuose yra žymiai 
intensyvesnis ir reikalauja daugiau 
išlaidų. Tai iki šiol niekur nėra įver-

tinama, į tai neatsižvelgiama, ne-
skiriamas papildomas dėmesys. 

Žinome, kiek yra Vyriausybės, 
Seimo narių, kurie atstovauja sa-
vivaldybėms, kuriose jie buvo iš-
rinkti. Taigi 9 savivaldybėms tikė-
tis išskirtinių sąlygų nėra lengvas 
dalykas“, – sakė R. Malinauskas. 

Pasak naujojo asociacijos vado-
vo, vienomis iš svarbesnių proble-
mų išlieka nepakankamas kuror-
tinių išteklių sertifikavimas pagal 
europinius standartus, kurortuose 
teikiamų paslaugų pripažinimas 

ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 
Suvažiavimo metu taip pat buvo 

išrinktas asociacijos viceprezi-
dentas – juo tapo Zarasų rajo-
no savivaldybės meras Nikolajus 
Gusevas.

Kurortų asociacija veiklą pra-
dėjo 2007 metų kovo 2 d. ir šiuo 
metu vienija Birštono, Druskinin-
kų, Neringos ir Palangos kurortus 
bei Anykščių, Ignalinos, Trakų, 
Zarasų ir Kauno rajono kurorti-
nes vietoves. 

R. Malinauskas pareigas perėmė iš kadenciją baigusio Neringos savivaldybės mero D. 
Jasaičio/Neringos savivaldybės archyvo nuotrauka
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2019-ųjų futbolo „Golo“ 
varžybose pergalę šventė 

„Saulės“ mokyklos futbolininkai

Druskininkų miesto stadione su-
rengtos 2019 m. futbolo „Golo“ 
varžybos, kuriose dalyvavo ketu-
rios 2006 m. gimusių ir jaunesnių 
futbolininkų komandos. 

Varžybose geriausiai sekėsi 
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
komandai, treniruojamai Vytau-
to Kapčiaus, kuri 4:0 nugalėjusi 
„Atgimimo“ II komandą ir 4:2 įvei-
kusi „Leipą“, iškovojo  nugalėto-
jų titulą. 

Antrąją vietą iškovojo „Leipo“ ko-
manda, treti po baudinių liko „Atgi-
mimo“ mokyklos futbolininkai. 

„Saulės“ komandoje daugiau-
sia įvarčių pelnė A. Averka (6) ir 
A. Diglys (2).

Gegužės 14 d. „Saulės“ pagrin-
dinės mokyklos komanda atsto-
vavo Druskininkams finalinėse 
„Golo“ 2019 futbolo varžybose.

Sporto centro informacija

„Saulės“ pagrindinės mokyklos komanda, treniruojama V. Kapčiaus, iškovojo nugalėto-
jų titulą/„Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka

Meras R. Malinauskas: neabejoju, po rinkimų permainų bus – tikiuosi 
teisingos ir teisinės valstybės

Laimutis Genys

Pirmadienio naktį paaiškėjo 
tautos verdiktas – į antrąjį Pre-
zidento turą pateko Ingrida Ši-
monytė ir Gitanas Nausėda, 
kurį labiausiai palaikė ir drus-
kininkiečiai. Apie rinkimų peri-
petijas, Prezidento asmenybės 
svarbą valstybei ir kiekvienam 
iš mūsų, galimus pokyčius, 
išrinkus naują šalies vadovą, 
kalbamės su Druskininkų 
savivaldybės meru Ričardu 
Malinausku. 

– Praėjusį sekmadienį baigėsi 
pirmasis Prezidento rinkimų tu-
ras. Prie balsadėžių atėjo gau-
sus rinkėjų skaičius. Kaip Jums 
atrodo, ar tikrai mums, ypač 
gyvenantiems regionuose, 
taip svarbu, kas vadovaus 
valstybei?

– Vadovaudamas Lietuvos sa-
vivaldybių asociacijai ir dirbda-
mas meru, puikiai suprantu, kaip 
svarbu, koks yra valstybės vado-
vas. Svarbiausias šalies žmogus 
formuoja ne vien užsienio politiką, 
bet ir bendrą valstybės poziciją, 
viziją, tai yra – ir vietos politiką. 
Kiekvienas mes matėme, kaip ta 
politika keitėsi, kaip keitėsi požiū-
ris į partijas, visuomeninius komi-
tetus, kaip buvo giriamos aktyvios 
bendruomenės, įsiliejusios į poli-
tinį gyvenimą, kaip keitėsi požiūris 
į jas. Šalies vadovas savo auto-
ritetu ir sugebėjimu būti vienodai 
teisingu visiems lemia šalies ge-
rovę ir stabilumą.

– Pirmajame ture Jūs palai-
kėte Premjero Sauliaus Skver-
nelio kandidatūrą. Kas lėmė 
tokį pasirinkimą? 

– Aš išsakiau S. Skvernelį pa-
laikančią poziciją. Ir galiu pasa-
kyti, kodėl. Matant, kas vyksta 
su Lietuva, kaip teisine valstybe, 
vertinant Druskininkų paskuti-
niųjų aštuonerių metų gyvenimą, 

persmelktą nuolatinio persekio-
jimo, vienintelis S. Skvernelis pri-
pažino, jog su mūsų teisine vals-
tybe ne viskas gerai, kad reiktų 
į tai atkreipti dėmesį, skaidrinti ir 
viešinti valstybės vadovų daromą 
įtaką teisinei sistemai bei jos 
problemas.

– Tačiau dabartinė Prezidentė 
deklaruoja, jog teisėsauga nu-
kreipta teisingu keliu ir viskas 
su ja gerai.

– Girdint tokius pareiškimus, no-
risi ne šypsotis, bet verkti. Pažiū-
rėkite, kokius turime prokurorus, 
kaip daroma įtaka teismų spren-
dimams. Apie šias problemas pra-
bilo net patys aukštas pareigas 
užimantys prokurorai. Teisėsau-
gos situaciją Lietuvoje gali įvertinti 
tik tas, kuris asmeniškai su ja su-
sidūrė. Mane tai palietė ir asme-
niškai, ir per savivaldybę, todėl 
puikiai žinau realią situaciją, kaip 
yra iš tikrųjų ir kaip viskas vyksta.

– Druskininkų gyventojai 

nustebino visą Lietuvą savo 
pilietine iniciatyva, kai surinko 
tūkstančius parašų, norėdami 
apginti savo miesto teisę į tei-
singumą. Kaip vertinate tokią 
bendruomenės poziciją?

– Dėkoju druskininkiečiams už 
iniciatyvą ir surinktus parašus, 
siekiant išsiaiškinti tiesą. Mes ne-
nuleidžiame rankų, visais įmano-
mais būdais siekiame teisingumo, 
atskleisdami visą tiesą sukurptose 
Druskininkų istorijose, pasako-
dami, kaip visa tai vyko iš tikrųjų. 
Neabejoju, kad įrodysime, kas 
buvo visų intrigų užsakovai, kas – 
nurodymų davėjai. Mes neturime 
ką slėpti, remiamės faktais.

– Kiek nuo aukščiausių valsty-
bės vadovų priklauso šalies tei-
sinės sistemos sveikata? Ar jūs 
manote, jog visi su Druskinin-
kais susiję tyrimai, teisėsaugos 
institucijų veiksmai nuleidžiami 
iš paties viršaus? O gal tai že-
mesniųjų grandžių valdininkė-
lių iniciatyvos? 

– Net neabejoju, jog viskas at-
eina iš aukščiausio valstybės 
vadovo, iš jo aplinkos. O vėliau, 
gavus „žalią šviesą“ su vienu ar 
kitu susidoroti, tuo pasinaudoja ir 
vienas kitas žemesniųjų grandžių 
valdininkėlis. Esu tikras, jog užsa-
kymai, kaip reikia elgtis su manimi, 
su Tarybos nariais, buvo duodami 
iš aukščiausios šalies institucijos. 
Turime konkrečių įrodymų, turime 
liudininkų. Manau, jog, atėjus tam 
tikram laikui, jie apie tai kalbės.

– Kodėl aukščiausios val-
džios ešelonui prireikė pulti 
Druskininkus? 

– Jei nežinotume tam tikrų libe-
ralų intrigų, to paties Valdo Trin-
kūno ryšių su V. Gailiumi, jo kon-
taktų su Generalinės prokuratūros 
prokuroru I. Mikelioniu, jo artimų 
santykių su Prezidentūra, tada 
tikrai atrodytų keista, kodėl eilinė 
savivaldybė ir meras susilaukia 
tokio institucijų dėmesio. Tačiau 
žinant tų žmonių ambicijas ir net 
viešus pasižadėjimus susidoroti, 
uždėti mums antrankius, pamatai 
visą pastarųjų šešerių metų įvykių 
seką ir tai, kas už ko stovi. Tuos 
spėjimus mums patvirtino ir žmo-
nės iš liberalų vadovybės tarpo. 

– Ar solidu valstybės vadovui 
kištis ir dalyvauti regioninio 
miesto procesuose? 

– Nesolidu – per švelniai pasakyta. 
Tai antikonstituciška ir antiįstaty-
miška. Sunku suvokti, kaip valstybės 
vadovas be jokio tyrimo, neturėda-
mas įrodytų faktų, savo metiniame 
pranešime prieš visą Lietuvą imasi 
žeminti, juodinti Druskininkus, tais 
savo teiginiais, panašu, kartu duo-
damas nurodymus tarnyboms, su 
kuo derėtų susidoroti.

– Sugrįžkime prie rinkimų. Ar 
tikėjote, jog S. Skverneliui ta-
pus šalies vadovu, būtų buvę 
daugiau teisingumo? 

– Tiesiog tikėjausi paprastų 

dalykų, matydamas Saulių Skver-
nelį Prezidentu. Turėjau vilties, 
kad Lietuva taps teisine valstybe. 
Kad bus deramai įvertinti kai ku-
rių veikėjų veiksmai per paskutinį 
dešimtmetį, tokie kaip valstybės 
skolinimosi peripetijos, Ignalinos 
AE uždarymo bei suskystintų dujų 
terminalo finansavimas, lietuviško 
kapitalo bankų uždarymo reikalai 
ir panašūs dalykai.

– S. Skvernelis į antrąjį turą 
nepateko. Ar turite vilties, jog 
vienas iš dviejų kandidatų, pa-
siekusių rinkimų finalą, gali ką 
nors pakeisti mūsų valstybėje? 

– Neabejoju, kad visada len-
gviau įvertinti žmogų, kaip as-
menybę, pažįstant jį asmeniškai. 
Vertinant kandidatus, patekusius 
į antrąjį Prezidento rinkimų turą, 
vienareikšmiškai pasisakau už tą, 
kuriam daugiausia balsų atidavė ir 
druskininkiečiai. 

Tikiuosi, kad naujasis šalies va-
dovas bus vienodai teisingas vi-
siems, neskirstys žmonių į savus 
ir svetimus, į tuos, su kuriais reikia 
susidoroti, o kuriuos reikia „traukti 
už ausų“ net iš dviprasmiškų situ-
acijų. Tokią situaciją matėme per 
paskutiniuosius dešimtį metų.

Vertindamas kandidatų nepri-
klausomybę, turiu vilties, kad vie-
nas iš jų yra nepriklausomas nuo 
partinės įtakos ir norės vykdyti 
savo, kaip Prezidento, pagrindinį 
uždavinį – užtikrinti teisinės vals-
tybės garantijas visiems. 

O jeigu kandidatas neslepia 
simpatijų vienai politinei jėgai, jau 
Prezidento rinkimų debatuose, pa-
našu, ima skirstyti į „savus: ir „sve-
timus“, ko galima tikėtis, tokiam 
kandidatui laimėjus rinkimus?

– Ar turite vilties, kad mūsų 
valstybėje po Prezidento rin-
kimų kas nors pasikeis? 

– Kad pasikeis, tai neabejoju. Tik 
norėtųsi, kad pasikeistų į gerąją 
pusę ir akivaizdžiai. 

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas: „Norėtųsi, kad mūsų valstybėje vis-
kas keistųsi į gerąją pusę – ir akivaizdžiai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Jonavoje – aplodismentai Druskininkų „Bočių“ šokėjoms
Laimutė Radinienė, 
„Rudenėlio“ šokėja 

Gegužės 4 dieną Druskininkų 
„Bočių“ linijinių šokių kolekty-
vas „Rudenėlis“ buvo pakvies-
tas dalyvauti Jonavoje orga-
nizuotame koncerte, skirtame 
Motinos dienai. Jonavos kultū-
ros namuose gausiai susirin-
kusiai publikai drauge su mu-
mis koncertavo kolektyvai iš 
Vilniaus: Šeškinės „Bočių“ an-
samblis, Birštono „Bočių“ an-
samblis, Čiobiškio ansamblis 
ir, žinoma, net trys kolektyvai 
iš Jonavos. 

Renginio pradžioje tylos minu-
te pagerbėme Anapilin išėjusias 
mamas. O programą atidarė jau-
niausieji – Jonavos moksleivių 
šokių kolektyvas. Nepaprastai 
gražiai papuoštoje scenoje bal-
tais rūbais apsirengusios mergai-
tės, regis, skraidė kaip plaštakės.

Visi ansambliai dovanojo gra-
žiausias dainas mamai, o mūsų 
šokiai buvo įkomponuoti į tarpus 
tarp dainų. Savo programą pra-
dėjome šokiu, skirtu Lietuvai, su-
kurtu pagal Veronikos Povilionie-
nė dainą „Tu Lietuva, tu mana“. Jį 
sekė mamoms ir močiutėms skir-
tas šokis „Žiursteliai“. Prieš kele-
tą metų viena močiutė papasa-
kojo, kokius įvairiausiais raštais 
dabintus žiurstelius (prijuostėles) 
nešiojo mūsų močiutės, o dabar 

mes baigiame jas pamišti. Išgir-
dusi pasakojimą, mūsų „Bočių“ 
vadovė Zita Jančiauskienė su-
kūrė žodžius, pritaikė melodiją ir 
pastatė gražų šokį. Dainą įrašė 
mūsų „Bočių“ moterų ansamblis 
„Druskelė“. Šis šokis ne vienai 
močiutei išspaudė ašarą, išgir-
dus „tai mūs senelių darbštumas, 
tai jų žiurstelių gražumas“ ir „jais 
pasdabinkim, slauniai godokim, 
anūkams rodzykim“.

Koncertas tęsėsi beveik dvi va-
landas. Nuskambėjus visoms 
dainoms, koncertą užbaigėme 
šokiu „Nuvesk mane prie jūros“ 

pagal Irenos Starošaitės dainą. 
Į šį šokį įsijungė visa salė, ploji-
mai netilo. Sulaukėme daugybės 
komplimentų už šokius pagal An-
tano Šabaniausko dainą „Mary-
tė mėlynakė“ ir mamoms skirtą 
šokį su skarelėmis. Visų nuo-
mone, mūsų pasirodymas nepa-
prastai papuošė ir pagyvino kon-
certą. Buvome išlydėtos namo 
su šilčiausiais linkėjimais ir kvie-
timais aplankyti kolektyvus ir ki-
tuose miestuose. Pakiliai nusitei-
kę, grįžome į Druskininkus švęsti 
Motinos dieną su savo vaikais ir 
anūkais.

Druskininkų „Bočių“ linijinių šokių kolektyvas „Rudenėlis“ buvo pakviestas dalyvauti Jo-
navoje organizuotame koncerte, skirtame Motinos dienai/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Tarybos komitetų pirmininkai – apie būsimus naujos kadencijos 
Tarybos komitetų darbus

Savivaldybės tarybos komite-
tai sudaromi savivaldybės ta-
rybai teikiamiems klausimams 
preliminariai nagrinėti ir išva-
doms bei pasiūlymams teikti, 
kontroliuoti, kaip laikomasi 
įstatymų ir vykdomi savivaldy-
bės tarybos, mero sprendimai. 
Praėjusią savaitę supažindi-
nome su Kontrolės komiteto, 
Druskininkų savivaldybės An-
tikorupcijos bei Etikos komisijų 
veikla, savo mintimis apie jiems 
patikėtas pareigas ir balandžio 
29 d. sušauktą Tarybos posėdį 
dalijosi Kontrolės komiteto pir-
mininkas Donatas Mizaras, Eti-
kos komisijos pirmininkas Vi-
das Stašinskas ir Druskininkų 
savivaldybės Antikorupcijos 
komisijos pirmininkė Valė Šmi-
tienė. Šįkart pristatome visų 
kitų Druskininkų savivaldybės 
tarybos Komitetų pirmininkus ir 
jų įžvalgas apie tai, kaip vertina 
savo paskyrimą komiteto pirmi-
ninkais, kokie svarbiausi Ko-
mitetų, kuriems jie vadovauja, 
darbai naujos kadencijos Tary-
boje, kas, jų manymu, lemia sė-
kmingą komiteto darbą.

Linas Urmanavičius, Svei-
katos apsaugos ir socialinių 
reikalų komiteto pirmininkas: 
„Sveikatos apsaugos ir socialinių 
reikalų komiteto pirmininko parei-
gas eisiu jau antrą kadenciją. Vi-
sos su Komiteto darbu susijusios 
sritys man puikiai žinomos, nes 
jas kuruoju ir kaip mero pavaduo-
tojas. Tai – socialiai jautrios sritys, 
susijusios ir su asmens, ir su vi-
suomenės sveikata, ir su sociali-
nėmis paslaugomis bei socialinė-
mis garantijomis tiems, kurie yra 
labiausiai socialiai pažeidžiami.

Komiteto sudėtis pasikeitė, 
džiaugiuosi, kad šią kadenciją 
dirbs ir nauji žmonės, ir nemažą 
profesinę bei politinę patirtį 

sukaupę gydytojai Benjaminas 
Čepas bei Vytautas Kvedaras. O 
du Komiteto nariai, Valė Šmitienė 
ir Liudas Vaisieta, nors ir naujokai 
Taryboje, tačiau abu asmeniniu 
pavyzdžiu rodo, koks svarbus 
žmogui yra sveikas gyvenimo bū-
das, sportas, judėjimas. Todėl ma-
nau, kad šie žmonės tikrai galės 
formuoti Komiteto veiklos gaires.

Kalbant apie Sveikatos sritį, kaip 
žinia, šiuo metu nei Druskininkų 
ligoninėje, nei Pirminės sveika-
tos priežiūros centre nėra nuola-
tinių vadovų. Todėl labai svarbu, 
kad artimiausiu metu, po viešojo 
konkurso, abi įstaigos turėtų 
direktorius. 

Po ligoninėje atlikto audito toliau 
bus vykdomi įstaigos struktūros 
pertvarkos ir optimizavimo darbai, 
todėl šiame darbe visą kadenciją 
turės aktyviai dalyvauti ir Sveika-
tos apsaugos ir socialinių reikalų 
komitetas. Reikės įvardinti ligoni-
nės prioritetinius darbus, laukia 
mokamų paslaugų vystymas, per-
sonalo valdymo struktūros poky-
čiai. Komitetas jau artimiausiame 
posėdyje svarstys rengiamo so-
cialinių paslaugų plano tvirtinimą. 
Tai labai svarbus dokumentas 
apie socialinių paslaugų poreikį, 
plėtrą. Įsigaliojus Šeimos stipri-
nimo įstatymui, atsiranda naujas 
labai svarbus institutas – savival-
dybės Šeimos komisija. Reikės 
apsispręsti ir dėl Savivaldybės 
tarybos funkcijų šeimos politikos 
srityje. Visi kiti mūsų Komiteto vei-
klos klausimai – kasdieniai. Tai ir 
socialinės išmokos, ir įvairios so-
cialinės srities paslaugos, aplin-
kos pritaikymas atskirų socialinių 
grupių nariams. Reikėtų tęsti so-
cialinių paslaugų plėtrą, jas turėtų 
teikti nevyriausybinės organizaci-
jos, bendradarbiaujančios su So-
cialinių paslaugų centru. Viliamės, 
kad ateis žmonės su naujomis 
idėjomis. Svarbus ir naujos Drus-
kininkų bendruomenės Vaiko tei-
sių apsaugos tarybos sudarymas. 

Laukia labai daug svarbių darbų 
ir sveikatos apsaugos, ir sociali-
nėje srityse. Mūsų komitetas gali 
įnešti gana didelį indėlį, kad ben-
druomenė būtų ir saugesnė, ir 
sveikesnė, ir gautų jiems būtinas 
kokybiškas socialines paslaugas. 

Darbas Komitete man yra tęs-
tinė veikla, ir, kaip minėjau, visos 
sritys puikiai žinomos. O Komiteto 
nariai – patyrę ir savo darbą išma-
nantys profesionalai. Tad darbui 
potencialas yra tikrai labai geras. 
Manau, kad į visų šių socialiai jau-
trių klausimų svarstymą aktyviai 
įsijungs visi kiti Komiteto nariai. 
Tik nežinau, ar į Komiteto darbą 
įsitrauks ir liberalas J. Šarkus. 

Bet ramiai miegoti per komiteto 
posėdžius jam tikrai nesuteiksime 
galimybės.“

Sveikatos apsaugos ir socialinių 
reikalų komiteto pirmininko pava-
duotojas – Benjaminas Čepas; 
nariai: Vytautas Kvedaras, Liudas 
Vaisieta, Valė Šmitienė, Juozas 
Šarkus. 

Inga Šinkonienė, Finansų 
komiteto pirmininkė: „Spren-
dimų projektai, svarstomi Fi-
nansų komitete, – itin svarbūs. 
Juk Finansų komitetas svarsto 
ir teikia siūlymus bei išvadas dėl 
Savivaldybės biudžeto vykdymo, 
tikslinimo, lengvatų teikimo, pa-
skolų ėmimo ir teikimo, dėl są-
lygų verslo plėtrai sudarymo, 
Tarybai teikiamų Administracijos 
direktoriaus, Savivaldybės kon-
trolieriaus, biudžetinių ir viešųjų 
įstaigų, įmonių ir organizacijų 
vadovų ataskaitų, bendrųjų il-
galaikių investicinių programų 
projektų rengimo, dirba kitais Ko-
miteto kompetencijai priskirtais 
klausimais. 

Paskyrimą Finansų komiteto pir-
mininke vertinu, kaip Tarybos na-
rių pasitikėjimą manimi, ir steng-
siuosi pateisinti jų lūkesčius.  
Manau, ypač svarbu su-
burti Komiteto narius ben-
dram, sklandžiam darbui.  
Finansų komiteto nariai, supras-
dami savo pareigas, kiekvienas 
turėtų prisiimti atsakomybę už 
savo indėlį į Komiteto darbą, 
teikti konstruktyvius pasiūly-
mus, atsisakyti tuščių kalbų.“ 
Finansų komiteto pirmininko pa-
vaduotojas – Artūras Skausme-
nis, nariai: Aivaras Kadziaus-
kas; Algimantas Šiaučiulis; 
Vidas Stašinskas; Konstantinas 
Rečkovas.

Modestas Vitkauskas, Ūkio ir 
kurorto plėtros komiteto pirmi-
ninkas: „Paskyrimą Ūkio ir kurorto 
plėtros komiteto pirmininku priimu, 
kaip malonų iššūkį. Tai įdomi ir di-
džiulės atsakomybės reikalaujanti 
sritis. Noriu pasidžiaugti stipria 
komanda Druskininkų savivaldy-
bės taryboje, su kuria turiu gali-
mybę dirbti ateinančius ketverius 
metus. Darnus bendras darbas 
labai svarbus, siekiant, kad Drus-
kininkai ir toliau išliktų lyderiu tarp 
Lietuvos miestų. Norėčiau, kad į 
visuomeninį Druskininkų gyvenimą 
druskininkiečiai, įsijungtų visa ben-
druomenė, aktyviau naudotų ir 
šiuolaikines bendravimo priemo-
nes, pavyzdžiui, socialinius tinklus. 

Džiugina ir tai, kad, pradedant 
darbą naujos kadencijos Tarybai, 
Druskininkų gyvenime atsitiko du 
reikšmingi kurorto plėtrai įvykiai: 
teigiami pokyčiai „Snow Arenoje“ 
ir, be abejo, Kultūros centro sta-
tybų pradžia. Manau, kad laiku 
priimti sprendimai, tinkamas Vals-
tybės požiūris į šio objekto svarbą, 
sklandi statybų eiga turės esminę 
įtaką Druskininkų plėtrai.

Labai svarbu kad, puoselėjant 
kurortą, įgyvendinant projektus, ne-
būtų prarandamas pagreitis, nesu-
stojama. Labai tikiuosi, kad, surėmę 
pečius bendram darbui, sugebė-
sime siekti bendrų tikslų, tarp kurių – 
ir Druskininkų gerovė, subalansuota 
ir kokybiška kurorto plėtra. Šiandien, 
aišku, šokiruoja ir stebina pastaruoju 
metu viešoje erdvėje paskelbti faktai 
apie kai kurių aukštų šalies politikų 
daromą įtaką teisėsaugai. Reikia 
tik tikėtis, kad po paviešintų faktų 
visiems atsibodęs beprasmiškų ir 
absurdiškų skundų rašymas nebe-
turės „politinių kojų“ ir nebetrukdys 
savivaldybės įstaigų darbui.“

Pirmininko pavaduotojas – Si-
monas Kazakevičius, nariai: Arū-
nas Večkys, Julius Matulevičius, 
Donatas Mizaras, Karolis Kaklys

Algis Bolys, Švietimo, kultū-
ros ir sporto komiteto pirminin-
kas: „Už pasitikėjimą esu dėkin-
gas rinkėjams, kurie jau penktą 
kartą išrinko mane į Tarybą. Jau 
sukaupiau nemažai patirties, o 
pastarąsias dvi kadencijas vado-
vavau Švietimo, kultūros ir sporto 
komitetui. Manau, įgyta patirtis, 
žinios, bendravimas su šių sri-
čių darbuotojais tam tikra dalimi 
lėmė, kad buvo pasiūlyta ir pa-
tvirtinta mano kandidatūra į šias 
pareigas.

Druskininkai yra ypatingas 
miestas: sutvarkyta pramogų, 
poilsio, turizmo, infrastruktūra, 
teikiamos įvairios sveikatinimo 
paslaugos, pačios geriausios 
sąlygos mėgstantiems akty-
viai leisti laisvalaikį, sportuoti. 
Druskininkuose gausu kultū-
rinių renginių, švietimo įstai-
gos aprūpintos materialiniais 
resursais, kurie suteikia gali-
mybę įvairinti ugdymo procesą. 
Svarbiausias uždavinys šioje 
kadencijoje yra maksimaliai su-
telkti visų jėgas tam, kad Drus-
kininkuose duris atvertų mo-
dernus Kultūros centras, kartu 
rūpintis ir jau esamų objektų 
bei juose vykdomų veiklų įvai-
rinimu, aukšta kokybe su didele 
pridėtine verte. 

Manau, sėkmingą komiteto darbą 
lemia daugelis dalykų, tačiau vieni 
iš svarbiausių – Tarybos narių su-
tarimas esminiais klausimais ir 
tinkamai parengti sprendimų, rei-
kalingų Druskininkams, projektai.“

Švietimo, kultūros ir sporto ko-
miteto pirmininko pavaduotojas 
– Jevgrafijus Samuchovas, na-
riai: Ronata Balkaitienė Vytautas 
Dabrukas, Jūratė Burokienė, An-
tanas Balkė.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Gyventojų dėmesiui: teikiama teisinė pagalba
Valstybės garantuojama teisinė 

pagalba – Lietuvos Respublikos 
Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo nustatyta tvarka 
teikiama pirminė ir antrinė teisinė 
pagalba, kuri yra finansuojama iš 
valstybės biudžeto. Pirminę teisinę 
pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos 
Respublikos piliečiai, kitų Europos 
Sąjungos valstybių narių piliečiai, 
taip pat kiti Lietuvos Respublikoje 
bei kitose Europos Sąjungos vals-
tybėse narėse teisėtai gyvenantys 
fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Res-
publikos tarptautinėse sutartyse 
nurodyti asmenys.

Pirminė teisinė pagalba – Lietuvos 
Respublikos Valstybės garantuo-
jamos teisinės pagalbos įstatymo 

nustatyta tvarka teikiama: teisinė 
informacija (informacija apie teisi-
nės pagalbos teikimą, įstatymus 
ir kitus teisės aktus); teisinės kon-
sultacijos (patarimai teisės klausi-
mais); dokumentų, skirtų valstybės 
ir savivaldybių institucijoms, išsky-
rus procesinius dokumentus, rengi-
mas; patarimai dėl ginčo išsprendi-
mo  ne teismo tvarka, veiksmai dėl 
taikaus ginčo išsprendimo ir taikos 
sutarties parengimas.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė 
yra ne ilgesnė kaip viena valanda.

Pirminė teisinė pagalba turi būti 
suteikta iš karto, kai asmuo kreipias 
į savivaldybės vykdomąją instituciją. 
Jeigu nėra galimybės iš karto suteik-
ti pirminę teisinę pagalbą, pareiškė-

jui pranešama apie priėmimo laiką, 
kuris turi būti ne vėlesnis kaip pen-
kios dienos nuo kreipimosi dienos.

Asmuo dėl pirminės teisinės pa-
galbos tuo pačiu klausimu gali 
kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikia-
ma, kai: pareiškėjo reikalavimai yra 
akivaizdžiai nepagrįsti; pareiškė-
jui tuo pačiu klausimu buvo suteik-
ta advokato konsultacija arba yra 
akivaizdu, kad jis tokią konsultaci-
ją gali gauti nesinaudodamas įsta-
tymo nustatyta valstybės garantuo-
jama teisine pagalba; pareiškėjas 
kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų 
interesų, išskyrus atstovavimo pa-
gal įstatymus atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pa-

galbą paaiškėja, kad pareiškėjui rei-
kės antrinės teisinės pagalbos, Drus-
kininkų savivaldybės administracijos 
Teisės ir civilinės metrikacijos sky-
riaus vyriausiasis specialistas pareiš-
kėjui padeda surašyti ar surašo pra-
šymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Antrinė teisinė pagalba – doku-
mentų rengimas, gynyba ir atsto-
vavimas bylose, įskaitant vykdymo 
procesą, atstovavimas išankstinio 
ginčo sprendimo ne teisme atveju, 
jeigu tokią tvarką nustato įstatymai 
ar teismo sprendimas. Ši teisinė pa-
galba apima bylinėjimosi išlaidų by-
lose, išnagrinėtose civilinio proceso 
tvarka, su bylos nagrinėjimu admi-
nistracinio proceso tvarka susijusių 
išlaidų ir su baudžiamojoje byloje 

pareikšto civilinio ieškinio nagrinėji-
mu susijusių išlaidų atlyginimą.

Valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą Druskininkų savivaldybė-
je organizuoja ir teikia Druskininkų 
savivaldybės administracija. Priė-
mimo laiku, antradienį 13.00-17.00 
val., penktadienį 8.00-12.00 val., 
asmenys, norintys gauti pirminę tei-
sinę pagalbą, turi kreiptis į Druski-
ninkų savivaldybės administracijos 
Teisės ir civilinės metrikacijos sky-
riaus vyriausiąjį specialistą (Vasa-
rio 16-osios g. 7, Druskininkai) arba 
kitu metu registruotis telefonu (8 
313) 51517.

Druskininkų  savivaldybės 
informacija
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AR JUMS GRESIA INFARKTAS?
Širdies ir kaklo kraujagyslių ligų prevencijos programa – 

Druskininkų šeimos klinikoje
Druskininkų šeimos klinikoje 

atidarytas Kardiologijos kabine-
tas, kuriame dirba profesionalių 
kardiologų komanda ir atliekami 
tyrimai su nauja pažangia vokiš-
ka įranga. Pacientus konsultuoja 
ir tyrimus atlieka gydytojos kar-
diologės Jovita Samauskienė, 
Svetlana Solovjova ir Jelizave-
ta Burca, dirbančios Vilniaus uni-
versitetinės ligoninės Santaros 
klinikose, PMC „Kardivita“. 

Širdies ir kraujagyslių ligų pre-
vencijos programoje kviečiami 
dalyvauti žmonės, kurie rūpinasi 
savo sveikata – vyrai nuo 40 iki 
54 metų(imtinai) ir moterys nuo 
50 iki 64 metų(imtinai), kuriems 
šeimos gydytojas nustato me-
tabolinį sindromą (padidintą 
kraujospūdį, viršsvorį, padidintą 
gliukozės arba trigliceridų kie- kį kraujyje arba sumažintą DTL Cholesterolio kiekį kraujyje) arba 

pacientai, sergantys cukriniu 
debetu.

Pacientams, dalyvaujantiems 
programoje nemokamai atlie-
kami šie tyrimai:

1. širdies echoskopija (išti-
riamos širdies kameros, įvertina-
ma, kaip dirba širdies raumuo ir 
vožtuvai), 

2. kaklo kraujagyslių 
echoskopija (įvertinama ar jose 
yra aterosklerozinės plokštelės),  

3. kardiograma, 
4. kraujagyslių standumo 

(elastingumo) tyrimas ir kulkš-
nies-žasto indekso nustatymas 
(norint įvertinti periferinės kraujo-
takos būklę),

5. dozuoto fizinio krūvio 
mėginys (įvertintinama, kaip paci-

ento širdis ir kraujagyslės funkcio-
nuoja fizinio krūvio metu),

6. kraujo ir šlapimo tyrimai.  
Tyrimai atliekami vieno apsilan-

kymo metu – visas kardiologinis 
ištyrimas bei kardiologo konsulta-
cija – trunka 1-1,5 valandos.

Pacientams, kurie nori išsi-
tirti pagal programą, turi turėti 
šeimos gydytojo siuntimą, kuria-
me nurodytas metabolinis sin-
dromas arba cukrinis diabetas.

Pacientai, kurie nepatenka iš-
sitirti pagal programą, gali regis-
truotis mokamiems tyrimams. Kli-
nikoje stengiamasi sudaryti visas 
sąlygas, kad pacientai galėtų be 
eilių gauti kvalifikuotą kardiologo 
konsultaciją.

Registracija:
 tel. +370 623 49997, Sveikatos 

g. 30B, Druskininkai

Pacientus konsultuoja ir tyrimus atlieka gydytojos kardiologės, dirbančios Vilniaus universi-
tetinės ligoninės Santaros klinikose, PMC „Kardivita“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Artimiausiu metu į Druskininkus vėl bus galima pažvelgti 
iš paukščio skrydžio 

Šeštadienio popietę dėl tech-
ninio gedimo užstrigo per Ne-
muną nuo Druskininkų van-
dens parko į „Snow Areną“ 
kėlę lynų keltuvai su ten bu-
vusiais žmonėmis. Keltuvuose 
buvo turistų iš Lietuvos, Lenki-
jos ir Baltarusijos.

Kaip sakė UAB „Kautros keltu-
vai“ direktorius Gintautas Paku-
sas, dėl mechaninio pavaros gedi-
mo sustojo visos keturios kabinos: 
„Kadangi sugedo pagrindinė pa-
vara, negalėjo judėti visas keltuvo 
mechanizmas, ir mes negalėjome 
avariniu būdu kabinų sugrąžinti. 
Tačiau po kelių  valandų jos ava-
riniu režimu pajudėjo ir keltuvuo-
se buvę žmonės sugrįžo į apačio-
je esančią aikštelę.“

Apie susidariusią situaciją ir ge-
dimo šalinimo eigą direktorius 
nedelsdamas informavo ir Drus-
kininkų savivaldybės vadovus, 
problemos sprendimo būdų ieš-
kota ir su Administracijos direkto-
re Vilma Jurgelevičiene. 

Pirmadienį organizuotame susiti-
kime Savivaldybėje įmonės vado-
vas G. Pakusas pristatė, kaip vyko 
gelbėjimo darbai, kaip reaguota į 
gedimo šalinimą. Kartu tartasi, kaip 
ateityje būtų galima išvengti pana-
šių situacijų: būtina trumpinti gedi-
mo šalinimo laiką, tobulinti bendra-
vimą tarp darbuotojų ir kabinose 
esančių žmonių, žiemos metu ka-
binas aprūpinti pledais. Susitikime 
akcentuota, kad reikia ieškoti visų 
įmanomų būdų, gerinant paslaugų 
kokybę ir užtikrinant visapusišką 

žmonių saugumą.
G. Pakusas savaitraštį „Mano 

Druskininkai“ informavo, kad šeš-
tadienį sugedusi pavarų dėžė de-
montuota. UAB „Kautros keltuvai“ 
jau užsakė šią detalę iš Lynų kelio 
įrengimo darbus atlikusios švei-

carų bendrovės „Bartholet Mas-
chinenbau AG“. Direktorius pa-
tikino, kad, nors lynų keltuvuose 
buvę žmonės šeštadienio popietę 
patyrė stresą, pavojus jų gyvybei 
ar  sveikatai negrėse: „Keltuvas 
yra saugus, kad ir kaip keistai tai 

šioje situacijoje skambėtų. Prieš 
dvi savaites Vokietijos specialistai 
lynų kelią patikrino ir patikino, kad 
nėra jokio pavojaus, lynas nega-
li nutrūkti, negali atsidaryti kabi-
nų durys. Šiuo atveju dėl pava-
ros gedimo buvo apribotas tik oro 
gondolų judėjimas.

„Mes, daugiau nei bet kas kitas, 
suvokiame, kaip sudėtinga žmo-
nėms kaboti ore ir laukti. Gon-
dolose nėra nei tualeto, nei van-
dens, nei pagaliau aiškumo, kada 
problema bus išspręsta. Kadangi 
nežinojome, per kiek laiko pavyks 
rasti problemos sprendimą, žmo-
nėms nežadėjome, kada keltuvas 
bus sutaisytas, tiesiog darėme, 
ką galėjome. Lynų kelio kabinose 
negali būti sanitarinių mazgų, oro 
kondicionavimo sistemos, nes 
jose tiesiog nėra elektros energi-
jos šaltinio, bet jau šiandien pla-
nuojame, kad, jeigu, neduok Die-
ve toks atvejis nutiktų dar kartą, 
būtų panaudoti dronai. Jais būtų 
galima perduoti žmonėms van-
dens, palaikyti artimesnį ryšį su 
jais, kad jie nepatirtų streso. 

Tie, kas slidinėja kalnuose, pui-
kiai žino, ką reiškia, kai keltuvas 
sustoja. Bet tai, žinoma, ne pasi-
teisinimas.“ 

Direktorius pasakojo, kad šeš-
tadienį susidariusi situacija ana-
lizuojama minutės tikslumu, įver-
tinama, kas kurioje vietoje vyko: 
„Mes matome, ką reikia patobu-
linti, kad kitą kartą, atsitikus pa-
našiai situacijai, turėtumėme pa-
tirties ir aiškesnį reglamentą. Net 

patys šveicarai, Lynų kelio įran-
gos gamintojai, sako, kad tokių 
gedimų, dėl kurių nebūtų galima 
avarine pavara sugrąžinti kabinų į 
žemę, pasitaiko itin retai“. 

UAB „Kautros keltuvai“ inciden-
tą patyrusiais lynų kelio keleiviais 
pasirūpino, iškvietė specialiąsias 
tarnybas, medikus: „Supranta-
ma, žmonėms dėl patirto streso 
ir kraujospūdis buvo padidėjęs. 
Visi, kurie norėjo, buvo patikrin-
ti, pakonsultuoti, aprūpinti medi-
kamentais. Nuoširdžiai dėkojame 
medikams, ugniagesiams, dar-
buotojams, ten buvusiems vieti-
niams žmonėms, kurie neatsai-
niai pažiūrėjo į situaciją ir padarė 
viską, kas priklausė ir šiek tiek 
daugiau, – sakė G. Pakusas. – 
Asmeniškai susisiekiau su lynų 
kelio kabinose šeštadienį įstrigu-
siais keleiviais. Su jais sutarta dėl 
personalinių kompensacijų. Ne-
sulaukėme nei rašytinių, nei di-
delių žodinių pretenzijų. Siūlome 
dvi kompensacijos rūšis – finansi-
nę arba pramogas Druskininkuo-
se. Dauguma iš jų pasirinko pra-
mogas.“

Lynų keltuvas dabar remontuo-
jamas. Tikimasi, kad gedimas 
bus pašalintas ir artimiausiu metu 
druskininkiečiai ir kurorto svečiai 
vėl galės gėrėtis Druskininkų pa-
norama iš paukščio skrydžio. Jei-
gu remontas užtruks, lankytojai 
apie tai bus informuoti.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Šeštadienio popietę dėl techninio gedimo užstrigo per Nemuną nuo Druskininkų vandens 
parko į „Snow Areną“ keliantys lynų keltuvai su ten buvusiais žmonėmis/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka
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Druskininkuose darbo vizito lankėsi Seinų miesto 
meras Arkadijus Adamas Navalskis

Praėjusį ketvirtadienį į Druski-
ninkus darbo vizito atvykę Sei-
nų miesto meras Arkadijus Ada-
mas Navalskis (Arkadiusz Adam 
Nowalski) ir jo patarėjas Rimas 
Racis susitiko su Savivaldybės 
meru Ričardu Malinausku, Savi-
valdybės administracijos direkto-
rės pavaduotoja Violeta Grigorie-
ne bei Investicijų ir turto valdymo 
skyriaus vedėju Algirdu Svirsku.

Meras svečiams pristatė Druski-
ninkus, kurorto plėtrą, perspekty-
vas, supažindino su įgyvendintais 
bei naujais investiciniais projek-
tais. Susitikimo metu diskutuo-
ta apie bendrus projektus, regio-
nų bendradarbiavimą bei ateities 
perspektyvas. Daugiausia dėme-
sio buvo skiriama Lietuvos-Lenki-
jos pasienio regiono atgaivinimui.

Susitikimo Savivaldybėje metu diskutuota apie bendrus projektus, regionų bendradar-
biavimą bei ateities perspektyvas/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Mokymosi aplinka Druskininkuose – viena iš kokybiškiausių Lietuvoje

Praeitą savaitę išleistame gegu-
žės mėnesio žurnalo „Reitingai“ 
numeryje pateikiamas geriausių 
šalies švietimo ir aukštojo mokslų 
įstaigų vertinimas. Žurnalo rengėjai 
sudarė savivaldybių reitingą ir pa-
gal mokinių savijautos, pagalbos, 
stojimo į nemokamas studijų vietas 
ir kitus svarbius parametrus. Tarp 
60-ies savivaldybių reitinge Druski-
ninkų savivaldybė yra pirmoje vie-
toje. Mokymosi aplinka Druskinin-
kuose yra viena iš kokybiškiausių, 
o abiturientų pasiekimai – vieni iš 
aukščiausių visoje šalyje. Į pirmą-
jį penketuką taip pat patenka Vil-
niaus, Jonavos, Palangos bei Kė-
dainių miestų savivaldybės. Pagal 
atliktas apklausas Druskininkų sa-
vivaldybėje vaikai ir gerai mokosi, 
ir gerai jaučiasi – taip jaučiasi dau-
giau nei 55 proc. mokinių.

Druskininkų „Ryto“ gimnazija 
kiekvienais metais reitingų len-
telėje palaipsniui kyla. Pateikta-
me 2019 metų gimnazijų reitin-
ge Druskininkų „Ryto“ gimnazija 
yra 43 vietoje iš 359 gimnazijų, 
kurios nevykdo mokinių atran-
kų. Lietuvos gimnazijų reitingas 
buvo sudaromas, skaičiuojant 
visų abiturientų, 2018 m. baigu-
sių konkrečią gimnaziją, kiekvie-
ną valstybinį brandos egzaminą: 
lietuvių kalbos ir literatūros, isto-
rijos, anglų kalbos, matematikos, 
informacinių technologijų, fizikos, 
chemijos, biologijos, geografijos 
balų vidurkius. Taip pat remta-
si Nacionalinio egzaminų centro 
duomenimis, vertinta, kiek dvylik-
tokų konkrečius brandos egzami-
nus išlaikė šimtukais.

Kaip teigė Druskininkų savival-

Biologinis preparatas mašalų lervoms naikinti jau 
pilamas į Nemuną

Gegužės 13 d. į Nemuną ties Var-
viškės kaimu buvo išpiltas biologinis 
preparatas „VectoBac 12AS“ krau-
jasiurbių upinių mašalų lervutėms 
naikinti. Į Nemuną išpilta 5 tūkst. li-
trų šio preparato, dar 1,5 tūkst. litrų 
planuojama panaudoti vėliau.

Gegužės pabaigoje-birželio pra-
džioje suaktyvėjantys upiniai maša-
lai – visą Pietų Lietuvos regioną ka-
muojanti problema. Nuo 2010-ųjų, 

panaikinus apskritis, upinių mašalų 
naikinimo programos finansavimas 
buvo nutrauktas. 

Nuo to laiko Druskininkų savival-
dybės Taryba kiekvienais metais 
po keletą kartų kreipdavosi į Vyriau-
sybę, Aplinkos ir Finansų ministeri-
jas. 2015 metų pabaigoje LR Seimui 
priėmus Aplinkos apsaugos rėmi-
mo programos įstatymo pataisas, 
buvo sudaryta galimybė skirti finan-
savimą kraujasiurbių upinių maša-
lų populiacijos pokyčių stebėjimams 
ir populiacijos reguliavimo priemo-
nėms. Druskininkų savivaldybės va-
dovų ir specialistų dėka visam Pietų 
Lietuvos regionui aktuali problema 
vėl pradėta spręsti. Nuo 2016 metų 
minėtos programos finansavimas 
regionui atnaujintas. 

LR Aplinkos Ministerija šiam pro-

jektui vykdyti 2019 metais skyrė 60 
tūkst. Eur dotaciją. Projekto įgyven-
dinimo vertė – 93 tūkst. Eur, likusias 
lėšas lygiomis dalimis moka pen-
kios pietų Lietuvos savivaldybės: 
Druskininkų, Varėnos, Lazdijų ir 
Alytaus miesto bei rajono. Prepara-
to išpylimo darbus organizavo Drus-
kininkų savivaldybė. 

„Kasmet į Nemuną išpilamas bi-
ologinis preparatas duoda gerų re-
zultatų – mašalų kiekis pastebimai 
sumažėja arba visai išnyksta, tai 
priklauso ir nuo oro sąlygų. Pro-
blema yra sumažėjusi, tačiau šią 
programą kasmet tęsti būtina, to-
dėl svarbus viso Pietų Lietuvos re-
giono savivaldybių įsitraukimas“,– 
sakė Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė.

Pradedami spręsti Ricielių kaimo 
vandens tiekimo klausimai

Ricielių kaimo bendruomenė 
(Leipalingio sen.) kreipėsi į Drus-
kininkų savivaldybę dėl Ricieliuo-
se esančio vandentiekio bokšto 
ir jo vandentiekio sistemos. Prie 
seno bokšto vandentiekio siste-
mos yra prijungti 32 aplink jį esan-
čių gyventojų namai.

Druskininkų savivaldybėje ini-
cijuotas pasitarimas dėl minėto 
bendruomenės pateikto prašymo, 
kuriame dalyvavo Druskininkų 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė, UAB „Druskininkų 
vandenys“ direktorius Mindaugas 
Jaskelevičius, Leipalingio seniū-
nijos seniūnas Antanas Krance-
vičius bei Administracijos teisės, 

ūkio skyrių specialistai. Aptartos 
galimybės, juridiniai sprendimai, 
tolesni darbai, siekiant išspręsti 
Ricielių kaimo geriamojo vandens 
problemą. Priimtas sprendimas 
išanalizuoti visą esamą situaciją 
ir inicijuoti vietovės gyventojų su-
sitikimą su specialistais, kurie pa-
teiks visą informaciją.

Šiuo metu naudojamas Ricie-
lių kaimo vandens bokštas yra 
senas, galimai neatitinka kelia-
mų reikalavimų, nėra atsakingų 
asmenų. Savivaldybė ketina iki 
2022 metų Ricielių kaimo gyven-
vietę prijungti prie centralizuotai 
tiekiamo geriamojo vandens sis-
temos.

Šiuo metu naudojamas Ricielių kaimo vandens bokštas yra senas, galimai neatitinka ke-
liamų reikalavimų/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų  savivaldybės informacija

dybės mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius, mokinių pasieki-
mai priklauso ne nuo savivaldy-
bės dydžio, bet nuo mokytojų, 
mokinių ir tėvų motyvacijos bei 
bendro darbo: „Pirmiausia norė-
čiau pasidžiaugti ir padėkoti savi-
valdybės švietimo įstaigų darbuo-
tojams ir tėveliams, dedantiems 
visas pastangas, kad vaikai no-
rėtų mokytis ir siekti aukštų rezul-
tatų. Rezultatai džiugina. Ir labai 
svarbu, kad mokiniai gerai jaučia-
si mokymosi įstaigose, tai lemia ir 
gerus mokinių pasiekimus.“

Žurnale „Reitingai“ Druskininkų 
savivaldybė pristatoma, kaip ge-
rosios praktikos pavyzdys. Ji buvo 
viena iš nedaugelio savivaldybių, 
sutvarkiusių mokyklų tinklą. Šian-

dien čia veikia tik 5 mokyklos. Lei-
dinio pakalbintas meras Ričardas 
Malinauskas akcentavo, kad per-
tvarkytas mokyklų tinklas geri-
na mokinių rezultatus: „Sutvarkyti 
mokyklų tinklą prieš dešimt metų 
nebuvo lengva, kilo daug nepasi-
tenkinimo, pykčio. Bet dabar re-
zultatu tikrai džiaugiamės – pinigai 
panaudojami efektyviau, neberei-
kia šildyti pustuščių didelių pasta-
tų, vaikai iš kaimų mokomi aukš-
tesnio lygio įstaigose. Jeigu to 
nebūtume padarę, šiandien turė-
tume mokyklų, kuriose mokytųsi 
po penkis vaikus. Iš tiesų mokyklų 
tinklo optimizavimas nepopuliarus 
būna tik iš pradžių, kai tėvai išgirs-
ta, kad vaikui į mokyklą teks eiti 
ne 500 metrų, o važiuoti geltonuo-

ju autobusiuku dešimt kilometrų. 
Bet vėliau, kai pamato geros mo-
kyklos privalumus, atsiveriančias 
galimybes, ne tik nustoja piktin-
tis, bet ir ima džiaugtis. Todėl sa-
vivaldybių atstovams, kurie dar tik 
vykdys mokyklų tinklo pertvarką, 
labai rekomenduočiau nuvežti tė-
vus į tas mokyklas, į kurias jų vai-
kai bus vežiojami geltonaisiais au-
tobusiukais, ir viską aprodyti, leisti 
pabūti. Įtampos iš karto sumažės“. 

Meras R. Malinauskas pasi-
džiaugė, kad Druskininkų sa-
vivaldybėje yra gerai išvystyta 
švietimo sistema, optimizuotas 
švietimo tinklas, mokinių pasieki-
mai džiugina, o tai įpareigoja dirb-
ti dar geriau ir siekti dar geresnių 
rezultatų.

Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, 60-ies savivaldybių reitinge Druskininkų savivaldybė yra pirmoje vietojeKaip informuoja žurnalas „Reitingai“, mokymosi aplinka Druskininkuose yra viena iš ko-
kybiškiausių, o abiturientų pasiekimai – vieni iš aukščiausių visoje šalyje/Druskininkų sa-
vivaldybės archyvo nuotrauka
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Su bendraklasiu juokais nu-
sprendėme, kad reikia stoti į 
choreografijos specialybę. Taip ir 
įstojome dviese mokytis choreo-
grafijos subtilybių. Nors iš tikrųjų 
gavau pasiūlymus studijuoti šokio 
pedagogiką arba kultūros vadybą, 
pasirinkau šokėjo kelią, nes šokių 
mokytojos R. Dvorkinienės dar-
bas atrodė įdomesnis. Gyvenimas 
– nenuspėjamas. Nors studijavau 
ir pabaigiau šiuolaikinio šokio ir 
šokio su neįgaliaisiais vežimė-
liu specialybę, dažniausiai dirbu 
valstybiniame ansamblyje „Lie-
tuva”, šoku lietuvių liaudies sceni-
nius šokius“.

– Prisiminkite pirmuosius šo-
kio žingsnius. Su kokiais sun-
kumais susidūrėte? Kaip juos 
sprendėte? Kokios pagalbos 
sulaukėte? 

Sigutė: „Kaip seniai tai buvo! 
Pamenu, labai supykdavau ant 
savęs, jei kažką sušokdavau ne 
taip. O, kaip sunkiai man pasi-
miršdavo klaidos!

Karjeros pradžia nebuvo lengva. 
Svetimame mieste, nepažįstami 
žmonės ir tiek pagundų, kad ne-
žinojau, kur bėgti. Sunkiausia su-
prasti, kiek dar nemoku! Palaips-
niui atsirinkau, kas gerai ir blogai, 
kuo pasitikėti. Ir išsigryninau savo 
siekius. Kruopštus darbas ir bega-
linis noras atvedė iki to, kas esu 
dabar. Kiek atrankų pereita, kiek 
komforto zonų perlipta! Perlipinėju 
ir dabar, tik kur kas stabiliau, su-
maniau, nesiblaškau ir pasirenku 
tik tiek, kiek tuo metu reikia“.

Modestas: „Pirmieji mano, kaip 
šokėjo, žingsniai, palyginus su 
grupės draugų, buvo linksmi, 
bet nelengvi. Jie šoko nuo mažų 
dienų, šokis jiems buvo visas gy-
venimas – nuo mažens žinojo, kur 
stos. Aš iki dvyliktos klasės ma-
niau, jog būsiu architektas ir sta-
tysiu namus. Dabar taip pat tenka 
statyti – šokius ar choreografines 
kompozicijas. Įstojus studijuoti, 
teko nemažai paplušėti ir fiziškai, 
ir protiškai. Norint kitus mokyti ar 
pačiam šokti, turi žinoti, kaip tai 
padaryti, niekam nekenkiant, ne-
žalojant ir nenuklystant „į pievas“. 
Negali tiesiog pridėti daug judesių 
ir tai pavadinti šokiu. Žmogaus 
kūnas turi polinkį susidėvėti, todėl 
reikia žinoti, kaip jam nepakenkti. 

Nemažai pagalbos sulaukiau iš 
šokių mokytojos R. Dvorkinienės, 
nors, prieš renkantis šią specia-
lybę, ji įnirtingai bandė perkalbėti 
ir tikino, jog tai – sunkus kelias. 
Būtent Rūta supažindino su Juri-
jumi Smoriginu, kuriam esu dėkin-
gas už tai, kad išmokė klasikinio 
šokio, trenažo ir supratimo, jog 
geriausi rezultatai pasiekiami „per 
negaliu“. Šis darbas reikalauja ne-
mažai užsispyrimo ir ištvermės. 
Lygindamas du Modestus – da-
bartinį ir ką tik baigusį mokyklą – 
galiu neabejodamas pasakyti, jog 
dabar esu šiek tiek geresnis.

– Šokate A. Cholinos spekta-
kliuose. Kuo ši šokio režisierė 
yra ypatinga? Kokią naudą jums 
teikia darbas pas šią režisierę? 

Sigutė: Su A. Cholina dirbu jau 
beveik penkerius metus. Pirmas 
susitikimas buvo pilnas streso – 
atrankoje teko šokti per 20 minu-
čių išmoktą choreografiją. Žinot, 
tikriausiai baisiausia buvo ne tai, 
kad pamirši judesį, o ji nufilmuos, 

bet tai, kaip ji priims mano šokį. 
Šios moters ypatingumas yra jos 
sugebėjimas labai greitai per-
prasti žmogų. Būtent pagal tai ji 
renkasi, su kuo nori dirbti. Praėjus 
penkiems metams, su kolegomis 
mes vis dar stebimės, kaip viena 
moteris sugeba valdyti minias 
– susitvarkyti su daugiau nei 50 
scenoje esančių artistų, valdyti 
techninį personalą, rūpintis kie-
kvienu atskirai, niekada nepa-
kelti balso ir išleisti vieną po kito 
sėkmingus spektaklius. Tai ir yra 
ypatingumas! Jos kūrybiniai ge-
bėjimai neginčytini, ne vienas iš 
mūsų tuo esame įsitikinę, tačiau 
ji unikali ir savo darbo pobūdžiu.

Šokdama pas A. Choliną, supra-
tau, ką reiškia teatro disciplina. 
Pradėjusi šokti pas ją, kai dar 
mokiausi universitete, kaupiamas 
mokslo žinias sustiprinau darbu 
teatre. Teorija ir praktika – vie-
name. Visa veikla yra įvairiapusiš-
kas tobulėjimas, todėl ir nauda yra 
milžiniška. Išsiugdžiau geležinę 
koncentraciją į darbą, dėmesin-
gumą smulkioms detalėms, kurios 
dažnai ir yra svarbiausias kūrinio 
akcentas, išmokau išklausyti pas-
tabas, jas priimti ir ištaisyti, išau-
ginau dar aukštesnę savivertę, 
supratau, kad scena ne veltui yra 
pakylėta nuo žemės.

Modestas: Teko dalyvauti dve-
juose projektuose – miuzikluose 
„Žygimanto Augusto ir Barboros 
Radvilaitės legenda“ ir „Karalius 
Mindaugas“, kuriems choreogra-
fiją kūrė A. Cholina. Su kiekvienu 
choreografu, režisieriumi darbas 
yra skirtingas, bet daugumai tikrai 
patinka susikaupimas, atsidavi-
mas ir tobulėjimas. Iš pradžių su-
laukdavau pastabų dėl dėmesio 
ir susikaupimo, nes, kaip minė-
jau, esu aktyvus, judrus. Reikėjo 
šiek tiek laiko, kad įrodyčiau, jog 
ir šmaikštaudamas sugebu gir-
dėti, fiksuoti pastabas. Bet taip 
buvo anksčiau, dabar kitaip žiūriu 

į darbą ir dėkingas esu visiems 
žmonėms, su kuriais esu dirbęs.

– Kuo buvo ypatingas tarp-
tautinis miuziklo „Žygimanto 
Augusto ir Barboros Radvilai-
tės legenda“ pasirodymas su 
choru „Dainava“ iš JAV?

Sigutė: „Šis tarptautinis pasi-
rodymas buvo netikėtas visiems. 
Viskas prasidėjo nuo to, kad kilo 
mintis šį miuziklą išvežti už Atlanto, 
į Čikagą. Kaip ir dera lietuviams, 
buvome nusiteikę gana skeptiš-
kai. Nepaprastai didelis artistų 
skaičius, techninis personalas, 
pagalbinis personalas, kostiumai, 
dekoracijos ir daugybė kitų da-
lykų optimizmo nesuteikė. Atrodė, 
nerealu! Bet skeptiškumas dingo, 
atsistojus Čikagos „Auditorium“ te-
atro scenoje. Mus papildė choras 
„Dainava“. Šešiasdešimt Amerikos 
lietuvių šiam miuziklui didingumo 
suteikė savo balsais, stipriai jun-
tamu tautiškumu – iš kiekvieno 
atskirai ir visų kartu. Nebuvo jo-
kios abejonės, kad tai yra kažkas 
nepaprasto. Juk Lietuvoje miuzikle 
dainuoja tik keletas choristų, o Či-
kagoje užgriaudėjo nepaprastai 
daug balsų! Netikėtas sprendimas 
pagimdė naują idėją – parodyti 
Lietuvai, kokia didelė vienybė gy-
vena ten toli! Apėmė euforija, kai 
po balandžio 3 dieną parodyto 
miuziklo buvo paskelbta, kad mes 
pasiekėme Lietuvos rekordą – 
„Daugiausia spektaklio atlikėjų pa-
talpoje – 105 aktoriai, dainininkai ir 
šokėjai“. Viskas, kas vyko su šiais 
mainais – Lietuva-Amerika-Lietuva 
– buvo ypatinga. Nežinau, ar kada 
nors dar teks sudalyvauti pana-
šaus masto spektaklyje. 

Modestas: Darbas su choru 
„Dainava“ iš JAV buvo įdomus 
tuo, kad, repetuodamas scenoje, 
supranti, kokio dydžio projekte da-
lyvauji. Scenoje esančių žmonių 
skaičius – rekordinis, to Lietuvoje 

dar nebuvo! Mainai buvo labai 
šilti – mes rudenį rodėme miuziklą 
Čikagoje, o pavasarį jie atvyko į 
Lietuvą, parodėme tą patį ir pasie-
kėme Lietuvos rekordą! 

– Kokia yra šokėjo kas-
dienybė? Nuo ko pradedate 
dieną? Kiek reikia dirbti? Svei-
kai gyvenate, laikotės griežtos 
dienotvarkės?

Sigutė: „Ar nustebinsiu pasa-
kiusi, kad šokėjas yra normalus 
žmogus ir gyvena tikrai įprastai! 
Diena prasideda „labu rytu“ ir 
pusryčiais. O iš tiesų tai šokėjas 
neturi kasdienybės. Kiekviena 
diena skiriasi nuo praėjusios ar 
būsimos. Dirbti reikia visuose dar-
buose daug, jei tikiesi gero rezul-
tato. Neužtenka vien vadinti save 
„geru“, reikia to nusipelnyti. Man 
26-eri, dauguma tokio amžiaus jau 
yra vedę, ištekėję, turi šeimas... O 
šokėjai, tarp jų ir aš, vis dar gaudo 
savo karjeros žvaigždę, mums tai 
pats geriausias metas, kai dar ga-
lime į save „įsidėti“ neapsakomą 
kiekį žinių. Gaudome visus šansus 
ir siekiame tik geriausio, todėl į 
klausimą, kiek reikia dirbti, atsaky-
mas yra vienas – beprotiškai daug. 
Sveika gyvensena, be abejonės, 
neatsiejama nuo šokio. Kalbėčiau 
šia tema paromis, bet svarbiau-
sias kiekvieno iš mūsų uždavinys 
– susirasti mums tinkamus ener-
gijos šaltinius. Kiek matematiškai 
skamba, bet taip ir yra – skaičiuoji, 
jei nori tinkamo rezultato. Juk jis 
dar ir matomas... Griežtos dieno-
tvarkės aš asmeniškai neturiu. 
Žinau, kada reikia keliauti į darbą, 
kada – į repeticijas. Kiekvieną 
dieną stiprinu kūną, net jei arti-
miausiu metu neturiu jokio pasiro-
dymo. Kiekviena diena mums itin 
svarbi – juk nejaunėjame...“ 

Modestas: „Mano diena prasi-
deda nuo pusryčių. Atrodo, nor-
malu, bet iš tikrųjų buvo nelengva, 
nes reikėjo labai pakeisti savo 
įpročiu. Darbo dieną pradedu nuo 
klasikinio šokio pamokos, vėliau 
– repeticijos, šokių kartojimas, 
mokymasis. Pirmą dienos dalį 
dirbu Valstybiniame ansamblyje 
„Lietuva“, vėliau važiuoju į kitus 
darbus, renginius. Ryte pusry-
čiaudamas, stengiuosi susidėlioti 
dienos planą, kad nieko nepa-
mirščiau ir visur spėčiau. Dirbu 
ne viename darbe, turbūt nereikia 
aiškinti, kodėl. Tenka ir Panevėžio 
muzikiniame teatre dirbti, ir Nacio-
naliniame Operos ir baleto teatre 
šokti, privačiuose renginiuose, 
spektakliuose dalyvauti...

– Sigute, pačiai yra tekę šokti 
su „Decima“ Lietuvos akade-
minio ir Rusų dramos teatrų 
scenose. Koks įspūdis jums 
išliko po pirmo pasirodymo di-
džiosiose Lietuvos arenose ir 
pasaulinio garso scenose?

Sigutė: Su „Decima“ aš pirmą 
kartą užlipau į Lietuvos nacionali-
nio operos ir baleto teatro sceną! 
Žinot, man didžiausią malonumą 
suteikia darbo procesas, patinka 
dirbti, kartoti, gilintis. Scena yra 
šio proceso rezultatas. Būtent 
po pastatyminio laikotarpio ten 
užlipus, supranti, kad – štai ir pa-
baiga. Galbūt keista taip sakyti, 
bet didžiausias malonumas pati-
riamas repeticijų metu. O scenoje 
patiri euforiją, didelę ir nesume-
luotą. Būna, kad iš jaudulio neži-
nai, į kurią pusę pasisukai, bet tai 

jau yra pati darbo viršūnėlė. Ne-
galėsi sustoti ir pasakyti, kad pa-
darysiu geriau. Į sceną žengi, jau 
žinodamas, kad padarysi. Dauge-
lis palaikys mane keista, bet nesu-
reikšminu, kokioje scenoje šoku. 
Man svarbios akimirkos scenoje, 
svarbu, su kuriais kolegomis tą 
vakarą ja dalinamės. Akimirkos ir 
potyriai groja pirmuoju smuiku, o 
scenos keičiasi nuolatos.“

Modestas: „Pradėjęs studijuoti 
šokio pedagogiką, užsibrėžiau 
tikslą – turiu sušokti Lietuvos Na-
cionalinio Operos ir baleto teatro 
scenoje. Tai pavyko padaryti dar 
antrame studijų kurse. Tada su-
pratau, kad reikia dažniau ir gar-
siau svajoti. O šiuo metu jau esu 
šokęs visose Lietuvos scenose.“

– Niekada nesigailėjote, kad 
visą save „atidavėte“ šokiui?

Sigutė: „Nesigailėjau ir nesigai-
lėsiu. Šoksiu, kol numirsiu. Ir po 
mirties ant savo kapo dar patryp-
siu. Gyvenimas turi susidėti iš gra-
žių akimirkų, o žmogus pats jas ir 
kuria. Su šokiu aš jas kuriu. Per 
šokį aš radau savo didžiąją laimę! 
Kam dirbti darbą, kuris erzina, ne-
suteikia pasitenkinimo, nekuria tų 
nuostabių akimirkų? Aš turiu di-
delę privilegiją, kad mano pasau-
lis sukasi aplink šokio ašį.“ 

Modestas: „Buvo momentų, kai 
ir aplinkiniai, ir aš pats maniau, jog 
šis darbas nerimtas. Ir ne man. 
Bet supratau, kad įdėjau nemažai 
darbo, pabaigiau studijas, kanki-
nau save, kad perprasčiau jude-
sio meną. Nusprendžiau eiti toliau 
tuo keliu, bet visada turiu atsarginį 
planą, jeigu šokti nebegalėčiau.“ 

– Ar esate laimingi kasdie-
nybę skirdami šokiui? Kokią re-
gite savo karjeros perspektyvą 
ateityje? Kokie jūsų asmeniniai 
planai?

Sigutė: „Artimas žmogus man 
yra pasakęs: „Nežinau, kas bus 
ateityje, aš gyvenu šiandiena. Atei-
tis arba ateis, arba ne.“ Apie ateitį 
aš nekalbu. Kokia prasmė apie ją 
galvoti, jei nesimėgauji šiandiena? 
Šiandien aš turiu kojas ir rankas, 
galvą ant pečių ir viską, kas joje 
sukasi, darau dabar. Rytojus gali 
neateiti, niekada to nepamirštu. 
Karjera, asmeniniai planai šiuo 
metu apsiriboja žodžiu „šiandien“. 
Gyvenu dabar, o galbūt po trisde-
šimties metų aš atsakinėsiu lygiai 
taip pat, tik jau pasakodama apie 
savo buvusią karjerą.“

Modestas: „Manau, jog nesu 
aiškiaregys, todėl savo ateities 
neregiu. Bet norų turiu. Į darbą 
einu, kaip tikras lietuvis: pa-
bambu, bet dirbu su šypsena. 
Nemanau, jog esu padaręs klaidą 
– esu savo rogėse, ir man patinka 
tai, ką darau.“

Pabendravus su šiais dviem 
jaunais talentingais šokėjais, 
norisi palinkėti jiems karjeros 
be traumų, naujų ieškojimų ir 
atradimų. Laimingas tas moky-
tojas, kurio mokiniai, išskleidę 
savo sparnus, skraido po pa-
saulį ir dalinasi gerumu, pasa-
koja žmonėms savo istorijas. R. 
Dvokinienės mokiniai išmoko 
kalbėti ir pasakoti šokio kalba.

Parengė „Mano Druskininkai“  
redakcija

Sparnus sėkmingam skrydžiui suteikė „Decima“atkelta iš 1 psl.

M. Jančiulis dirba valstybiniame šokių ansamblyje „Lietuva“ ir stebina savo charakteri-
niais personažais/Asmeninio archyvo nuotrauka

S. Dailydaitę galima pamatyti A.s Cholinos šokio spektakliuose/Asmeninio archyvo nuo-
trauka
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Judėjimo „Lemiamas šuolis“ lyderis Paulius Kunčinas 

kviečia pakeisti kryptį

Visuomeninio rinkimų komi-
teto „Lemiamas šuolis“ (sąrašo 
Nr. 6) lyderis Paulius Kunčinas 
į gegužės 26 dieną vyksiančius 
Europos Parlameto rinkimus 
eina su provokuojančiu šūkiu – 
„Kol kiti siūlo šliaužti, mes siū-
lome šuolį“. Šalies skauduliams 
jis taria tvirtą „ne“ ir kviečia kurti 
proveržio ekonomiką Lietuvoje. 
Kandidato siūlomoje naciona-
linėje strategijoje didžiausias 
dėmesys būtų skiriamas inves-
ticijoms į švietimą ir į darbo vie-
tas, jis pasisako už išmintingą 
imigracijos politiką ir išmanias 
tikslines priemones, įgalinan-
čias savo ateitį kurti Lietuvoje.

Oksfordo universitete filosofiją, 
politiką ir ekonomiką studijavęs P. 
Kunčinas 14 metų dirbo „Oxford 
Business Group“ leidinio redakto-
riumi, profesinį pripažinimą pelnė 
kelis dešimtmečius konsultuoda-
mas Europos ir Azijos šalių vyriau-
sybes bei darbo vietas kuriančius 
investuotojus 35 valstybėse.

Būtent ši patirtis padėjo jam su 
komanda kelti tikslus visuome-
ninio judėjimo „Lemiamas šuo-
lis“ programoje. Vienas kertinių 

siekių – įgyvendinti pažangos 
darbotvarkę ir apginti Lietuvos 
nacionalinį interesą Europos 
Parlamente. Tam P. Kunčinas 
turi parengęs Europos talentų 
stabilumo mechanizmą, kuris 
padėtų apdrausti ir išsaugoti 
darbo vietas krizės metu ar kitais 
atvejais.

Naujos idėjos dėl migracijos
„Nesu migracijos priešininkas ir 

noriu, kad žmonės turėtų galimy-
bes svetur įgyti vertingos patirties, 
tačiau turime dėti visas pastan-
gas, kad jie norėtų sugrįžti. Dabar, 
netekę darbo, daugelis iškart ima 
svarstyti apie išvykimą, nepuose-
lėja vilčių sulaukti gerų pasiūlymų 
iš Darbo biržos, o verčiau ieško 
keliskart didesnio atlygio užsie-
nyje. Jei valstybė subsidijuoja 
ūkininkų patiriamus nuostolius dėl 
prasto derliaus, kodėl negalime 
tokiu principu padėti ir sunkumus 
patiriančiam verslui, kad jis galėtų 
toliau veikti išsaugodamas darbo 
vietas? Tai iškart prisidėtų prie 
emigracijos stabdymo“, – tvirtino 
P. Kunčinas.

Pašnekovas ragina pripažinti, 
kad Europoje veikia viena, itin 
mobili darbo rinka, kuri iki šiol la-
bai iškraipyta dėl skirtingo darbo 
užmokesčio. Be to, vyksta nuola-
tinė talentų „medžioklė“, viliojant 
aukšto lygio darbuotojus dirbti 
kitose šalyse. P. Kunčinas sako, 
kad bendru ES narių sutarimu čia 
galima pasiekti teigiamų permainų.

„Mūsų valstybė neturi kryptin-
gos politikos ir vis dar toleruoja 
tą faktą, kad skandinavai ar ki-
tos valstybės išgaudo geriausius 
specialistus, siūlydamos socialinę 
gerovę bei patrauklų atlyginimą. 
Iki šiol nieko nepadaryta, kad tai 
sustabdytume. Apskritai Lietuvoje 
nėra tikslios krypties, kur link ei-
name, o be aiškaus tikslo tai tėra 
trypčiojimas vietoje. Europines 
Sanglaudos fondų lėšas vis dar 

kišame į trinkeles į asfaltą, nors 
jau seniai laikas investuoti į pa-
čius žmones. Antraip nebelieka, 
kam tais išgrįstais takais vaikš-
čioti, tuštėja miestai, nyksta ben-
druomenė“, – opiausias šių dienų 
problemas įvardijo P. Kunčinas.

Lietuvai reikia kitokios 
ateities

Paulius Kunčinas eina į poli-
tiką vedamas vieno tikslo – kurti 
Lietuvoje pažangesnę, klestin-
čią, vakarietiškos gerovės visuo-
menę. Tačiau ar tai nėra Misija 
neįmanoma? „Aš įsitikinęs, kad 
tai įmanoma! Įvairiose valstybėse 
teko matyti įvairių situacijų, bet 
įsitikinau, kad viskam yra spren-
dimas, proveržis tikrai įmanomas 
ir jo receptas nėra sudėtingas. Jo 
dėmenys – politinė valia, priėji-
mas prie finansų, technologijų ir 
žmonių. Dėsniai yra pakankamai 
aiškūs, bet Lietuva yra tarsi pa-
simetusi, tarsi nenorinti įsigilnti, 
įsiklausyti ir kažką keisti pati.“ 
Bet juk kai mes stojome į NATO 
ir Europos Sąjungą, lyg nebuvo to 
pasimetimo. Kas nutiko? „Baigėsi 
žemėlapis. Tada buvo labai aiškus 
tikslas – bet tą žemėlapį mums 
davė kolegos vakariečiai. O dabar 
mes priėjome žemėlapio kraštą, 
ir turime spręsti patys, kur ir kaip 
eiti, braižyti savo naują žemėlapį.“ 
Tada kyla klausimas – ką da-
ryti? Paulius nevynioja žodžių į 
vatą: „Šitoje situacijoje, kurioje 
mes atsidūrėme, maži švelnūs 
žingsneliai nepadės. Reikės 
ryškių, fundamentalių pokyčių.“ 
Ekonomistas, kūręs proveržio 
receptus besivystančioms eko-
nomikoms visame pasaulyje, 
dabar siūlo proveržio receptą 
Lietuvai. „Darome šuolį drauge!“ 
– kviečia Paulius Kunčinas. 
 
Politinė reklama bus apmokėta iš rinkimų ko-
miteto „Lemiamas šuolis“ rinkimų sąskaitos

Užsakymo Nr. MDR-PR-205-01  

Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos darbus, smulkius 
elektros ir santechnikos darbus. Tel. 8 689 61667

Perku automobilius. 
Gali būti su
defektais.

Tel. 8 627 87576

Paulius Kunčinas, 
kandidatas į Europos Parlamentą
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Superkame visų markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys 
ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, su-

tvarkome reikiamus dokumentus. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 636 60454 

Renginiai
Gegužės 17d. 16 val. Literatūrinė 

popietė vaikams „Tolimoj šaly, už upių 
ir kalnų...“ (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gegužės 18 d. 12-15 val. Susitikimas 
su šiuolaikinės muzikos festivalio 
„Druskomanija“ kūrėjais. Dalyvaus T. 
Dailyda, L. Dailydienė, M. Drukteinis, 
K. Gikas, R. Kabelis, A. Mažulienė, S. 
Šipavičius, A. Vickūnaitė (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Gegužės 17 d. Druskininkų 
rezistencijos ir tremties muziejus kviečia 
į tradicinį „Muziejų naktis“ renginį, skirtą 
partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 
visuomenės vienybės dienai paminėti. 
Renginys 19.30 val. prasidės menine 
programa „Ryto“ gimnazijos aktų salėje 
(Klonio g. 2) ir prasitęs prie „Mergelės 
akių“ memorialo. Skambės partizanų 
dainos, veiks ginklų ir karinės ekipuotės 
paroda, savanoriai pakvies sudalyvauti 
karinėje estafetėje, vaišinsimės 
kareiviška koše ir arbata.

Dalyvaus Tremtinių ir politinių kalinių 
mišrus choras, „Ryto“ gimnazijos, 
Viečiūnų progimnazijos, „Atgimimo“ ir 
„Saulės“ pagrindinių mokyklų meniniai 
kolektyvai. 

Organizatoriai: Druskininkų 
rezistencijos ir tremties muziejus ir 
Druskininkų kultūros centras.

Partneriai: Dainavos apygardos 1-osios 
rinktinės Druskininkų 109-os kuopos 
savanoriai,

LŠS Karininko A. Juozpavičiaus 1-osios 
rinktinės Druskininkų 103-os kuopos 
šauliai

Tarptautinė Europos muziejų 
naktis gegužės 18 d. M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35): 

18 val. Latvių menininkės Dana Indāne-
Surkienės garsų pasirodymas

18.30 val. Kūrybinės dirbtuvės 
„Origami“

20 val. Latvių menininkės Dana 
Indāne-Surkienės garsų pasirodymas

20.30 val. Menininkės Jūratės 
Kazakevičiūtės kūrybinės dirbtuvės

22 val. Audiovizualizacija „Senieji, 
mielieji Druskininkai“

22.30 val. Kūrybinės dirbtuvės „Juoda 
dėmė kaip naktis“

Muziejaus lankymas ir renginiai 
nemokami.

Tarptautinė Europos muziejų naktis 
gegužės 18 d.V. K. Jonyno galerijoje 
(Turistų g. 9):

18-20 val. Kūrybinės dirbtuvės 
akvarelės pamoka „Spalvos difuzija“.

20-22 val. Kūrybinės dirbtuvėlės 
„Taškas, linija, dėmė“.

Galerijos lankymas ir renginiai 
nemokami.

Gegužės 25 d. 13 val. M. K. Čiurlionio 
nacionalinio kultūros kelio atidarymo 
koncertas „Į Druskininkus sugrįžus“ M. 
K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje. 
Dalyvaus Rokas Zubovas (fortepijonas) 
(M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Gegužės 26 d. nuo 11 iki 16 val. 
Edukacinis užsiėmimas „Spalvotos 
balos“ Ramintos Ardzevičienės parodos 
ekspozicijoje (V. K. Jonyno galerija, 
Turistų g. 9)

Parodos
Iki gegužės 30 d. veiks Lietuvos aklųjų 

bibliotekos taktilinių knygų paroda „Knyga 
nematančiam draugui“ (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Iki birželio 6 d. M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje veiks paroda 
„Japonijos šiuolaikinis menas iš J. 
Monkutės-Marks muziejaus-galerijos 
kolekcijos“ (M. K. Čiurlionio memorialinis 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Iki gegužės 27 d. veiks Druskininkų 
savivaldybės priešmokyklinio amžiaus 
vaikų piešinių paroda „Pavasaris kviečia 
mus“ (Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Druskininkų amatų centre „Menų 
kalvė“ iki gegužės 27 d. veiks Deivido 
Sinkevičiaus kūrybos darbų paroda 
„Rūke“ (M. K. Čiurliono g. 27)

Iki gegužės 23 d. Leipalingio 
progimnazijos priešmokyklinio ugdymo 
skyriaus mokytojos R. Masionienės 
kūrybinių darbelių parodėlė ,,Pavasaris ir 
vaikai“ (Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, Leipalingio padalinys, Alėjos g. 
30, Leipalingis)

Paroda „LIETUVA. Pasaulio lietuvių 
dailė Druskininkų miesto muziejaus 
rinkinyje, skirta Lietuvių Chartijos 70-
ties metų sukakčiai (Druskininkų miesto 
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

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

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

Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-buta-

no dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Telefonai: (8 313) 52204 ir 8 699 43005
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Ilgai mes svarstėme, ko reikia 

palinkėti, ko trokšta kūnas, siela ir 
jausmai.

Kad neužgožtų laikmečio pelėsiai
to tikslo, dėl kurio šioj žemėj gyveni!

Daug daug dar vasarų žieduotų,
sveikatos, džiaugsmo, laimės didelės,
ilgiausių metų ir skambiausių posmų

tegul likimas dar nepagailės!

70-ojo jubiliejaus proga 
Algirdui Lukšiui nuoširdžiausius 

sveikinimus skiria šeima ir 
giminaičiai

Oskaro Koršunovo teatro spektaklis „Terapijos“ 
kviečia susitikti Druskininkuose

„Terapijos“ – tai Auksiniu 
scenos kryžiumi už geriausią 
metų dramaturgiją apdovano-
tas spektaklis, sukurtas pagal 
jaunosios kartos dramatur-
gės Birutės Kapustinskaitės 
pjesę. Tai tragikomiška, atvira 
ir intymi šešių moterų, susi-
tikusių chemoterapijos pala-
toje, istorija. Jau birželio 15 d., 
18.30 val. spektaklis bus rodo-
mas Druskininkuose, „Eglės“ 
sanatorijoje.

„Terapijos“ vienoje scenoje 
pirmą kartą suburia talentingas, 
stipriausius ir įsimintiniausius 
moterų vaidmenis teatre sukū-
rusias aktores: Nelę Savičenko, 
Rasą Samuolytę, Viktoriją Kuo-
dytę, Aldoną Vilutytę, Oneidą 
Kunsungą, Miglę Polikevčiūtę, In-
drę Patkauskaitę, Severiną Špa-
kovską, Vilmą Raubaitę ir Gintarę 
Latvėnaitę. 

Aktorės kuria intymų ir atvirą 
santykį su publika – nieko 

neslėpdamos, trindamos distan-
ciją, jos pasakoja apie uždarą mo-
terų gyvenimą ligoninės palatoje. 
Čia galima patekti ne kiekvienam, 
tačiau patekus abejingų nelieka – 
norisi ir verkti, ir juoktis iki ašarų.

Teatro ir kino aktorius, režisie-
rius, improvizacinio teatro „Kitas 
kampas“ meno vadovas, Kirilas 
Glušajevas šiame spektaklyje į 
žiūrovą kreipiasi betarpiškai, ki-
nematografišką tekstą pristatyda-
mas „stambiu planu“ – akis į akį, 
„nepametant“ humoro, nesibai-
dant buities ir nebijant pauzių.

Pjesės herojės „Terapijose“ su-
siduria ne tik su savo nerimu ir 
palatos buitimi, bet ir didžiausiu 
iššūkiu – viena kitos charakteriu 
ir kartais, regis, nesuderinamu 
požiūriu. Būtent tai spektaklį 
paverčia atpažįstamu, komišku 
ir liudija tai, kad svarbiausia 
– žmogiškumas.

„Terapijos“ yra daugiau 
nei tiesiog paprastas pjesės 

pastatymas. <…> Dramaturgė 
stulbinamai įtikinamai sukuria 
palatos pasaulį, paversdama jį ir 
universaliu – gerą dramaturgiją 
išduoda atpažįstamumo nuos-
taba: pasirodo, ir pas jas taip pat, 
tik dar aštriau! Tame mažame ir 
kai kam paskutiniame pasaulyje, 
kaip ir kitur, mikliai sukuriamos hi-
erarchijos, pasidalinama pozicijo-
mis, moteris gaubiančią tragediją 
atmiešia kasdienybės komedijos 
ir niekur neišnykstantis nervas 
dėl ateities“, – Vaidas Jauniškis, 
„Moterų laikas“, Menų faktūra.

„Spektaklio režisierius Kirilas 
Glušajevas sukūrė sąlygas arti-
mam aktorių ir žiūrovų susitiki-
mui. Minimalistinėmis priemonė-
mis režisierius padarė viską, kad 
aktorės ir publika jaustųsi vienos 
kitai reikalingos“, – Ieva Tumano-
vičiūtė, „Septynios aktorės ir he-
rojės“, „Septynios meno dienos“.

Organizatorių informacija

„Bočiai “ pagerbė Jono Čiginsko atminimą

Šviesaus atminimo drus-
kininkietis Jonas Čiginskas 
buvo didelis sporto entuzias-
tas, pasagos mėtymo rungties 
pradininkas Druskininkuose, 
pasivaržyti nuolat suburdavo 
miesto gyventojus ir svečius. 

J. Čiginskas paliko didelį būrį 
sekėjų, kurie sėkmingai tęsia jo 
pradėtą veiklą. 

Gegužės 9 d. Druskininkų 
sporto centre organizuotas J. 
Čiginsko atminimo turnyras, ku-
riame dalyvavo ir Jono vaikai To-
mas bei Rasa Čiginskai. 

Po permainingos ir įtemptos ko-
vos komandinėse varžybose pir-
mąją vietą iškovojo „Druskelės“ 
komanda – A. Januška, Z. Jan-
čiauskienė, J. Krikščiunienė (151 

taškai). 
Antrąją vietą laimėjo „Šeimynė-

lės“ komanda, kuriai atstovavo A., 
J., S. Daugėlų (146 taškai), tre-
čioji vieta atiteko „Mes-3“ koman-
dai (105 taškai) – R. Šeštokas, B. 
Kasperūnas, M. Dybel.

Druskininkų sporto centro 
informacija

Komandinėse varžybose pirmąją vieta iškovojo „Druskelės“ komanda, atstovaujama A. Januškos, Z. Jančiauskienės, J. Krikščiunienės/
Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Nuoširdžiai dėkojame Virginijai ir Vidmantui Antanaičiams, kurie 
suteikė mūsų šeimai pastogę, moralinę ir materialinę pagalbą, nete-
kus pastogės 

Pensininkai Nijolė ir Arūnas Kavaliauskai iš Gailiūnų 
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Užuojautos

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

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

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

kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

Mirus Juozui Čaplikui, 
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Audrių ir dukrą Ingridą.

Draugai Juozas ir Jonas

Susimąstai prie amžinybės slenksčio,
ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome...

Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.

Mirus mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Kristiną Uteševą.

DNSB „Ąžuolas“ gyventojai

Nauji atliekų tvarkymo objektai – kaip juos pavadinti?

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame Rasą Gaidienę.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

Namo priežiūrai vien nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų neužtenka
Daugiabučių namų techninė 

priežiūra vykdoma, vadovaujantis 
Statybos įstatymo nuostatomis. At-
liekant namo techninę priežiūrą, jo 
būklei įvertinti, vykdomi nuolatiniai 
stebėjimai, ne rečiau kaip kartą per 
du mėnesius. Nuolatinius stebėji-
mus, atlieka techninis prižiūrėtojas.

Taip pat atliekamos namų pe-
riodinės (sezoninės) bendrųjų 
konstrukcijų ir inžinerinės įrangos 
apžiūros: pavasarį, pasibaigus šil-
dymo sezonui, ir rudenį, prieš pra-
sidedant šildymo sezonui.

Periodines (sezonines) apžiūras 
vykdo prižiūrėtojas, pasitelkda-
mas inžinerinių sistemų specialistų 
grupę. Periodinių apžiūrų metu 
vertinami namo bendrųjų objektų 
būklės pokyčiai ir numatomas prie-
žiūros, remonto ir kitokių darbų 
poreikis.

Nuolatinių stebėjimų ir periodinių 
apžiūrų metu vertinama statinio 
konstrukcijų, inžinerinių sistemų, 
bendrų patalpų būklė, pastebėti 
defektai ir deformacijos, avarijų pa-
vojai, bei numatomos priemonės 
joms pašalinti. Stebėjimų ir apžiūrų 

rezultatai fiksuojami, pildant aktus, 
žurnalus ir kitus nustatytos formos 
privalomus dokumentus. Šių darbų 
atlikimui Aplinkos ministerija patvir-
tino Daugiabučių gyvenamųjų namų 
techninės priežiūros tarifo apskai-
čiavimo metodiką. Jos pagrindu 
butų ir kitų patalpų savininkams 
mokestis skaičiuojamas kiekvienam 
namui skirtingas, įvertinus namo 
dydį ir ypatumus.

Namo priežiūrai neužtenka nuola-
tinių stebėjimų, sezoninių apžiūrų ir 
dokumentacijos tvarkymo.

Atsižvelgiant į pastatų amžių, di-
dėja bendros inžinerinės įrangos 
nusidėvėjimas. Laiku nustačius ben-
drųjų inžinerinių sistemų defektus, 
išsaugojama namo bendroji ir butų 
savininkų nuosavybė.

Nuolatiniam daugiabučio namo 
funkcionavimui reikalingas bendrųjų 
konstrukcijų ir patalpų saugaus nau-
dojimo užtikrinimas; visų jo inžinerinių 
sistemų veikimas (pralaidumo ir san-
darumo palaikymas, reguliavimus, 
profilaktika, defektų šalinimas, reaga-
vimas į inžinerinių sistemų avarijas ir 
jų likvidavimas); bendroms reikmėms 

skirtų matavimo, kontrolės, apskaitos 
prietaisų ir plombų priežiūra; rodmenų 
nurašymas/deklaravimas tiekėjams; 
kiti tvarkymo darbai. Minėtų nuolatinių 
darbų vykdymui būtinos nuolatinės 
namo išlaikymo išlaidos. Jos nesikei-
čia ir yra numatytos parengtuose dau-
giabučio namo priežiūros metiniuose 
ūkiniuose-finansiniuose planuose. 

Apžiūrų metu įvertinus namo ben-
drųjų objektų būklės pokyčius, ga-
vus butų ir kitų patalpų savininkų 
prašymus, pastebėjimus, numatomi 
remonto, atnaujinimo, pakeitimo ar 
kitokie tvarkymo darbai, skaičiuoja-
mos sąmatos, vykdomos apklausos, 
rengiami namo bendrojo naudojimo 
objektų atnaujinimo ilgalaikiai planai. 
Planuose dažniausiai numatomi laip-
tinių remontai, langų ir durų, šilumos 
punktų, stogo dangos keitimas, kons-
trukcijų šiltinimas. Visi planai patei-
kiami butų ir kitų patalpų savininkams. 

Daugelio daugiabučių namų butų 
ir kitų patalpų savininkai UAB „Drus-
kininkų butų ūkis“ pasirinko karšto 
vandens tiekėju. Karšto vandens 
tiekėjas, vadovaudamasis Šilumos 
tiekimo vartojimo taisyklėmis, privalo 

įrengti karšto vandens skaitiklius. 
Gyventojų patogumui, kad nereikėtų 
nurašyti ir deklaruoti butuose įrengtų 
skaitiklių rodmenų, bendrovėje 
įdiegta apskaitos prietaisų nuotolinio 
nuskaitymo sistema. Šio proceso op-
timizavimui ir kitų teikiamų paslaugų 
kokybės gerinimui bendrovė planuoja 
ir toliau tobulinti veiklą, pasitelkti mo-
dernias technologijas. 

Siekdama priimti sprendimus dėl 
namo valdymo, naudojimo, priežiū-
ros, bendrovė organizuoja butų ir kitų 

patalpų savininkų susirinkimus, vykdo 
balsavimus raštu ir laukia pasiūlymų, 
pastabų. Kviečiame aktyviai dalyvauti 
organizuojamuose susirinkimuose, 
balsavimuose. Prašome teikti infor-
maciją apie pastebėtas atsiradusias 
deformacijas, pratekėjimus, elektros 
įrangos gedimus, avarijas, kad galė-
tume greičiau pašalinti defektus ir Jus 
apsaugoti nuo galimų pasekmių. 

UAB „Druskininkų butų ūkis“ 
informacija

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centras (ARATC) ruo-
šiasi dar vienoms įkurtuvėms 
– Alytaus rajone Takniškių 
kaime baigiamas įrengti daiktų 
paruošimo pakartotiniam nau-
dojimui centras. Pastato sta-
tybos darbai jau baigti, šiuo 
metu montuojama įranga ir 
tvarkoma aplinka. 

Šią vasarą veiklą pradėsian-
čiame centre bus įrengtos atski-
ros įvairių rūšių naudotų daiktų: 
drabužių, elektronikos, baldų, 
žaislų ir kitų daiktų tvarkymo 
zonos. Čia dirbantys žmonės 
tvarkys, taisys – pakartotiniam 
naudojimui paruoš daiktus, kurie 
kažkam tapo nereikalingi, bet gali 
būti naudojami ir toliau. 

„Mūsų dažnai klausia, kaip mes 
čia dirbsime, ką ir kaip darysime? 
Atsakymas paprastas – mokysi-
mės. Negalime iš anksto žinoti, 
ką žmonės išmes, kaip tuos iš-
mestus daiktus pavyks sutvarkyti, 
kaip seksis spręsti jų tolesnio pa-
naudojimo klausimus, bet einame 
tuo keliu, kuriuo privalome eiti – 
žiedinės ekonomikos ir atsakingo 
vartojimo keliu“, – sako ARATC 
direktorius Algirdas Reipas.

Naujame objekte bus įrengtas 
nuolat veikiantis vaikų mokymo 
centras. Jame vyks interaktyvūs 
užsiėmimai, kurių metu vaikai ga-
lės „pasivaikščioti“ atliekų keliais, 
pamatyti įvairiausias tvarkymo ir 
perdirbimo technologijas. 

„Mes būsime ugdymo įstaigų 
pagalbininkai, padedantys for-
muoti aplinkosaugines vertybes“, 
– sako A. Reipas, pabrėždamas, 
kad be vertybinio pagrindo sė-
kminga atliekų tvarkymo sistema 
sunkiai įmanoma.

Baigiamame įrengti daiktų pa-
ruošimo pakartotiniam naudoji-
mui centre numatyta įkurti iki 16 
naujų darbo vietų, čia bus sudary-
tos sąlygos dirbti ir neįgaliesiems. 

Pastato, kuris turi aukščiausią 
energetinio naudingumo klasę, 
statybai buvo panaudoti įvai-
rių statybinių bei apdailos me-
džiagų likučiai. 

Pakartotiniam naudojimui ruoš-
tini daiktai į centrą bus vežami 
iš Alytaus regione jau veikiančių 
daiktų mainų punktų, kurie yra 
įkurti visose regiono didelių gaba-
ritų atliekų surinkimo aikštelėse. 

Šie punktai sparčiai populia-
rėja – vis daugiau žmonių veža 
į juos tinkamus naudoti daiktus 
ir vis daugiau atsiranda norin-
čiųjų jų pasiimti. Daiktai, kuriuos 
reikia pataisyti, atsidurs paruo-
šimo pakartotiniam naudojimui 

centre ir čia bus tvarkomi. 
„Turime daug naujų objektų ir 
vieną didžiulę problemą – mūsų 
objektai neturi vardų“, – sako 
ARATC Pakartotinio naudojimo 
padalinio vadovė Agnė Jučienė 
ir kviečia tapti mainų daiktų 
punktų bei juos jungiančio cen-
tro krikštatėviais. 

ARATC skelbia šių punktų pa-
vadinimo konkursą. 

Konkurse gali dalyvauti ir pa-
vieniai asmenys, ir jų grupės. 

Pavadinimas turi būti aiškus, 
trumpas, atitinkantis lietuvių 
kalbos normas. Pavadinimo 
pasiūlymus iki birželio 15 die-
nos siųsti elektroniniu paštu: 

info@alytausratc.lt. 
Išrinkto pavadinimo autoriui/

autoriams bus įteikta speciali do-
vana – ekologinė edukacija. 

Padėkite naujiems objektams 
surasti vardus!

Apie UAB „Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centras: Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 

centras yra didžiausia atliekas 
tvarkanti įmonė Alytaus regione, 
įsteigta 7 šio regiono savivaldy-
bių – Alytaus miesto ir rajono, 
Birštono, Druskininkų, Lazdijų, 
Prienų ir Varėnos rajonų. 

Bendrovė organizuoja regio-
ninę atliekų tvarkymo sistemą, 
eksploatuoja atliekų tvarkymo 
ir šalinimo įrenginius, taip pat 
vykdo visuomenės informa-
vimo ir švietimo programą apie 
atliekų tvarkymą. 

Bendrovė yra įdiegusi aplin-
kosaugos valdymo standartą 
ISO 14001 ir Alytaus regiono 
bendruomenei užtikrina saugų 
aplinkai ir gyventojų sveikatai 
komunalinių atliekų tvarkymą. 

Viešųjų pirkimų būdu parinkus 
komunalinių atliekų surinkėjus ir 
įvedus visuotinę rinkliavą, Aly-
taus regione yra užtikrintas vie-
šosios komunalinių atliekų tvar-
kymo paslaugos visuotinumas, 
kokybė ir prieinamumas. 

ARATC informacija

Baigiamas statyti daiktų paruošimo pakartotiniam naudojimui centras/Rasos Opolskie-
nės nuotrauka

Mainų paviljonai, veikiantys regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, tam-
pa vis populiaresni – vieni čia palieka, kiti ateina pasiimti įvairiausių daiktų/Rasos Opols-
kienės nuotrauka
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2019.05.18 d.
Šeštadienis

2019.05.17 d.
Penktadienis

2019.05.19 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:25 Aukštuomenės daktaras 6.
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 Rinkimai 2019. Kandidatų į 

Europos Parlamentą debatai. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis. 

Atgal į ateitį.
00:45 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Stilius (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Deganti širdis“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Aladinas“.
21:15 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Kapitonas Amerika. Pilie-
tinis karas“.

00:15 „Žiauriai baisi naktis 2“.
02:10 „Karšta pupytė“ (k.).
04:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
05:00 „Virtuvė“.
05:25 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa.

07:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Namai, kur širdis“.
10:40 Valanda su Rūta (k). 
12:00 Yra, kaip yra. 
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:30 SAVAITĖS HITAS Audros sū-

kuryje.
23:15 Mirties kurjeriai.
01:35 Kruvini pinigai (k). 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Lrytas tiesiogiai.

08.00 Reporteris. 
09.00 Po darbų. 
10.00 Nuoga tiesa. 
11.25 Adomo obuolys.
12.25 „Vienišas vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Raudonoji karalienė“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
21.00 Europos Parlamento rinkimų 

laida. 
22.00 Reporteris. 
23.00 Ant bangos. 
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.05 Lrytas tiesiogiai.
02.55 Po darbų.
03.45 „Neišsižadėk“.

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“. 
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 Betsafe–LKL. Juventus - Ry-

tas. Ketvirtfinalio rungtynės. Tiesiogi-
nė transliacija

21:00 „Amerikietiškos imtynės“. 
23:00 Specialistas.
01:10 Išrinktųjų medžioklė (k).
03:10 „F. T. Budrioji akis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Neužmiršti (k.).
07:00 Premjera. Mokytojas 

Keisas ir linksmoji klasė.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Liūtų 

kelionė. Pasiruošimas.
12:55 Pasaulio dokumentika. Euro-

pos tyrai. Upės, ežerai ir vandenynai.
13:50 Džesika Flečer 7.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Valanda iki „Eurovizijos“.
22:00 Dainų konkursas „Eurovizija 

2019“. Finalas. Tiesioginė transliaci-
ja iš Tel Avivo .

01:50 Tomo Krauno afera.
03:45 Klausimėlis.lt (k.).
04:00 Teisė žinoti (k.).
04:25 Džesika Flečer 7 (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Mėly-

na švieselė.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Nepa-

prastos gyvačių galios.
12:55 Pasaulio dokumentika. Šri 

Lanka. Indijos vandenyno perlas.
13:50 Mis Marpl. Paskelbta žmog-

žudystė.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“.
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
21:30 Premjera. Neužmiršti. 
22:30 Laiko tiltas.
00:30 Premjera. Persekiotojų klubas.
02:00 Pasaulio dokumentika. Nepa-

prastos gyvačių galios (k.).
02:55 Pasaulio dokumentika. Šri 

Lanka. Indijos vandenyno perlas (k.).
03:45 Smegenų paslaptys. Marse-

lis Prustas.
03:55 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:20 Mis Marpl. Paskelbta žmog-

žudystė (k.). 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

07.00 Programa.
07.04  TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.

09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 „Nuostabūs gyvūnų pojūčiai“. 
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Šerlokas Holmsas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
17.00 Ant bangos. 
18.00 Žinios.
18.30 „Triufaldinas iš Bergamo“.
20.00 Žinios.
20.25 Skinsiu raudoną rožę. 
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Inspektorius Luisas. Iš 

ugnies gimusi gyvybė“.
00.30 „Širdies plakimas“.
02.00 „Detektyvas Linlis“.
03.30 „Kelrodė žvaigždė“.
05.00 „Mentų karai. Odesa“.
05.50 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“. 

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
07:30 „Aladinas“. 
08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“. 
09:30 „Skaniai ir paprastai“. 
10:00 „Svajonių ūkis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Noriu šio darbo!“. 
12:00 „Beždžionėlė ledo ritulininkė“.
13:55 PREMJERA „Meilės lažybos“.
15:45 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Turtuolis vargšas“. 
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 

GERO KINO TEATRAS „Madmuaze-
lė Paradis“.

22:55 „Belė“.
01:05 „Kapitonas Amerika. Pilietinis 

karas“ (k.).
03:40 „Havajai 5.0“.
04:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
05:30 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 NAUJAS SEZONAS 

„Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“. 
08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Mamyčių klubas“. 
09:00 „Kulinarinis detektyvas“. 
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30 „Svajonių sodai“. 
11:30 PREMJERA „Operacija „Rie-

šutai“.
13:15 PREMJERA „Įpėdiniai 2“.
15:45 „Apsaugoti princesę“.
17:30 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos talentai“. 
22:30 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Atsakomasis smūgis“.
00:20 „Nuodėmių miestas 2“.
02:15 „Žiauriai baisi naktis 2“ (k.).
04:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
04:55 „Virtuvė“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Deganti širdis“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Namas“. 
20:30 „Prakeikti“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Mirtinas šūvis“.
00:25 „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:20 „Tironas“.
02:05 „Amerikiečiai“.
03:00 „Ekstrasensai tiria“.
04:25 „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“ (k.).
05:10 „Virtuvė“.

06:15 „Tomo ir Džerio šou“ (k). 
06:40 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“. 
07:05 „“Nickelodeon“ va-

landa. Sveiki atvykę į „Veiną““. 
07:35 „Kung Fu Panda“. 
08:05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:05 „Ogis ir tarakonai“. 
09:15 KINO PUSRYČIAI Šonku die-

noraščiai. Vienaragio nuotykiai.
11:05 Trys nindzės imasi veikti.
12:55 Ponas būrio mama.
14:40 Kelionė į Ameriką.
17:00 Gyvūnų pasaulis. 
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Monstrų viešbutis.
21:20 PREMJERA Ilgas pasivažinė-

jimas 2.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Namai, kur širdis“.
12:00 Yra, kaip yra. 
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 PREMJERA Sala. 
21:30 Žinios. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Trigu-

bas X. Aukštesnis lygis.
00:30 „Judantis objektas“.
01:35 Galutinis tikslas 4 (k). 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.
07.55 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. Julija Beniuševičiūtė 
Žymantienė-Žemaitė“. 

08.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-
šėlyje. Archeologė Marija Gimbutienė“. 

09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Neprijaukinti. Kodjako sala“. 
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte. 
11.00 „Inspektorius Luisas. Meilės 

alegorija“.
13.00 Adomo obuolys. 
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasislėpusi Palanga. Dvivei-

dė Palanga“.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „Kaip rasti meilę internetu?“. 
18.00 Žinios.
18.30 Nuoga tiesa. 
20.00 Žinios.
20.25 „Šelesto bylos“.
22.00 Žinios.
22.30 „Šelesto bylos“ (tęs.). 
23.05 „Deimantų medžiotojai“.
01.25 „Moterų daktaras“.
02.55 „Šeimininkė“.
04.35 Vantos lapas. 
05.00 „Ūsuota auklė“ . 
06.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kitoks pokalbis su D. 

Žeimyte.
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7“. 
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Krikšto tėvas“.
12.25 „Vienišas vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Raudonoji karalienė“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.10 Lrytas tiesiogiai. 
02.55 Po darbų. 
03.25 „Neprijaukinti. Kodjako sala“. 
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Juodosios katės“.

06:05 „Vaikai šėlsta“. 
07:30 „Džiunglių princesė 

Šina“.
08:29 „Top Shop“ televitrina. 

08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 

2018 m.
10:00 „Vaikai šėlsta“. 
10:30 „Iš visų jėgų“. 
11:00 „Būk ekstremalas“. 
11:30 „Atranka. Išlieka stipriausi“. 
12:30 „Džinas Italijos pakrantėje“. 
13:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
15:45 „Kas žudikas?“. 
17:00 Betsafe–LKL. Numatomos 

ketvirtfinalio rungtynės. Tiesioginė 
transliacija

19:30 Lietuvos balsas. 
21:50 MANO HEROJUS Drakono 

vartai.
00:15 AŠTRUS KINAS Grobis.
02:00 „F. T. Budrioji akis“ (k).

06:30 Baltijos galiūnų čem-
pionatas (k). 2018 m. 

07:30 „Džiunglių princesė 
Šina“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Vaikai šėlsta“. 
10:30 „Iš visų jėgų“. 
11:00 „Būk ekstremalas“. 
11:30 „Atranka. Išlieka stipriausi“. 
12:30 „Džinas Italijos pakrantėje“. 
13:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
15:50 „Nusikaltimų miestas“. 
16:25 Turas “Auto Optic 2000”. 
17:00 Betsafe–LKL. Numatomos 

ketvirtfinalio rungtynės. Tiesioginė 
transliacija

19:30 „PREMJERA Tiltas“.
21:55 „Iliuzija“.
22:55 „Mirties įšalas“.
23:55 Specialistas (k).
02:05 Grobis (k).

06:10 „Tomo ir Džerio šou“ 
(k). 

06:35 „Įspūdingasis Žmo-
gus-voras“. 

07:00 „“Nickelodeon“ valanda. Svei-
ki atvykę į „Veiną““. 

07:30 „Kung Fu Panda“. 
08:00 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“.
08:30 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:10 KINO PUSRYČIAI Melagis 

melavo… 
11:00 Kosminiai gelbėtojai.
12:50 Šokis hip-hopo ritmu. Revo-

liucija.
14:50 Nacionalinis saugumas.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Kas nori būti Prezidentu?. 

Kandidatų į Prezidentus debatai. Tie-
sioginė transliacija. 

21:00 Tarp žvaigždžių.
00:20 Galutinis tikslas 4.
02:00 Ilgas pasivažinėjimas 2 (k).

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

čiuliu.

2019.05.20 d.
  Pirmadienis

10:25 Aukštuomenės daktaras 6.
11:05 Aukštuomenės daktaras 7.
12:00 Beatos virtuvė (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 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 4.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).

23:20 Pačiūžomis į šlovę.
01:10 PREMJERA Jūsų nešvankybe.
02:55 Audros sūkuryje (k). 
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06:35 „Džiunglių princesė 

Šina“ (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“ (k). 
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Aš esu legenda.
23:00 Drakono vartai (k).
01:30 „Iliuzija“ (k).
02:25 „Mirties įšalas“ (k).
03:15 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.05.22 d.
Trečiadienis

2019.05.23 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 7.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. 
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.
00:05 Tvin Pyksas 3.
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.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 7.
12:00 Gyvenimas (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 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berly-

nas.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.

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

08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Deganti širdis“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
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“. 

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

08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Deganti širdis“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
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 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Antropoidas“.
00:30 „Melas ir paslaptys“.
01:20 „Tironas“.
02:15 „Amerikiečiai“.
03:05 „Ekstrasensai tiria“.
04:30 „Melas ir paslaptys“ (k.).
05:20 „Virtuvė“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Namai, kur širdis“.
12:00 Yra, kaip yra. 
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 PREMJERA Sala. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Krizė - 

mūsų prekės ženklas.
00:40 „Išbandymų diena“.
01:40 Miesto teisingumas (k).

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Namai, kur širdis“.
12:00 Yra, kaip yra. 
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Jupite-

rė. Pabudimas.
01:00 „Išbandymų diena“.
01:50 Krizė - mūsų prekės ženklas (k).
03:30 Alchemija. Švietimo amžius. 
04:00 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 Lrytas tiesiogiai. 

08.00 Reporteris. 
09.00 Po darbų. 
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Krikšto tėvas“.
12.25 „Vienišas vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Raudonoji karalienė“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.55 Rubrika „Renovacija iš ar-

čiau“.
21.00 Adomo obuolys. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Ant bangos. 
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.10 Lrytas tiesiogiai. 
02.55 Po darbų. 
03.25 „Neprijaukinti. Aliaska“. 
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Juodosios katės“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Skinsiu raudoną 

rožę. 
07.00 Lrytas tiesiogiai. 
08.00 Reporteris. 
09.00 Po darbų. 
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Krikšto tėvas“.
12.25 „Vienišas vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Raudonoji karalienė“.
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“.
 02.10 Lrytas tiesiogiai. 
02.55 Po darbų. 
03.25 „Neprijaukinti. Jukonas“. 
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Juodosios katės“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. 
07.00 Lrytas tiesiogiai. 

08.00 Reporteris. 
09.00 Po darbų. 
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Krikšto tėvas“.

06:35 „Džiunglių princesė 
Šina“ (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“ (k). 
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 Betsafe–LKL. Pusfinalio 

rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Vienveidis.
22:45 Aš esu legenda (k).
00:40 „Kas žudikas?“ (k). 
01:50 „F. T. Budrioji akis“.

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

gatvės“ (k).
09:40 „Paskutinis faras“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“.
18:30 Betsafe–LKL. Pusfinalio 

rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 „10,5. Apokalipsė“.
00:40 Vienveidis (k).
02:15 „F. T. Budrioji akis“.

06:30 „Reali mistika“. 
07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“ (k).
09:30 „Paskutinis faras“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:30 „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 Betsafe–LKL. Pusfinalio 

rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 1968-ieji. Tunelių žiurkės.
22:55 „10,5. Apokalipsė“ (k).
02:20 „F. T. Budrioji akis“.

2019.05.21 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:25 Aukštuomenės daktaras 7.
12:00 Stilius (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 (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.
00:05 Tvin Pyksas 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Namas“ (k.).

08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Deganti širdis“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
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 

„Loganų sėkmė“.
00:20 „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“.
01:20 „Tironas“.
02:15 „Amerikiečiai“.
03:10 „Ekstrasensai tiria“.
04:35 „Nusikalstami protai. Kitapus 

sienų“ (k.).
05:25 „Virtuvė“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10:00 „Namai, kur širdis“.
12:00 Yra, kaip yra. 
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 PREMJERA Sala. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Miesto 

teisingumas.
00:25 „Išbandymų diena“.
01:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis (k). 

00:05 Tvin Pyksas 3.
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.).

12.25 „Kita moteris“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Raudonoji karalienė“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Prezidento rinkimų II turo laida.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys. 
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
 02.10 Lrytas tiesiogiai. 
02.55 Po darbų. 
03.25 „Neprijaukinti. Afrika“. 
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Juodosios katės“.

22:00 VAKARO KINO TEATRAS 
„Ponas ir ponia Smitai“.

22:25 „Vikinglotto“. 
00:30 „Melas ir paslaptys“.
01:20 „Tironas“.
02:20 „Amerikiečiai“.
03:05 „Ekstrasensai tiria“.
04:35 „Melas ir paslaptys“ (k.).
05:20 „Virtuvė“.

Perku sodybą, namą, 
pamatus, taip pat žemės 
ar miško sklypą nuo 3 ha. 

Žinantys siūlykite, atsi-
lyginsime.

 Tel. 8 684 44444
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Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640

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

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

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

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

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

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

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.

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

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

UAB MEDINITA:
*Atliekame kokybiškus grindų 

betonavimo darbus
*Dirbame su savo ir su užsako-

vo 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 – sutvarko-

me dokumentus. Atliekame miško kirtimo, ištraukimo ir 
pervežimo paslaugas. Tel. pasiteirauti: 8 685 64483

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 
Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Perkame miškus didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje. Mokame avansus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445

GRINDŲ BETONAVIMAS.
Tel. 8 605 014 84

Gamybinė įmonė ieško operatorių ir sandėlio darbuotojų. Gyvenimo apra-
šymus siųsti el. paštu: info@igofood.lt arba skambinti tel. +370 313 47893

Reikalinga valytoja (-jas), dirbti kaimo turizmo sodyboje. 
Tel. 8 600 34131

Siūlomas gerai apmokamas darbas kvalifikuo-
tam mechanizatoriui su žemės ūkio technika. 

Atlyginimas nuo 800 iki 1500 Eur į rankas. 
Tel. 8 677 25331

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

Betonuojame grindis savo ir užsakovo 
medžiagomis. Atliekame paruošiamuosius darbus 

prieš betonavimą. Tel. 8 655 54573,  8 640 31009

Kosmetinis ir cheminis automobilių salonų valymas. 
Vytauto g. 34. Tel. 8 654 35497

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

Prekiaujame ąžuolo, alksnio, uosio, pušies  mediena. 
Tel. 8 650 84218

Druskininkų skalbykla ieško skalbinių lygintojos 
(-jo). Lankstus darbo grafikas. Tel. 8 618 53854, 

adresas: Gardino g. 5, Druskininkai. 
Laukiame Jūsų!

Reikalinga pardavėja (-jas), dirbti kebabų kioske. 
Tel. 8 681 17854

Siūlome darbą tarptautinio krovinių vežimo 
transporto priemonės vairuotojams. 

Tel. 8 687 93693

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“ automobilius. Gali būti nevažiuojantys, po au-

toįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 686 94982

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 

galime pristatyti į vietą. 
Tel. 8 698 72320
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Asmeniniai skelbimai
1,05 ha žemės paskirties sklypas 
Vilkiautinio kaime, 10 km iki Drus-
kininkų, 200 m iki Juodojo ir Bal-
tojo Bilso ežerų. Sklypas ribojasi 
su žvyrkeliu. Tel. 8 616 92398

6 a sodo sklypas Jaskonyse, ne-
toli kavinės „Romnesa“.  
Tel. 8 687 21996

15 a žemės ūkio paskirties  sklypas 
Randamonyse. Tel. 8 654 22872

9 a  namų valdos sklypas Drus-
kininkuose, Pylimo g. Kaina – 
15500 Eur. Tel. 8 654 22872

17 a namų valdos sklypas Drus-
kininkuose, Saulėtekio g.  
Tel. 8 654 22872

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

Traktoriaus priekaba 2PTS-4M. 
Tel. 8 686 35536

„Rover“ 1999 m., 1,6 l benzinas, 
TA, žalios spalvos.  
Tel. 8 645 55917

Vasarinės padangos 195/60 R15, 
lieti diskai (4 vnt.).  
Tel. 8 626 60208 

„Opel Frontera“ 2000 m., 2,2 l dy-
zelinas, TA iki 2021 m. + žieminių 
padangų komplektas su ratais. 
Tel. 8 605 70200

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

Traktorius JUMZ už 1800 Eur su 
priekaba už 700 Eur; „Mazda2“ 
2003 m., 2 l benzinas, TA iki 
2020.07. Tel. 8 623 35267

„Seat Ibiza‘ 2005 m., 1,9 l dyzeli-
nas, 74 kW, TA iki  2020-05. Kai-
na – 1000 Eur. Tel. 8 625 33074

„VW Golf3“ (1997 m.) universalas 
elektro paketas dalimis.  
Tel. 8 686 43600

Naudotos geros būklės padangos: 
205 R16C 110/108 (4vnt. visurei-
giams) 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 

„Peugeot 206“ 2000 m., 1,6 l, 
benzinas, 65 kW, TA iki 2020-05-
30. Kaina – 450 Eur.  
Tel. 8 608 44603

„VW Golf4“ 1999 m., 1,6 l benzi-
nas-dujos, TA. Tel. 8 647 3100

„Ford Fiesta“ 2005 m., 1,4 l dyze-
linas, iš Vokietijos.  
Tel. 8 623 23430

Miškas, mediena, malkos

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

Sausa statybinė mediena: brūsai 
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos 0,25 
ir 0,32 cm storio; beržinės lentos 
2,5 cm storio; dilės 2,2 m ilgio, 0,5-
0,6 cm storio; beržiniai  ir drebuliniai 
brūsai; 2,5 m ilgio, ir kitos įvairios 
medžiagos. Tel. 8 610 70955

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Parduodama žemės ūkio  
produkcija

Mėšlas. Tel. 8 635 55971

3 m. ožka, 2 mėn. ožkytė be ragų 
ir ožiukas. Tel. 8 611 84137

Parduodami įvairūs daiktai

Centrinio šildymo katilas, 100 l 
talpos boileris, dušo kabina su 
padu, lovos, stalas ir spintos, 
benzininis trimeris žolei pjauti. 
Tel.  8 616 48116

Nestandartinė 3 durų spinta 
(stumdomos durys): aukštis – 
2,50 m., plotis – 1,82 m., gylis 
– 0,66 m. Spinta jau išardyta. 
Kaina – 180 Eur. Tel. 8 615 79193

Verpimo ratelis, seni radijo imtu-
vai, gintariniai papuošalai.  
Tel. 8 626 38360

Medinė valtis. Tel. 8 626 60208

Austos lovatiesės, televizorius, 
skalbimo mašina.  
Tel. 8 630 87652

4 dalių sekcija, tualetinis sta-
liukas, dvigulė lova, metalinis 
įrankių stalas su spaustuvais, 
šašlykinė. Tel. 8 640 24799

Vaikiškas paspirtukas, televi-
zorius, durys su stakta, garų 
surinktuvas, rašomasis stalas, 
mikrobanginė krosnelė.  
Tel. 8 675 57873

Naujos medinės (ąžuolo ir klevo) 
taburetės. Tel. 8 618 20125

Televizoriai, svetainės staliukas, te-
levizoriaus staliukas, maža rusiška 
skalbimo mašina. Tel. 8 630 36440

Skydinis namelis (5x5 m), skydai 
po 2,5 m, surenkami varžtais, sto-
gas iš plastmasinių čerpių. Kaina 
– 1000 Eur. Tel. 8 650 30777

Skalbimo mašinos: „Bloomberg“ 
(7 kg.) AA už 60 Eur; „Žanussi“ 
AA (5 kg.) už 60 Eur.  
Tel. 8 650 87433

Kineskopinis televizorius „Sam-
sung“ (51 cm); TV priedėlis už 15 
Eur; SCART laidai po 1,50 Eur. 
Tel. 8 686 43600

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

Geros būklės moteriškas dviratis. 
Tel. 8 675 22149

Naudota konvekcinė krosnis  
„Rational CPCM“: galingumas – 
10 kW, 3 N50 HZ, Talpa – 6 skar-
dų GN 1/1. Mygtukas IQT: progra-
mų katalogas, valdytuvas „Clima 
Plus Control“. Kaina – 1000 Eur. 
Tel. 8 614 01121

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

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

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

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

Kambarys bendrabutyje su ko-
munikacijomis. Reikalingas re-
montas. Kaina – 8900 Eur.  
Tel. 8 686 42499

1 kambario butas Gardino g. 17, 
1 aukšte. Tel. 8 687 21996

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

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

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

3 kambarių 66 kv. m butas Vei-
siejų g. 13, 7 aukšte iš 10 su bal-
dais. Tel. 8 654 22872

4 kambarių 70 kv. m butas M. K. 
Čiurlionio g. 86-7, 4 aukšte, atnau-
jintame renovuotame name. Kaina 
– 50000 Eur. Tel. 8 616 36909

7,13 a žemės sklypas su gyvena-
mu namu Leipalingyje. Kaina – 
15000 Eur. Tel. 8 616 48116

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

Garažas Ratnyčioje, Cimakavo g. 
Kaina – 2100 Eur. Tel. 8 627 66422

20 a namų valdos sklypas, Nau-
jasodės pradžioje, Jaskonių g., 
šalia miško ir prie asfaltuoto kelio, 
4 km nuo Druskininkų. Yra atves-
ta elektra, padaryti kadastriniai 
matavimai, visi dokumentai. Kaina 
– 13500 Eur. Tel. 8 686 14615

Sodas miesto ribose, sodų b-joje 
„Raigardas“, Rasos g. 19. Namas 
– 94 kv. m, tinka gyventi žiemą. 
Tel. 8 613 71749

Namas Leipalingyje 17 a žemės 
sklype su ūkiniu pastatu ir kitais 
statiniais. Name įvestas vanden-
tiekis, priestate įrengta pirtis. 
Kaina – 33000 Eur arba keičiu į 
1-2 kambarių butą Druskininkuo-
se. Tel. 8 694 52629

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

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

42 a namų valdos sklypas su 
ūkiniais pastatais, Jaskonyse, 
šalia „Romnesos“ kavinės. Kaina 
–55000 Eur. Tel. 8 628 49156

2 aukštų, dalinai įrengtas, namas 
Druskininkuose, apšildomas kie-
tu kuru, yra vietinis vandentiekis, 
kanalizacija prijungta prie miesto, 
garažas, 6 a sklype. Kaina – 
55000 Eur. Tel. 8 696 10088

2,55 ha  sklypą Vilkininkų km 
(apie 4 km nuo Leipalingio) apie 
150 metrų iki 2 ežeriukų. Sklypas 
ribojasi su žvyrkeliu. Kaina – 
11500 Eur.  
Tel. 8 617 62483 

Keičia

Namą Kybartuose 9 a sklype su 
visomis komunikacijomis į 3 kam-
barių butą Druskininkuose arba 
parduoda. Tel. 8 687 48033

Ieško darbo

Elektrikas ieško darbo.  
Tel. 8 613 68449

24 m. vaikinas (iš Varėnos rajo-
no) ieško darbo krūmapjove, pa-
galbinio, kroviko, ar kitokio darbo. 
Tel.: 8 607 74522, 8 692 91315

Vyras ieško darbo. Gali prižiūrėti 
sodybą 2 kartus per mėnesį.  
Tel. 8 623 23430

29 m. moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, dirbti kiemo dar-
bus, prižiūrėti gyvūnus.  
Tel. 8 600 51577

Nuoma

Ilgam laikui išnuomojamas butas 
kotedže Mizarų g. Šildymas – au-
tonominis. Tel. 8 615 43483

Išnuomojamas garažas Merkinės 
g. Kaina – 1 mėn./30 Eur.  
Tel. 8 606 68136

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su baldais Veisiejų g. ilgam laikui. 
Kaina – 200 Eur + komunaliniai 

mokesčiai. Tel. 8 610 64303

Išnuomojamas ilgam laikui 2 
kambarių butas miesto centre su 
baldais ir buitine technika.  
Tel. 8 689 11115

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Ateities g. 4 su baldais. Kaina – 1 
mėn./150 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 687 15698

Išnuomoju kambarį su balkonu 2 
kambarių bute Vytauto g. Kaina – 
110 Eur. Tel. 8 607 38627

Išnuomoju prie „Eglės“ sanatorijos 
sodo namelio 1 aukštą. Galima 
gyventi žiemą. Tel. 8 675 61036

Kiti

Gražūs, meilūs,  žaismingi,  2 
mėnesių šuniukai ieško šeiminin-
kų. Tel. 8 647 15724

Atiduodu šieną. Tel. 8 681 42788

Gal kas galėtų padovanoti langus 
pensininkų šeimai, nukentėjusiai 
nuo stichinės nelaimės?  
Tel. 8 606 27713

Prie ežero rasta navigacinė įran-
ga. Tel. 8 675 57873

Reikalingas žmogus, gyvenantis 
prie Ryto gimnazijos, galintis 
Iphone telefonu padaryti keletą 
nuotraukų. Tel. 8 656 88734

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Gamybos įmonei reikalingi: auto krautuvo vairuotojas (-ja) ir 
mechanikas (-ė) įrenginių derinimui. Tel. 8 615 14427

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

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

UAB „Druskų miestas“ ieško viešbučio 
administratoriaus (-ės) . Tel. 8 615 34147
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Druskininkų „Snow Arenoje“ šeštadienį surengtos 2018-2019 m. kalnų slidinėjimo 
sezono finalinės varžybos – Lietuvos vaikų, jaunučių kalnų slidinėjimo „Alpių 

kombinacijos“ čempionatas

Į varžybas susirinko 60 da-
lyvių iš Lietuvos, Suomijos, 
Rusijos ir Baltarusijos. Puikiai 
varžybose startavo ir jaunieji 
druskininkiečiai, atstovaujan-
tys „Snow Arena Racing Team/
Druskininkų sporto centro“ 
komandai.

Berniukų grupėje iki 8 metų Jo-
kūbas Tašlinskas iškovojo 2-ąją 
vietą, o grupėje iki 10 metų nuga-
lėjo Arūnas Šmigelskas. Berniukų 
grupėje iki 12 metų 2-ąją vietą už-
ėmė Nojus Užkuraitis. 

Berniukų grupėje iki 14 metų 
3-iąją vietą iškovojo Medas Do-
belinskas, nuo pirmąją vietą už-
ėmusio pasaulio čempionato 
prizininko, Rusijos atstovo Ilya Ko-
lunov atsilikęs vos 3 sekundėmis.

Mergaičių grupėje iki 12 metų 
nugalėjo Neringa Stepanaus-
kaitė, 3-ąją vietą užėmė Milena 
Juodeškaitė. Mergaičių grupėje 
iki 14 metų nugalėtoja tapo Liepa 
Karlonaitė.

„Snow Arenoje“ buvo apdovanoti 
ir Lietuvos kalnų slidinėjimo sumi-
nės Taurės nugalėtojai bei prizi-
ninkai. Sportininkai sezono metu 
varžėsi 5-iuose etapuose Druski-
ninkuose, Anykščiuose ir Vilniuje. 

Tarp apdovanotųjų – ir jaunieji 
mūsų sportininkai.

Berniukų grupėje iki 8 metų 4-ąją 
vietą iš 11 dalyvių užėmė Jokūbas 
Tašlinskas. Berniukų grupėje iki 
10 metų, kurioje varžėsi 20 daly-
vių, nugalėjo Arūnas Šmigelskas. 
Mergaičių grupėje iki 12 metų nu-
galėjo Neringa Stepanauskaitė, o 
Milena Juodeškaitė iškovojo 2-ąją 

vietą – jos grupėje rungėsi 27 
slidininkės. 

Berniukų grupėje iki 12 metų, ku-
rioje varžėsi 45 dalyviai, nugalėjo 
Nojus Užkuraitis. Mergaičių gru-
pėje iki 14 metų, kurioje jėgas iš-
mėgino 26 sportininkės, nugalėjo 
Liepa Karlonaitė.

Berniukų grupėje iki 14 metų nu-
galėjo Medas Dobelinskas, 6-ąją 
vietą užėmė Nojus Liškauskas (38 
dalyviai).

Merginų iki 16 metų grupėje Dei-
vina Vailionytė užėmė 4-ąją vietą 
(16 dalyvių).

Vaikinų iki 16 metų grupėje nu-
galėjo Tautvydas Pluščiauskas, 
4-ąją vietą užėmė Džiugas Juoza-
ponis, 5-ąją – Motiejus Žūkas (23 
dalyviai).

Dėkojame varžybų rėmėjams 
– Druskininkų vandens parkui ir 
„Snow Arenai“ bei organizato-
riams – LNSA.

Šiomis varžybomis baigėme 
kalnų slidinėjimo sezoną. Skubė-
sime ruoštis ateinančiam sezonui 

– Druskininkų „Snow Arenoje“ jau 
spalio-lapkričio mėnesiais prasi-
dės tarptautinės varžybos.

Druskininkų „Snow Arena“ 
informacija

Puikiai varžybose startavo ir jaunieji druskininkiečiai, atstovaujantys „Snow Arena Racing Team/Druskininkų sporto centro“ komandai/Ale-
xander Pustovit nuotraukos


