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„Menų kalvėje“ 
– dailininko 

K. K. Šiaulyčio 
Druskininkų 
impresijos

7 psl.

Viliumas Malinauskas: „Viskas gyvenime išėjo neblogai“

77-erių V. Malinauskas paliko savo išskirtinių darbų ženklus net trijuose Lietuvos regionuose – Suvalkijoje, Aukštaitijoje ir Dzūkijoje/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Vieni jį giria, kiti kaltina ne-
patriotiškumu, treti tiesiog pa-
vydi sėkmingo verslo, viso-
je Lietuvoje garsaus sūnaus ir 
unikalios sovietmečio atribu-
tų kolekcijos. Jis paliko savo 
išskirtinių darbų ženklus net 
trijuose Lietuvos regionuose 
– Suvalkijoje, Aukštaitijoje ir 
Dzūkijoje.

77-erių Viliumas Malinauskas 
– Druskininkų garbės pilietis, 
pirmojo Lietuvoje Marijampo-
lės fazanyno įkūrėjas, Radviliš-
kio rajono kolūkių novatorius, 
Grūto parko steigėjas, didžiau-
sios gamtos gėrybių bendrovės 
„Hesona“ savininkas. Tvirtas, 
aštraus ir racionalaus proto, 
užspaudęs savyje emocijas, 
reiklus sau ir kitiems. Toks pa-
sirodė šis aukšto stoto, skvar-
bių akių žmogus, su kuriuo 
pusdienį kalbėjomės apie vis-
ką, kas buvo, yra ir gal dar bus. 

Įdomūs gimtadienio skaičiai
Šį žmogų pažįsta visi Druskinin-

kai ir daugelis lietuvių. Vieni, kaip 
legendinio Grūto parko įkūrėją, 
kiti – kaip Druskininkų mero Ri-
čardo Malinausko tėvą. O štai se-
noji radviliškiečių karta – kaip kie-
tą kolūkio pirmininką.

Proga pokalbiui – įdomių skai-
čių gimtadienis –77-eri, liaudyje 
vadinami dviem kirvukais. Tokią 
sukaktį vakar paminėjo V. Mali-

nauskas. 
Sunkiai vaikščiojantis namų 

šeimininkas skundėsi jau ke-
lerius metus kenčiąs sąnarių 
skausmus ir nerandantis efek-
tyvaus gydymo: „Man gydytojai 
sakė, kad išdalinus kitiems mano 
ligas iš jų susidarytų keturi rim-
ti ligoniai.“

V. Malinauskas pakvietė užsuk-
ti į didžiausią namo kambarį, kuris 
šiek tiek primena filmuose apie 
viduramžius matytas didikų me-
nes – viduryje didžiulis masyvus 
stalas su tokio pat sunkumo krės-
lais, sienos nukabinėtos medžio-
klės trofėjais.

„Vis tas norėjimas turėti daug. 
Trofėjai gal ir gerai, o kam tos sa-
lės reikėjo? Susirenka čia per Ve-
lykas, Kūčias ar dar kokį vieną 
kartą vaikai, anūkai. Ir viskas. O 
dalis medžioklės trofėjų – mano 
nupirkti iš sovietinių partijos vei-
kėjų kolekcijų, kurias ketino par-
duoti užsieniečiams. Nupirkau, 
nenorėjau, kad išvežtų iš Lietu-
vos“, – pasakojo V. Malinauskas.

Per naktį išdūmė į Radviliškį
Tradiciniam interviu susėdome 

gaspadoriaus namo antrajame 
aukšte, tiesiog virtuvėje. 

– Gerbiamas Viliumai, kas 
Jus džiugina šiame gyvenime? 

– Nežinau, šiuo metu, ko gero, 
kad niekas.

– O vaikai, anūkai?
– Jie gyvena savo gyvenimą. 

Kartais atvažiuoja. Negaliu saky-
ti, kad tai manęs nedžiugina. Tu-
riu vieną vaiką ir dvi dukras, taip 
sako suvalkiečiai. Kartais visi su-
sirenka čia. Būna gera. Prikepu 
šašlykų, žuvies. 

– Kaip atsitiko, kad Jūs, tikras 
suvalkietis, dvidešimt metų 
gyvenote Aukštaitijoje, o pas-
kui atsikėlėte į Dzūkiją? 

– Tai vis per mano kietą būdą. 
Dirbau šalia tėviškės, Marijam-
polės rajone, medžioklės ūky-
je. Pasikvietė kartą valdžia ir 
sako: statyk Šunskuose fazany-
ną, liksi ten direktoriumi. Pasta-
čiau fazanyną, tada pasikvietė 
mane partijos pirmasis sekre-
torius Sinickas ir man aiškina: 
„Į šį fazanyną medžioti atva-
žiuos visa Centro komiteto grie-
tinėlė, todėl jam vadovauti gali 
tik partijos narys, o tu neparti-
nis ir komunistu niekada nebū-
si, nes tėvas buvo išvežtas.“ Aš 
buvau labai karštas, stipriai tas 
partsekretorius mane supykdė, 
todėl, išeidamas, taip trinkte-
lėjau partkomo durimis, kad vi-
sas tinkas iškrito. Išbėgo sekre-
torius paskui ir apsaugai liepė 
mane sulaikyti, aš juos įspėjau 
prie manęs nekišti rankų, nes 
liks be sveikatos.

Pamaniau, kad už chuliga-

Į susitikimą 
susibūrė buvę 

Viečiūnų fabriko 
darbuotojai

4 psl.

nizmą man 15 parų gali įtaisy-
ti. Per naktį apsisprendžiau iš 
ten dingti. Rytojaus dieną bro-
lis atsiuntė sunkvežimį, susime-
čiau daiktus ir išvažiavau pas jį 
į Radviliškį. Brolis mane įdarbi-
no „Draugo“ kolūkyje, tada pra-
sidėjo „Radviliškio etapas“. Po 
daugelio metų tas pats Sinickas 
kvietė mane sugrįžti į Marijam-
polę, siūlė vadovauti vienam iš 
pasirinktų penkių 
kolūkių, bet aš 
negrįžau. 5 psl.

Nuomonė
Susargdinti gali 

ir negatyvas 
laikraštyje

6 psl.
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Atrasti džiaugsmo pasaulį pakvietė Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos 
Druskininkų „Guboja“ narių paroda „Minčių spalvos“

Praėjusį penktadienį V. K. Jo-
nyno namuose-galerijoje ati-
daryta Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugijos „Guboja“ 
Druskininkų skyriaus narių 
paroda „Minčių spalvos“, ku-
rioje eksponuojami tapybos, 
grafikos, keramikos, tekstilės 
technikomis kurti kūriniai. 

„Džiaugiamės, kad tiek daug 
susirinkusiųjų į LSKD „Gubo-
ja“ Druskininkų skyriaus parodos 

„Minčių spalvos“ atidarymą, kad 
nelikote abejingi asmenims su 
specialiaisiais poreikiais. Ši diena 
labai svarbi, nes turime nuosta-
bią galimybę pirmą kartą parody-
ti savo kūrybą profesionalių meni-
ninkų galerijoje. LSKD „Guboja“ 
organizuojamos veiklos: taikomo-
sios dailės, keramikos, tekstilės, 
karpinių, piešinių užsiėmimai bei 
ruoša, tapymas ant šilko ir įvairios 
edukacijos mūsų narius įtraukia į 
pozityvų, džiaugsmingą, kupiną 
savirealizacijos gyvenimą. „Gu-
boja“ nariai viską daro labai no-
riai, skaičiuojame jau 18-uosius 
veiklos metus. Dėkoju puikiam 
kolektyvui, kuris, kaip kumštis su-
buria visus, moko, atjaučia, pade-
da ir rūpinasi, neskaičiuoja darbo 
valandų“, – kalbėjo projekto ,,As-
menų su negalia integravimas į vi-
suomenę meno pagalba“ vadovė 
Jūratė Kazakevičiūtė.

Renginio pradžioje muzikinį pa-
sirodymą dovanojo Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
atlikėjai. Faustas Pauliukas grojo 
smuiku, Motiejus Žūkas – gitara, 
jų mokytojai – Eglė Sakavičienė ir 
Saulius Vilpišauskas. 

Parodos atidarymo metu svei-
kinimo žodį tarė LSKD „Gubojos“ 
vadovė Viktorija Vitaitė, Drus-
kininkų savivaldybės socialinės 

paramos skyriaus vedėja Ma-
rytė Sasnauskaitė, Druskinin-
kų „Guboja“ nariai, moterų klubo 
„Gabija“ atstovės Audronė Sta-
šinskienė ir Lolita Babilienė, drus-
kininkiečiai bei kurorto svečiai.

„Druskininkų savivaldybės var-
du dėkoju Druskininkų „Guboja“ 
nariams už grožio ir gėrio dova-
nojimą, iniciatyvumą, gebėjimą 
gyvenimo džiaugsmu pasidalinti 
su visais aplinkiniais. Jų vadovei 
Jūratei Kazakevičiūtei, visam ko-

lektyvui padėkos žodžius tariu už 
pasišventimą savo veiklai, pozity-
vumą, idėjų generavimą. Linkiu, 
kad visada būtumėte tokie žavūs 
ir kūrybingi“, – palinkėjo M. Sas-
nauskaitė. 

Renginyje pasidžiaugta ir vyk-
domu socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektu „Asmenų su ne-
galia integravimas į visuomenę 
meno pagalba“, kurį finansuoja 
Druskininkų savivaldybė. 

Susirinkę svečiai žavėjosi eks-
ponuotais darbais, palinkėjo daug 
gražių bei kūrybingų dienų šiems 
šviesuoliams, skubėjo įteikti nuo-
širdžias dovanėles, sėmėsi opti-
mizmo, gėrio ir meilės gyvenimui. 
Aktyviausiems Druskininkų „Gu-
boja“ nariams buvo įteiktos atmi-
nimo dovanėlės. 

Pamatyti Druskininkų „Gubo-
ja“ narių parodą V. K. Jonyno na-
muose-galerijoje bus galima iki 
pat gruodžio 5 d.

J. Kazakevičiūtė (kairėje) ir Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja M. Sasnauskaitė 
džiaugėsi Druskininkų savivaldybės para-
ma ir nuolatine pagalba/Simonos Dailydai-
tės nuotrauka

LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus nariai druskininkiečiams bei miesto svečiams pristatė parodą „Minčių spalvos“/Organizatorių archy-
vo nuotrauka

Druskininkuose posėdžiavo XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių darbo grupė
Antradienį Druskininkuose 

sušauktas išvykstamasis XI 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nių darbo grupės posėdis. Lie-
tuvos sporto centre susirinko 
didžioji dalis darbo grupės, ku-
rioje iš viso yra 26 įvairių insti-
tucijų atstovai, nariai.

Posėdį vedė ir darbotvarkę 
pristatė Kornelija Tiesnesytė – 
Švietimo, mokslo ir sporto vice-
ministrė, darbo grupės vadovė. 
Visiems susirinkusiems darbo 
grupės atstovams buvo prista-
tytas žaidynių logotipas, ku-
ris sukurtas būtent 2021 metais 
vyksiančioms žaidynėms Drus-
kininkuose, diskutuota dėl ofi-
cialaus logotipo naudojimo ins-
titucijų raštuose. Viceministrė 
supažindino narius su gauta in-
formacija iš Prezidentūros dėl 
Prezidento Gitano Nausėdos su-
tikimo tapti renginio globėju.

Druskininkų sporto centro di-
rektorius Vilmantas Matkevičius 
pristatė parengtą prezentaciją, 
kurioje buvo pateikti visi Druski-
ninkų miesto objektai, kuriuose 
vyks įvairių sporto šakų varžy-
bos. Po pristatymo darbo grupės 
nariai diskutavo apie įvairių spor-
to šakų organizavimo Druskinin-
kuose galimybes, išsakė palaiky-
mą, kad būtų organizuojama kuo 
daugiau ir įvairesnių sporto šakų 
varžybų.

Komisijos nariai, ypač užsie-
nio lietuvių bendruomenėms 
atstovaujantys tautiečiai, ak-
tyviai domėjosi, ar žaidynėse 
nebus nesklandumų, kurie jau 
sugadino nuotaiką ankstesnių 
žaidynių metu. Jie išsakė savo 
nuogąstavimus dėl nesklan-
daus žaidynių organizavimo, 
apgyvendinimo bei sportininkų 
užimtumo. 

Apie ankstesnių žaidynių trū-
kumus su darbo grupės nariais 
diskutavo ir Druskininkų savival-
dybės meras Ričardas Malinaus-

kas. „Labai svarbu gerai pasi-
ruošti artėjančioms žaidynėms, 
išanalizuoti ir nebekartoti anks-
tesnių klaidų ar pasitaikiusių 
trūkumų, kurie buvo aptarti po-
sėdžio metu. 2021 m. Druskinin-
kuose vyksiančios žaidynės turi 
būti minimos, kaip geras pavyz-
dys visoms kitoms būsimoms Pa-
saulio lietuvių sporto žaidynėms, 
kurios bus organizuojamos kituo-
se miestuose“, – sakė R. Mali-
nauskas.

Pasibaigus posėdžiui, Lietu-
vos sporto centro Sporto pas-
laugų skyriaus vedėjo pavaduo-
tojas Julius Matulevičius parodė 
centro patalpas, planuojamą vie-
tą lauko paplūdimio aikštelėms 
įrengti. Vėliau delegacija apžiū-
rėjo kitus objektus – „Atgimi-
mo“ pagrindinės mokyklos spor-
to aikštyną, Druskininkų sporto 
centrą, „Ryto“ gimnazijos ir prie 
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
esančius stadionus bei žiemos 
pramogų komplekso „Snow Are-
na“ patalpas.

Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynės – viso pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės. Pirmosios žaidy-
nės surengtos 1978 m. Lietuvos 
tautinės olimpiados pavyzdžiu 
Kanadoje. Žaidynėse dalyvauja 
sportininkai mėgėjai. Lietuvos ko-
manda žaidynėse pirmą kartą de-
biutavo 1988 m. Adelaidėje.

Šiaurės Amerikos lietuvių fizi-
nio auklėjimo ir sporto sąjungos 
iniciatyva po 40 metų pertraukos 
buvo atkurtos senosios tradicijos 
ir 1978 m. birželio 27-liepos 3 d. 
Toronte, Kanadoje, buvo sureng-
tos I-osios pasaulio lietuvių spor-
to žaidynės, skirtos Lietuvos Ne-
priklausomybės 60-mečiui. Jose 
dalyvavo 1101 sportininkas iš 
JAV, Kanados, Vakarų Vokietijos, 
Jungtinės Karalystės, Australijos 
ir Argentinos. Lietuviai rungtynia-
vo 11 sporto šakų.

Druskininkuose sušaukto išvykstamojo XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių darbo grupės nariai po posėdžio apžiūrėjo ir objektus, kuriuose 
numatoma organizuoti įvairias varžybas/Rūtos Vitkauskaitės nuotraukos
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Druskininkų savivaldybės pozicija: mums svarbus kiekvienas vaikas
Druskininkų savivaldybėje 

ypatingas dėmesys skiriamas 
vaikams, turintiems specialių-
jų ugdymo poreikių. Specia-
liosios pedagoginės pagalbos 
paskirtis – didinti asmens, tu-
rinčio specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdymosi veiksmin-
gumą. Tokią pagalbą  mūsų 
savivaldybėje organizuoja ir 
koordinuoja Druskininkų savi-
valdybės administracija, o ją 
teikia švietimo įstaigos, vyk-
dančios formaliojo ir nefor-
maliojo švietimo programas, 
pedagoginė psichologinė tar-
nyba, nevyriausybinės organi-
zacijos, vaikų dienos centrai.

Daugėja specialiųjų poreikių 
vaikų 

Kasmet Lietuvoje daugėja vai-
kų, turinčių specialiųjų poreikių. Ir 
daugelyje mūsų šalies savivaldy-
bių šeimoms tikrai nelengva au-
ginti ir lavinti kitokius vaikus. Bet 
pažangiose savivaldybėse vaiz-
das keičiasi: daugėja reikalingos 
infrastruktūros priemonių, pagal-
bos specialistų. 

Štai Druskininkų švietimo įstai-
gose specialiųjų poreikių vaikams 
pagalbą teikia specialieji pedago-
gai, logopedai, psichologai, mo-
kytojų padėjėjai, dalykų moky-
tojai, kurie sudaro  individualias 
ugdymo programas. O pačius pa-
galbos specialistus konsultuoja ir 
metodinę pagalbą teikia Druski-
ninkų švietimo centro pedagogi-
nė psichologinė tarnyba.

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavičius 
džiaugiasi, kad mūsų regione inf-

rastruktūra pritaikyta visiems vai-
kams, taip pat ir turintiems spe-
cialiųjų poreikių. Tarkime, Vaikų 
ligoninės Vaikų reabilitacijos sky-
riuje Druskininkų „Saulutė“ vei-

kia „Ryto“ gimnazijos sanatori-
nė klasė, o „Saulės“ pagrindinėje 
mokykloje įrengtos specialiosios 
ugdymo klasės. Sąlygos ugdy-
tis specialiųjų poreikių turintiems 
vaikams sudarytos ir kitose Drus-
kininkų gydymo ir reabilitacijos įs-
taigose. Be to, savivaldybėje vei-
kia dar ir 6 vaikų dienos centrai.

Kaip teigė Druskininkų savivaldy-
bės administracijos Švietimo sky-
riaus vedėja Diana Brown, svarbus 
kiekvienas vaikas. Todėl visiems 
besimokantiems sudaromos gali-
mybės pasiekti tai, ką jie gali dau-
giausiai pagal savo sugebėjimus. 

2018 m. specialiųjų poreikių vai-
kų skaičius, lyginant su 2017 me-
tais, padidėjo 45 mokiniais. Šio 
skaičiaus didėjimą lemia efekty-
viai vykdomas specialiųjų porei-
kių, psichologinių problemų ir mo-
kymosi sunkumų patiriančių vaikų 
vertinimas, ankstyva diagnostika 
bei bendradarbiavimas, teikiant 
reikalingą informacinę, eksperti-
nę ir konsultacinę pagalbą moky-
kloms, mokytojams, tėvams. 

Atidaryta unikali klasė
Užtikrinant didelių specialiųjų 

poreikių turinčių mokinių ugdymą, 
šiais mokslo metais Druskininkų 
„Saulės“ pagrindinėje mokykloje 
atidaryta dar viena specialioji kla-
sė vaikams, turintiems autizmo 
spektro sutrikimų. Kartu atidary-
tas ir sensorinis kambarys, kuria-
me sukurta aplinka ir sensorinė 
įranga tarnauja įvairiems tiks-
lams siekti: kai vaikui tampa sun-
ku, prisitaikyti prie naujų iššūkių, 
susikaupti, padeda atsipalaiduoti 
ir nusiraminti. Taip pat tai – puiki 

priemonė ryšio su vaiku stiprini-
mui, socialinių įgūdžių lavinimui.

Kaip teigė specialiosios peda-
gogikos specialistai, tokių kam-
barių kitose Lietuvos mokyklose 
tikrai nėra, tokių yra tik specia-
liuose centruose. 

Dviejų kambarių bloką suda-
ro individualiam darbui skirta pa-
talpa su įdomiu atsiribojimo nuo 
aplinkos segmentu bei sensorinis 
kambarys. 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
direktorės pavaduotoja ugdymui 
Lina Vanagaitienė pasakojo, jog 
sensorinis kambarys skirtas vai-
kams, kad aplinkos pažinimui jie 
galėtų panaudoti visus pojūčius – 
regą, klausą, šviesą: „Atėjęs, pats 
vaikas gali pasirinkti šviesas pa-
gal savo būseną. Tas pasirinkimas 
parodo, ką vaikas jaučia iš vidaus. 
Kambaryje yra daug garsų, vaikas 
gali pasirinkti – nuo miesto triukš-
mo iki visiškos ramybės. Autistai 
pratinami prie visokių garsų, kurie 
mieste juos galėtų sudirginti.“

Kambarys skirtas ne tik vai-
kams, turintiems autizmo sutri-
kimą, į jį kviečiami visi mokyklos 
moksleiviai. Sensorinis kambarys 
panaudojamas muzikos, šokių 
pamokoms, net kaip relaksacijos 
erdvė mokytojams ir mokiniams.

Šioje mokykloje netrukus pra-
dės veikti modernus liftas, kuris 
sudarys galimybes vaikams, tu-
rintiems judėjimo sunkumų, len-
gvai judėti mokyklos patalpose. 

Mero pavaduotojas L. Urmanavi-
čius pripažino, jog tik 10 proc. Lie-
tuvos mokyklų yra pritaikytos ne-
įgaliesiems: „Džiaugiamės, kad 
keičiasi aplinka, kad tėvai turi al-
ternatyvą, kaip specialiųjų porei-
kių vaikus integruoti į mokyklą ug-

dymui. Tėvai gali pasirinkti, į kokią 
klasę leisti savo vaikus. Turime 
keistis, padarėme vieną klasę spe-
cialiųjų poreikių vaikams, dabar po 
žingsnelį judėsime toliau, į priekį.“

Psichologinei tarnybai darbo 
netrūksta

Kaip pasakojo D. Brown, Drus-
kininkų švietimo centre veikia pe-
dagoginė psichologinė tarnyba, 
kurios tikslas – didinti specialiųjų 
poreikių, psichologinių, asmeny-
bės ir ugdymosi problemų turin-
čių asmenų ugdymosi veiksmin-
gumą, psichologinį atsparumą, 
teikiant reikalingą informacinę, 
ekspertinę ir konsultacinę pagal-
bą mokykloms ir mokytojams. 

Pedagoginė psichologinė tar-
nyba per 2018 metus atliko 137 
kompleksinius įvertinimus, sutei-
kė 666 įvairių specialistų konsul-
tacijas vaikams, 667 konsultacijas 
tėvams, 90 konsultacijų mokyto-
jams, vadovams ir specialistams.

Tarnybos specialistai skaito 
paskaitas, veda seminarus, kur-
sus, grupines konsultacijas – iš 
viso per 2018 metus organizuoti 
26 renginiai.

Teikiama ir socialinė pedago-
ginė pagalba – konsultacijos/
susitikimai, diagnostinis, meto-
dinis, tarpinstitucinis darbas, pre-
vencinė veikla, grupių vaikams 
ir paaugliams vedimas, vasaros 
stovykla. 67 renginiai – tikrai įspū-
dingas skaičius!

Ypatingas dėmesys skiriamas 
elgesio ir emocinių sutrikimų turin-
tiems vaikams. Tuo tikslu bendra-
darbiaujama su VšĮ „Abos centro“ 
specialistais, organizuojamos gru-
pinės ir individualios konsultacijos 
tėvams ir pedagogams.

Druskininkų mero pavaduotojas L. Urma-
navičius: „Džiaugiamės, kad tėvai turi alter-
natyvą, kaip specialiųjų poreikių vaikus in-
tegruoti į mokyklą ugdymui.“

Druskininkų savivaldybės Švietimo sky-
riaus vedėja D. Brown: „Besimokantiems 
sudaromos galimybės pasiekti tai, ką jie 
gali daugiausiai pagal savo sugebėjimus.“

Druskininkų savivaldybės lėšomis „Saulės“ pagrindinėje mokykloje buvo įrengtos unikalios patalpos vaikams, turintiems autizmo su-
trikimų/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Jaučia nuolatinį dėmesį

Laura Gardziulevičienė, 
druskininkietė, auginanti neį-

galų sūnų

Paslaugos specialiųjų po-
reikių turintiems vaikams 
Druskininkų savivaldybėje yra 
labai kokybiškos, modernios 
ir išplėtotos. Iš savo patirties 
galiu pasakyti, kad viskas pri-
klauso nuo vietos savivaldos, 
nuo to, kiek ji atsižvelgia į kie-
kvieno gyventojo ar šeimos 
poreikius, kiek svarbus jai 
žmogus. Reikia drąsiai su sa-
vivaldos atstovais bendrauti, 
išsakyti savo poreikius. Kiek 
teko susidurti, Druskininkų valdžia visada maloniai bendrauja, 
bendradarbiauja, ieško tavo problemų sprendimo, rūpinasi šei-
mų gerove. 

Auginame sūnų su sunkia negalia, jam devyneri, jis lanko mo-
kyklą. Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje yra speci-
alioji klasė. Mes laimingi, kad jis mokosi su kitais vaikais, kartu 
su visais dalyvauja šventėse, renginiuose. Toje pačioje moky-
kloje yra įrenginėjamas liftas, pritaikoma aplinka neįgaliems 
vaikams, to realiai kitose Lietuvos savivaldybėse dar nėra. 

Mes jį patys vežame į mokyklą, nors mums buvo pasiūlyta 
transporto paslauga jį nuvežti, po pamokų specialus transpor-
tas sūnų parveža namo. Tai yra nuostabu. Jam yra priskirta 
mokytojo padėjėja, kuri vaiką prižiūri: pakeičia sauskelnes, pa-
maitina, jis gauna logopedo, specialiojo pedagogo paslaugas, 
mokyklose lankosi kineziterapeutas. Sūnui mokykloje tikrai 
gera, jis ten piešia, muzikuoja, mokosi skaičiuoti. 

Jei gyventumėte kituose rajonuose, tokių sąlygų tikrai ne-
būtų. Daug metų gyvenome gretimame Lazdijų rajone, o prieš 
trejus metus atsikraustėme į Druskininkus. Tokį sprendimą pri-
ėmėme todėl, kad norėjome vaikui suteikti didesnių galimybių, 
kad jis gautų kokybiškas paslaugas, kurių kitur nėra, kad būtų 
aktyviai lavinamas. Druskininkuose yra visos sąlygos – vaikų 
sanatorija, kokybiškos medicininės paslaugos, puikiai veikianti 
pagalbos šeimai sistema. 

Manau, kad Druskininkų savivaldybės švietimo skyriaus dar-
buotojai turi puikias tradicijas padėti šeimoms, auginančioms 
vaikus su negalia. Čia tas noras ateina ne iš biurokratinio ap-
arato, bet iš žmogiško santykio. Stebiesi, kaip daug gali padėti 
savivaldybė – sukurta pagalbos bazė, ją norima plėsti, vyksta 
gausybė projektų.  
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Į susitikimą susibūrė buvę Viečiūnų fabriko darbuotojai

Praėjusį šeštadienį Viečiūnų 
bendruomenės ir buvusių ver-
pimo fabriko „Drobė“ darbuo-
tojų iniciatyva organizuotas 
šiame fabrike dirbusių, mies-
telyje gyvenusių ir gyvenančių 
žmonių susitikimas. 

Į Viečiūnų bendruomenės 
centrą susirinkę renginio daly-
viai, tarp kurių būta ir nuo 1963 
metų veikusio verpimo fabri-
ko „Drobė“ veiklos pradininkų, 
džiaugėsi galimybe drauge pri-
siminti prabėgusio gyvenimo 
tarpsnio akimirkas, pasimaty-
ti ir pabendrauti su buvusiais 
kolegomis, kaimynais bei drau-
gais. 

Šventinė popietė prasidėjo Šv. 
mišiomis, kurias už Viečiūnuose 

gyvenusius, dirbusius, jau išėjusius 
Amžinybėn ir šiandien gyvenan-
čius bei kuriančius aukojo Ratny-
čios šv. Baltramiejaus bažnyčios 
klebonas Medardas Čeponis. Susi-
rinkusiuosius pasveikino Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas ir Viečiūnų seniūnijos 
seniūnas Alvydas Varanis.

Fabrikas ilgus metus buvo Vie-
čiūnų gyvenvietės varomoji jėga. 
1963 m. fabrikui pradėjus savo 
veiklą, išaugo ir gyvenvietė. Vie-
čiūnų Antalaukėje ant Molės kal-
no vienas po kito iškilo daugia-
bučiai gyvenamieji namai, vaikų 
lopšelis-darželis, ambulatorija, 
vėliau – mokykla. Ilgamečio fabri-
ko direktoriaus Algirdo Norkūno 
dėka suburta Viečiūnų krepšinio 

komanda „Drobė“, kurią trenera-
vo Algirdas Gedminas, garsino 
Viečiūnus visoje Lietuvoje. Fabri-
ko gyvavimo metu miestelyje vir-
te virė aktyvus sportinis, kultūrinis 
gyvenimas, veikė net nuosava ka-
belinė televizija. 

Fabrike dirbę žmonės sako jau-
tėsi kaip viena didelė šeima, 
draugiški ir bendraujantys. Todėl 
daug šiltų emocijų sulaukė aki-
mirkos, kai prisiminimais dalijosi 
buvusio verpimo fabriko „Drobė“ 
profsąjungos pirmininkė Birutė 
Jonušauskienė, darbuotoja Valė 
Skripkiūnienė ir mokytoja Julija 
Blūdžiuvienė. 

Mintimis nusikelta ir į jau tolimą 
2000-ųjų vasaros pabaigą, kaip 
fabriko dirbantiesiems prasidė-

jo nežinomybės, darbo netekties, 
jų gyvenimų ir fabriko griūties me-
tas. Ne ką jis lengvesnis buvo ir 
darbą Druskininkų savivaldybėje 
tuo metu pradėjusiam merui Ri-
čardui Malinauskui. Jis kartu su 
renginio dalyviais prisiminė metą, 
kai fabriką privatizavus, buvo at-
leisti ir darbo neteko 730 žmonių, 
ir tai Viečiūnams bei šią seniūniją 
perėmusiai Druskininkų savival-
dybei buvo didelė socialinė pro-
blema. 

Kalbėta, kaip vieningai visi sto-
jo ginti fabriko interesų. Tuomet at-
leidžiamų viečiūniškių interesams 
ginti sudarytoje Vyriausybinėje ko-
misijoje buvo Druskininkų meras R. 
Malinauskas bei fabriko profsąjun-
gos pirmininkė B. Jonušauskienė.

Bet kad ir kokia bebuvo liūdna 
fabriko veiklos pabaiga, juk visa-
da  buvo pradžia – kupina vilčių, 
svajonių, kūrybinių minčių. 

Renginio dalyviams dainavo ir 
susikaupimui nuteikė Druskininkų 
tremtinių ir politinių kalinių cho-
ras, kuriam vadovauja Antanina 
Laurenčikienė ir Lino Savulionio 
vadovaujama Viečiūnų kapela.

Renginio dalyviai dar ilgai nesi-
skirstė, apžiūrėjo Bendruomenės 
centro hole eksponuojamus me-
traščius ir albumus, kuriuose įam-
žinta didelė dalis fabriko istorijos 
su ten dirbusiais žmonėmis, šven-
tėmis ir jų kasdienybe. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Renginio dalyviams dainavo ir susikaupimui nuteikė Druskininkų tremtinių ir politinių kalinių choras/Jūratės Vaičiulionienės nuotrauka Susirinkusieji nuoširdžiai bendravo su renginyje dalyvavusiu Druskininkų savivaldybės 
meru R. Malinausku ir jo žmona Vaida/Jūratės Vaičiulionienės nuotrauka

Renginio dalyviai džiaugėsi galimybe drauge prisiminti prabėgusio 
gyvenimo tarpsnio akimirkas, pasimatyti ir pabendrauti su buvusiais 
kolegomis, kaimynais bei draugais, pavartyti istorinius metraščius/Jū-
ratės Vaičiulionienės nuotraukos
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Viliumas Malinauskas: „Viskas gyvenime išėjo neblogai“atkelta iš 1 psl.

– Tai iš tėviškės į Radviliškio 
rajoną išvažiavote, supykęs 
ant Jus apgavusių vietinių par-
tinukų ir valdininkėlių?

– Taip išeina.

– Tuo metu Radviliškio rajo-
no „Draugo“ kolūkis, kuriam 
vadovavo Jūsų vyresnis bro-
lis, buvo laikomas vienu iš sti-
priausiu Lietuvoje. Kuo ten dir-
bote? 

– Įsidarbinau zootechniku, pas-
kui tapau pirmininko pavaduo-
toju. Pastebėjęs, kad neblogai 
tvarkausi, pasikvietė Radviliškio 
partijos pirmasis sekretorius ir 
pasakė, kad dirbsiu „Komunaro“ 
kolūkio pirmininku, prieš tai prie-
temoje užvežęs aprodyti kolūkio. 
Gerai prisimenu, kad lapkričio 13 
dieną paskyrė pirmininku, o gruo-
dį jau baigėme visus kolūkio gal-
vijams skirtus pašarus. Ką dary-
ti? Kuo šerti gyvulius? Tai tada 
sniego baltumo laikos veislės 
savo medžioklinį šunį, laimėjusį 
gausybę medalių, išmainiau į stir-
tą šiaudų ir išsaugojau kolchozo 
gyvulius. Paskui atsistojome ant 
kojų. Pradėdavau dirbti švintant 
ir baigdavau naktį. Tie, kurie labai 
daug dirba, būna šiek tiek trenkti. 
Jei esi trenktas, tai dirbi daug. Kai 
kolūkiai pradėjo nykti, viską me-
čiau ir atvažiavau į Grūtą. Norė-
jau nuo visų pabėgti. Tiesa, pas-
kui du kartus buvo autobusais 
pas mane atvažiavę „Komunaro“ 
kolūkiečiai, prašė sugrįžti. Buvo 
beveik įkalbėję, bet nesugrįžau. 
Jei nebūtų taip išdraskę kolcho-
zo, būtume normalią bendrovę 
padarę, nes daug buvo jaunimo, 
statėme modernius butus su už-
darais kiemais, kad mamytėms 
nereiktų vaikų toli ganyti. Manau, 
kad Palonuose žmonėms būtų 
puikus gyvenimas. 

– Ar gaila, kad kolūkiai buvo 
išdraskyti?

– Tokia forma, kaip kolūkis, tai 
jau neturėjo ateities, bet bendro-
vė galėjo būti. Čia, kaip ir versle, 
viskas priklauso nuo vieno žmo-
gaus, jei vadas normalus, jis susi-
rinks normalią komandą. 

Bandė pasislėpti Grūte
– Po 20 metų, praleistų Radvi-

liškio rajone, nuo viso pasaulio 
bandėte pasislėpti Grūte? Ką 
čia radote?

– Čia viskas buvo baisu – ištisi-
nė pelkė, raistai, tik 10 arų norma-
lios žemės. Bet po truputį viską 
sutvarkėme, pradėjome supirki-
nėti miško gėrybes, įdarbinome 
per tris šimtus žmonių, įkūrėme 
sovietinių skulptūrų parką, kuriam 
greitai sukaks 20 metų. 

– Kaip kilo mintis įkurti Grū-
to parką?

– Mes negalime užmiršti to, kad į 
Sibirą buvo vežami žmonės, dau-
gybė mūsų tautiečių. Į šią „siau-
bingą ekskursiją“ buvo pavėžėtas 
ir mano tėvas. Jaunimėlis su savo 
mąstysena ir pažiūromis tada, 
prieš 20 metų, neturėjo apie tai jo-
kio supratimo. Norėjau jiems paro-
dyti, kas yra sovietų valdžia ir ką 
ji mums padarė. Kiekvienas parko 
eksponatas turi istorinę pažymą, 
nekišau nagų prie tų pažymų ruo-
šimo, prašiau, kad Genocido cen-
tras jas parengtų, nenorėjau, kad 
mane kritikuotų, jog neobjektyviai 
pateikiu informaciją. 

– Kiek dabar turite eksponatų?
– Po atviru dangumi yra 123 

skulptūros ir dar apie pusantro 
milijono smulkesnio sovietinio 
relikto. Šiandien parko nepada-
ryčiau. Valdžia neleistų. Skubė-
jau anuomet, kaip pamišęs, jau-
čiau, kad vieną dieną isterijos 
prasidės.

1999 metais Vyriausybė mums 
perdavė sovietines skulptū-
ras. Pirmame sąraše buvo 98 
skulptūros, bet realiai radome 
apie 40. Buvo šalčiai didžiuliai, 
skulptūrų neįmanoma ištraukti. 
Po mėnesio prasidėjo puolimas 
prieš šią idėją. Atsilaikėme. Tie-
sa, ir dabar vis atsiranda „ultra-
patriotų“ Seime ir kitur, kurie dėl 
Grūto parko mane kritikuoja ir 
vadina ne patriotu. Bet man tai 
vienodai rodo. 

– Parkas netrukus  švęs 20-
metį. Kas jo lankytojai? 

– Didesnė dalis – užsieniečiai, 
daug ir lietuvių. Pažįstu tokių, ku-
rie net 20 kartų čia apsilankė. 
Pirmą dešimtmetį lankytojų buvo 
daugiau, dabar – apie 70 tūkst. 
per metus. Atsimenu, jog pir-
mieji užsieniečiai, aplankę Grū-
tą, buvo aštuoniasdešimtmečių 
britų pora. Tada sakė, jog labai 
norėjo pamatyti ekspoziciją, nes 
nebuvo tikri, ar kitais metais dar 
bus gyvi ir atvyks. Jie liko labai 
patenkinti ir lankytojų knygoje 
pasirašė. Dabar būtų sunku su-
rasti pasaulio šalį, iš kurios ne-
būtų atvykę lankytojų. 

– Ar yra objektų, prie kurių 
lankytojai ilgiau sustoja?

– Gėlių buvo atnešę du kartus. 
Man apsauga pranešė, kad se-
nutė atnešė gėlių. Ji sakė, kad jai 
ekspozicija labai patikusi ir ji no-

rinti palikti gėlių. Mes to netole-
ruojame, jai iškart pasakiau: jūs 
padėkite, o mes paskui nuimsi-
me. Dar buvo vienas atvejis, kai 
atėjo su puokšte, bet mes iškart 
įspėjome, kad gėlių nešti nedera.

– Kokių įdomesnių lankytojų 
sulaukėte?

– Prieš keliolika metų matau, 
kad eina tėvai ir trys vaikai. Tė-
vas pasakoja apie tai, kaip pats 
buvo Sibire, kad šis Grūto pelky-
nas jam labai primena tremties 
vietą. Išgirdau, kaip jis vaikams 
pasakė: kaip gerai, kad yra tokia 
vieta, kurioje galima pajusti sovie-
tinio siaubo atmosferą. Buvau pa-
malonintas.

– Kaip papildote parko kolek-
ciją?

– Labai sunkiai. Štai nuėmė nuo 
Kauno Aleksoto tilto sovietinius 
turėklus ir kolonų papuošimus. 
Prašiau tuometinės Kauno val-
džios, kad padovanotų Grūto par-
kui. Nedovanojo, pasiūlė pirkti. 
Nepirkau, palaukiau, kol jie tuos 
daiktus supjaustė ir išvežė į meta-
lo laužą. Tada nuvažiavau, daviau 
jiems mainais metalo laužo, o jie 
man – supjaustytus tilto reliktus. 
Viską susivirinau ir rodau parko 
lankytojams. Visai gerai atrodo, 
beveik nematyti, kad suvirinta. 

– Ar yra eksponatų, kuriuos 
norėtumėte turėti ekspozicijoje?

– Norėjau Žaliojo tilto skulptū-
rų, bet Šimašius nedavė. Dabar 
ketina nugriauti Petrą Cvirką, bet 
Šimašius man jo vėl neduos. Ko 
gero, Šimašius nėra buvęs Grū-
te, todėl ir neduoda eksponatų. 
Tai lietuviškas charakteris – ge-
riau į šiukšlyną, bet ne Malinaus-
kui. Bet juk tos skulptūros turi 
daug didesnę vertę, kai yra vie-
noje vietoje. 

Gailisi  paradęs sūnų
– Ar Jums smagu, kad sūnus 

tapo vienu iš geriausiu Lietu-
vos merų?

– Manau, kad padariau gyve-
nimo klaidą, pritardamas min-
čiai, kad jam reikia pabandyti 
būti meru. Galvojau, kad pabus 
toje savivaldybėje vieną kaden-
ciją, įgis patirties, susipažins su 
naudingais žmonėmis, tada su-
grįš į mūsų šeimos verslą ir tu-
rėsiu puikų vadovą. Kaip išėjo 
prieš 20 metų, taip iki šiol nesu-
grįžo. O ši istorija prasidėjo taip: 
atvažiavo pas mane būrys politi-
kų ir pradėjo kalbinti eiti į Drus-
kininkų savivaldybės tarybą. At-
sikalbinėjau. Tada į kambarį įėjo 
Ričardas. Tiems politikieriams ir 
sakau: tegul jis eina į Tarybą. Iš-
ėjo. Ir nebegrįžo. Taip praradau 
savo sūnų.

– Bet Jūsų sūnus padarė 
daug reikšmingų darbų, išpuo-
selėjo Druskininkus.

– O kas man iš to. Kiek dėl jo 
purvelio išpilta ant mano gal-
vos. Man geriau būtų kitas me-
ras. Anksčiau nueidavau pas 
merą ir išspręsdavau visus klau-
simus. Štai vienas buvęs meras 
man siūlė už 1 litą įsigyti visą 
kvartalą Druskininkų centre. Aš 
gerbiu tą, ką užsidirbu, o ne ką 
man padovanoja, todėl pasiūly-
mo atsisakiau. Dabar būčiau ga-
lėjęs kokį 10 milijonų užsidirbti. 
Pas Ričardą kabinete esu buvęs 
gal pora trejetą kartų. Keliolika 
metų nebuvau jo kabinete, į sa-
vivaldybės pastatą nevaikštau 
ir neprašinėju, nors reikalų yra 
daug. 

– Druskininkai keičiasi, Jūsų 
sūnus daug dirba. Puikūs re-
zultatai. Tam tikra prasme, tai 
ir Jūsų nuopelnas.  

– Būtų sarmata, jei dirbtų blo-
gai. Sekasi žmogui. Kokio velnio 
ten sėdėti, jei esi netikęs...

– Bet savivaldybėse sėdi 
daug įvairių vadovų.

– Jei ten būni ir dirbi, turi maty-
tis, ką padarei. Turi važinėti, ste-
bėti gyvenimą. Jei sėdėsi nuo 
ryto iki vakaro kabinete, nieko ne-
padarysi. 

– Ar pastebite, kad Druskinin-
kai pasikeitė?

– Nepraradau atminties. Per pir-
muosius nepriklausomybės me-
tus liūdnai atrodė. Dabar – visai 
kitas reikalas. 

Liūdina pikti žmonės
– Ar domitės politika? 
– Tiek, kiek ji egzistuoja. Galiu 

paklausyti, pasikeikti ir pasijuok-
ti. Aš viską priimu už gryną pini-
gą. Kartais špyžlentę (planšetę, 
aut. past.) pavartau. Mano telefo-
nai paprasti, valdomi senoviniais 
mygtukais. Visa informacija netel-
pa į vieną telefoną, tai turiu du.

– Kokios Jūsų dienos – skir-
tingos ar panašios? Kokia gy-
venimo tvarka?

– Nėra dviejų tokių pačių die-
nų. Be darbo greitai nusibaigčiau. 
Aš visada buvau nenormalus, 
nuo ankstyvos jaunystės. Nera-
mus berniokas buvau, bet dide-
lių zlasčių nekrėsdavau, tik labai 
daug dirbau. Esu įpratęs miegoti 
ne daugiau nei 6 valandas. Ir taip 
nuo jaunystės iki šiol. Atsimenu 
jaunystės metus – keldavausi ke-
tvirtą, dirbdavau iki vėlumos, pas-
kui dar jodavau ant arklio pas savo 
būsimą žmoną... pavakaroti. Vis 
dar su ja gyvenu, jau 56 metus ji 
mane kankina (santūriai juokiasi). 

– Ar suradote gyvenime tai, 
ko norėjote? 

– Viskas gyvenime išėjo neblo-
gai. Buvau reiklus sau ir kitiems, 
kitaip nebūčiau judėjęs į priekį. 
Savo vaikams norėčiau palinkė-
ti, kad ir jie surastų tai, ko norėjo.

– O kaip anūkai?
– Turiu septynis. Pasakų anū-

kams neskaitau, gal ir paskaity-
čiau, bet jie neprašo.

– Kada Jūs ilsitės?
– Ko gero, būdamas pas bi-

tes. Su bitėmis draugauju nuo 11 
metų. Daug jų turėjau, tačiau ne-
seniai padovanojau dukrai. Bet il-
gai be jų neiškenčiau, vėl nusipir-
kau keletą šeimų. Keisti padarai 
tos bitės, jau beveik septynias-
dešimt metų būnu su jomis, o iki 
galo jų taip ir neperprantu. 

– O žmones pavyko perprasti? 
– Ne. Tik supratau viena – žmo-

nės dabar yra piktesni už bites. 

– Su gražiu gimtadieniu ir dė-
kui už pokalbį.

Parengė Linas Greičius

Viliumas Malinauskas
Gimė 1942 m. Skaisčiūnų kaime, Marijampolės rajone, mokėsi Skaisčiūnų septynmetėje ir Marijampo-

lės 2-ojoje vidurinėje mokyklose, studijavo Kvietiškio žemės ūkio technikume bei Lietuvos veterinarijos 
akademijoje.

Nuo 1968 m. dešimtmetį dirbo Radviliškio rajono „Draugo“ kolūkyje, nuo 1978 iki 1986 m. vadovavo „Ko-
munaro“ kolūkiui Radviliškio rajone.

Kartu su šeima atvykęs gyventi į Dzūkijos kraštą, nuo 1986 m. dirbo Druskininkų miškų ūkyje, nuo 1991 m. 
vadovavo bendrovei „Madma“. 1997 m. V. Malinauskas įsteigė uždarąją akcinę bendrovę „Hesona“, kuri tuo 
metu buvo viena iš pirmųjų įmonių Lietuvoje, pradėjusi miško gėrybių supirkimo ir perdirbimo veiklą.

1999 m. pradėjo, o 2001 m. Grūto kaime užbaigė kurti sovietinių skulptūrų muziejų „Grūto parkas“, ku-
rio ekspozicijos atskleidžia sovietinės ideologijos neigiamą turinį ir poveikį to laikotarpio vertybių sistemai.

2001 m. už Grūto parką apdovanotas alternatyvia (humoristine) Nobelio premija (lg Nobel Prize).
2008 m. V. Malinauskui suteiktas Radviliškio rajono Palonų kaimo garbės piliečio vardas. Lietuvos ins-

tituto įsteigtų apdovanojimų konkurse už naujausius pasiekimus, reikšmingus darbus bei aktyvią veiklą, 
gerinant Lietuvos įvaizdį, „LT tapatybė“ turizmo srityje 2008 m. pagerbtas V. Malinausko įkurtas sovietinių 
skulptūrų muziejus „Grūto parkas“. 

Verslininkas buvo vienas iš Druskininkų „Rotary“ klubo įkūrėjų, skyrė paramą Druskininkų ligoninės 
reabilitacijos skyriaus kūrimui, ne vienerius metus rėmė sportinę ir kultūrinę veiklą Druskininkuose.

2014 m. V. Malinauskui suteiktas Druskininkų garbės piliečio vardas.

2014 m. V. Malinauskui suteiktas Druskininkų garbės piliečio vardas ir įteiktos regalijos/
Laimos Rekevičienės nuotrauka

V. Malinauskui kilo mintis Grūto parke surinkti griaunamas sovietines skulptūras, kurios 
taptų lyg vaizdinės skaudžios istorijos pamokos priemonės/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Visą gyvenimą V. Malinauską lydėjo ir meilė gyvūnams – Grūte jis įkūrė ir mini zoologi-
jos sodą, kurį pamėgo parke apsilankantys vaikai/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Susargdinti gali ir negatyvas laikraštyje

Albinas Pilypas

Šiandieną – Tarptautinė cu-
krinio diabeto diena. Man po 
kelių mėnesių bus aštuonias-
dešimt metų, iš jų beveik dvi-
dešimt sergu diabetu. Tad sa-
votiški jubiliejai ant nosies. 

Apie diabetą nemažai rašiau. 
Esu knygos „Diabetas – mano 
draugas“ autorius, tad rašyti apie 
tai lyg ir pakanka. Bet... Yra tokia 
populiari TV laida „Klauskite dak-
taro“, kurią žiūri dažnas druski-

ninkietis. Ir, be abejonės, diabeti-
kai. Prieš kelias savaites žiūrėjau 
vieną iš tokių laidų ir pašiurpau. 
Kalbėdamas apie diabetą, laidos 
vedėjas prof. Unikausas tvirtino, 
kad diabetikams reikia valgyti kuo 
mažiau gliukozės – geriau ir visai 
jos atsisakyti ir kuo daugiau judė-
ti. Ką tai reiškia? Puikiai žinoma, 
kad žmogaus energijos šaltinis 
yra gliukozė, kuri ir gaunama iš 
angliavandenių. O jei organizmas 
jos negavo, tai kokios pasekmės? 
Judėdamas, net mąstydamas, 
žmogus sunaudos organizme 
esančią gliukozę ir ... hipoglike-
mija. O nesiėmus priemonių, ne-
papildžius organizmo gliukoze, 
– diabetinė koma. Jei šalia nėra 
išmanančio žmogaus – neišven-
giama mirtis. 

Mano vienas draugas, kuris gy-
dėsi insulinu, buvo mėgėjas iš-
gerti, kaip ir aš savo laiku. Neži-
nodamas, kad alkoholis stipriai 
mažina gliukozės kiekį kraujyje, 
gerai neužvalgė angliavandenių 
ir ... naktį jį užklupo mirtis. Mano 
žmonos bendraklasės vyrui naktį 
prasidėjo diabetinė koma, jis pra-
dėjo dusti. Prabudo jo žmona ir 
per jėga sugrūdo į burną saldu-

mynų – žmogus buvo išgelbėtas. 
Daug pasako tai, kad ta moteris 
yra vaistininkė, o jei būtų nelabai 
susigaudanti, kaip ankščiau mi-
nėto draugo žmona? Beje, taip ir 
knieti pasigirti. Tas minėtas pilie-
tis prieš kelis metus gydėsi San-
tarų klinikose diabeto komplikaci-
jas ir ten ligoniams buvo duodama 
paskaityti mano knygelė „Diabe-
tas – mano gyvenimo palydovas“. 

Visiems vieno recepto nėra, 
kiekvienam reikia surasti savą, 
bet yra bendri dėsningumai – ra-
cionali mityba ir judėjimas. Dar 
vienas iš tokių dėsningumų – 
pozityvus mąstymas. Tai tinka 
ne tik diabetikams, bet visiems 
žmonėms. Kokią literatūrą be-
skaitytum apie sveiką gyvense-
ną, visur tai pabrėžiama. Dabar 
skaitau vieno labiausiai pasau-
lyje skaitomo autoriaus Napo-
leono Hilo, parašiusio knygą 
„Mąstyk ir būk turtingas“, knygą 
„Pergudrauti velnią“. Ji buvo iš-
leista, tik praėjus 70 metų po au-
toriaus mirties. Bet dabar knyga 
aktualesnė, nei autoriui gyvam 
esant. Joje taip pat labai pabrė-
žiamas pozityvus mąstymas, 
o velnio parankiniams tai – tie-

siog nuodas. Ir skaitydamas net 
nusikvatoju, nes dažnai prisi-
menu tą mūsų miesto laikraš-
tį „Druskonis“. Ten tiek negaty-
vo apie Druskininkus, jog tiesiog 
prie geriausių norų nepajusi, 
kad gyveni viename iš gražiau-
sių Lietuvos miestų. Ten libera-
las J. Šarkus net, cituodamas 
Georgą Orwelą, mus, rinkė-
jus pavadino nevykėlių, vagių ir 
sukčių bendrininkais, nes už to-
kius balsuojame. Tai mes, 30 
metų atgal stojome ir į Baltijos 
kelią. Ir aš galiu didžiuotis, kad 
asmeniškai savo žiguliuku nuve-
žiau žmoną, dvylikametę dukrą, 
jos pusbrolį ir pusseserę į Bal-
tijos kelio atkarpą, prisijungiau 
prie kitų druskininkiečių. Malo-
nu buvo, kad mano dukra Emilė, 
amerikiečio lietuvių emigranto 
palikuonio Sauliaus žmona, trijų 
vaikų mama ta proga nuotrauką 
iš Baltijos kelio patalpino savo 
„Facebook“ paskyroje. Tada, kai 
visi balsavome už Sąjūdį, mus 
bolševikiniai veikėjai taip pat va-
dino panašiais žodžiais, kaip po-
nas Šarkus. Mūsų galvos tos pa-
čios, smegeninės tos pačios, o, 
paskaičius tą laikraštį ir ten pa-

sisakančių politikierių mintis, at-
rodo, kad esame buki, patys nie-
ko nesuprantame ir nematome. 

Ką gi, gyvename demokratijoje, 
žodžio laisvės sąlygomis, bet kai 
skleidžiamas toks negatyvas, tai 
sveikos gyvensenos šalininkams 
vienas pasiūlymas – vengti to juo-
do negatyvo ir tikrai bus sutaupy-
ta nemažai sveikatos. 

Diabetas – ne liga, o gyveni-
mo būdas. Buvau storas ir pil-
votas, dusulio ir depresijos ka-
muojamas niūrus tipas. Ir jau 
seniai gulėčiau A+A, nes to-
kia jau mano genetika – motina 
mirė aštuoniais metais jaunes-
nė, tėvas – trimis, jaunesnė se-
suo keturiais, tėvų broliai ir se-
serys mirė jaunesni už mane, 
seneliai taip pat. Išgelbėjo mane 
diabetas – kardinaliai pakeičiau 
mitybą, pradėjau sportuoti, nu-
mečiau viršsvorį, savaime pra-
dėjau pozityviai mąstyti, tapau 
lieknu, ištvermingu, krosus bė-
giojančiu, dviračiu važinėjančiu, 
nerūkančiu, praktiškai negerian-
čiu trijų anūku seneliu. Diabeto 
dienos proga linkiu visiems skai-
tytojams sveikos gyvensenos ir 
pozityvaus mąstymo.

Nuomonė

Įsimintinos akimirkos Neravų kaimo bendruomenėje
Rima Bocisienė,
Neravų kaimo bendruomenės 

seniūnaitė

Neravų kaimo bendruome-
nė džiaugiasi didėjančiu gy-
ventojų skaičiumi ir gražiomis 
akimirkomis bendruomeninė-
je veikloje. Pastaraisiais me-
tais bendruomenėje aktyviai 
organizuojamos įvairios vei-
klos bei renginiai, stiprinan-
tys bendruomenės sutelktumą 
ir bendruomeniškumą. Kaimo 
gyventojai kviečiami ir skati-
nami savo gebėjimais, talen-
tais ir idėjomis prisijungti prie 
bendruomeninės veiklos, būti 
aktyviais ir visuomeniškais, 
drauge kurti smagų ir prasmin-
gą gyvenimą kaime.

Neravų kaimo bendruomenė 
ypatingą dėmesį skiria vaikams ir 
šeimoms. Čia visus metus kryp-
tingai siekiama organizuoti ko-
kybišką ir aktyvų laisvalaikio už-
imtumą. Penktus metus iš eilės 
buvo organizuojamos smagios, 
kūrybingos vaikų vasaros stovy-
klos, praturtintos dviračių ir skau-
tiškais žygiais, išvykomis bei inte-
raktyviomis veiklomis. 

Adventiniu ir Kalėdiniu laiko-
tarpiu bendruomenė jau kelerius 
metus iš eilės prisijungia prie Ka-

lėdų akcijos „Kalėdomis spindin-
tys Neravai“. Jos metu Neravų 
kaimas gyvena šv. Kalėdų nuotai-
komis, o savo namus gyventojai 
išpuošia ryškiomis spindinčiomis 
girliandomis ir dekoracijomis. Pa-
gal Advento kalendorių aktyvie-
ji gyventojai drauge ruošiasi gra-
žiausioms metų šventėms.

2018-2019 m. Neravų kaimo 
bendruomenėje įgyvendinamas 
vietos projektas „Aš ir mano kai-
mas“, kuriuo siekiama įtraukti vie-
tos vaikus ir jaunimą į bendruo-
meninės veiklos organizavimą ir 
socialinės atskirties mažinimą, 
užtikrinant jaunosios kartos už-
imtumą ir kokybišką socializaciją. 

Projekto laikotarpiu buvo suor-
ganizuota daugiau nei 20 veiklų: 
vaikų vasaros stovyklos, užsiėmi-
mai, renginiai, skirti šeimoms, so-
cialinių įgūdžių užsiėmimai, šven-

tiniai susibūrimai, išvykos ir kitos 
smagios bendruomeninės vei-
klos.

2019 m. gauta ir įgyvendinta Na-
cionalinė parama kaimo bendruo-
menių veiklai remti. 

Bendruomeninės materialinės 
bazės sukūrimui ir stiprinimui Ne-
ravų kaimo bendruomenės patal-
pose įrengta buitinė erdvė (virtu-
vinis baldų komplektas su buitine 
technika), skirta organizuoti įvai-
rius renginius, skatinančius akty-
vų laisvalaikio užimtumą.

 Lėšas projektui įgyvendinti sky-
rė Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerija ir Druskininkų sa-
vivaldybė.

Įgyvendinti gražias idėjas Nera-
vų kaimo bendruomenėje padėjo 
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto bei Druskinin-
kų savivaldybės skirtos lėšos. 

Neravų kaimo bendruomenė ypatingą dėmesį skiria vaikams ir šeimoms. Čia visus metus kryptingai siekiama organizuoti kokybišką ir 
aktyvų laisvalaikio užimtumą/Asmeninio archyvo nuotraukos
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„Menų kalvėje“ – dailininko K. K. Šiaulyčio Druskininkų impresijos

Penktadienio pavakarę Drus-
kininkų amatų centro „Menų 
kalvė“ parodų erdves sušildė 
dailininko Kazio Kęstučio Šiau-
lyčio akvarelių paroda „Drus-
kininkų impresijos – Ratny-
čios tėkmė“. Parodoje autorius 
eksponuoja 2004-2019 metais 
Druskininkuose atsiradusias 
akvareles bei pluoštą kurorti-
nio gyvenimo škicų. 

Parodos autorių pasveiki-
no Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius. Į žinomo Lietuvos 
dailininko K. K. Šiaulyčio akva-
relių ekspozicijos atidarymą 
susirinko daugybė jo kūrybos 
gerbėjų: Druskininkų garbės 
piliečiai Adelbertas Nedzels-
kis ir Antanas Česnulis, meni-
ninkai, menui neabejingi drus-
kininkiečiai.

„Druskininkai jau daug metų 
– mano antrieji namai. Čia vi-
sada laukia saulėti pušynai, vi-
lioja Nemuno rimties slėpinga 
paveika, kviečia miesto kultū-
ros ir meno paminklai, kurorto 
renginiai. 2004-aisiais Ratny-
čios tėkmė paakino mane sem-
ti jos vandenį kūrybai – akvare-
linei tapybai. Tais pačiais metais 
dalyvavau M. K. Čiurlionio ple-
nere Druskininkuose, o dienraš-
tyje „Lietuvos žinios“ pradėjau 
publikuoti akvarelinių kelionių 
esė – tekstų ir paveikslų ciklą. 
Dabar šio jungtinio žanro kū-
rinius rasite laikraštyje „Lietu-
vos aidas“, interneto svetainėse, 
tarp jų – mano „Galerijoje“. Esu 
paskelbęs apie 200 tokių teks-
tų palydimų 5-6 imaginacinių 
akvarelių. Daugiau nei dešimt – 
skirtų Druskininkams“, – pasa-

koja parodos autorius, į parodą 
kviesdamas visus, neabejingus 
Druskininkų kraštui.

„Druskininkai yra išskirtinė vieta 
Lietuvoje. O aš čia norėjau atrasti 
tai, kas man svarbiausia. Žinoma, 
yra mineralinio vandens šaltiniai, 
Nemunas, bet man būtent Ratny-
čios upė yra ta Druskininkų dvasia. 
Pajutau, kad tai upelė, kuri iš miš-
kų atneša dainos, pušynų skam-
bėjimą. Kai ją tapau, ištinka me-
ditacinė savijauta. Atrodo, užburia 
visa Ratnyčios aplinka, paukščiai, 
medžių šlamėjimas, upės teške-
nimas, čiurlenimas. Sėdi, tapai, ir 
jautiesi užhipnotizuotas, pakylė-
tas. Net nesinori, pabaigus darbą, 
pasitraukti“, – savo įspūdžiais dali-
josi parodos autorius.

K. K. Šiaulyčio akvarelėse 
įamžintus Druskininkų objektus 
gamtos fone bus galima atpažinti 

ir po daugelio metų. O dabar juos 
galima apžiūrėti „Menų kalvės“ 
erdvėse. K. K. Šiaulytis norėtų, 
kad jo parodą aplankytų druski-
ninkiečiai, žmonės, gyvenantys 
prie Ratnyčios upelio, nuostabia-
me Druskininkų mieste: „Jiems 
labiausiai ir norėjau paskirti šią 
savo parodą. Norėjau atgaivin-
ti jų žvilgsnį, meninį Druskinin-
kų regėjimą, kad jie savo mies-
te pastebėtų tai, pro ką kasdien 
praeina ir jau nebepastebi. Tikiu 
– menas tą dėmesį atgaivina. Iš 
savo patirties žinau, kad, pama-
tęs vieną ar kitą meno kūrinį, ir 
pats kartais kai kuriuos objektus 
pradedu matyti taip, kaip meni-
ninkas pasiūlė. Kartais tai būdas 
iš kasdienybės išeitį į tą meninį 
matymą.“

Parodos autorius džiaugėsi gali-
mybe savo akvarelių parodą „Drus-

kininkų impresijos – Ratnyčios tė-
kmė“ meno mėgėjams pristatyti 
„Menų kalvės“ parodų ekspozicijos 
salėje: „Tai nuostabi erdvė prie pat 
M. K. Čiurlionio namų, jo vardu pa-
vadintoje gatvėje. Man atrodo, kad 
iš tiesų kažkokiu būdu druskinin-
kiečiai įvykdė M. K. Čiurlionio norą 
turėti šalia savo namų šiais laikais 
gyvenančių, kuriančių menininkų: 
dailininkų, meistrų, amatininkų par-
odų erdvę ir dirbtuves. Aš manau, 
kad M. K. Čiurlionis tai kažkam į 
ausį bus pašnibždėjęs. Tai yra arti 
stebuklo!“

K. K. Šiaulytis kviečia parodos 
lankytojus, nuostabaus Drus-
kininkų krašto puoselėtojus, 
brangintojus, atrasti jo akvare-
lėse save – savo regą, pajautą 
bei įžvalgas. 

Parengė Laima Rekevičienė

Parodoje apsilankė Druskininkų garbės 
pilietis A. Nedzelskis

Parodos autorių K. K. Šiaulytį pasveikinti atėjo Druskininkų savi-
valdybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius su žmona Vilija

K. K. Šiaulytis: „Druskininkai jau daug metų – mano antrieji namai.“ Druskininkietė menininkė A. Česnulevičienė į parodos atidarymą 
atėjo, nešina prieš 10-metį  pieštais K. K. Šiaulyčio sukurtais ški-
cais

Į žinomo Lietuvos dailininko K. K. Šiaulyčio akvarelių ekspozicijos atidarymą susirinko daugybė jo kūrybos gerbėjų/ Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Šansas mokytis kitaip

Rovena Kvaraciejūtė, projekto 
koordinatorė 

Daiva Dumbliauskienė, vokie-
čių-anglų kalbos mokytoja 

Ar kuris nors mokinys atsisa-
kytų galimybės mokytis kitaip, 
kitose erdvėse ir net kitoje ša-
lyje? Šis retorinis klausimas ti-
krai neiškilo šešiems „Atgi-
mimo“ mokyklos mokiniams: 
Gaudenei Dumskytei, Grytei 
Mockevičiūtei, Tomui Goberiui, 
Arnui Balčiui, Eimantui Stan-
kui, Aistei Janulevičiūtei.

Spalio mėnesį, lydimi anglų kal-
bos mokytojos Rovenos Kvaracie-
jūtės ir vokiečių-anglų kalbų moky-
tojos Daivos Dumbliauskienės, šie 
mokiniai dalyvavo švietimo mainų 
paramos fondo ERASMUS+ KA2 
programos tarptautinio mobilu-
mo mainuose Bad Salzuflen, Vo-
kietijoje. Kartu su bendraamžiais 
iš Prancūzijos ir Vokietijos daly-
vavome projekto „Chance“ (liet. 
„Galimybė, proga, šansas“) antrų 
metų veiklose, kas dieną pasiūliu-
siose vis naujų progų tyrinėti, su-
žinoti ir išmokti vis ko nors naujo. 
Įdomus sutapimas – mūsų moky-
kla-partnerė Vokietijoje yra mies-
te, garsėjančiame mineraliniais 
šaltiniais, o jo pavadinime, kaip ir 
mūsų Druskininkuose, slypi žodis 
„druska“ (vok. „Salz“).

Pirmoji diena, be abejonės, 
buvo skirta ,,pralaužti ledus“, ben-
draujant. Kartu su sceninio meno 
mokytoja Iwona (beje, Vokietijoje 
sceninio meno pamoka privaloma 
visiems) ne tik žaidėme susipaži-
nimo žaidimus, bet ir turėjome ga-
limybę kanonu dainuoti afrikiečių 
dainą bei atskleisti vokalinės per-
kusijos (angl. beatbixing) paslap-
tis. Naujus įgūdžius vėliau de-
monstravome bendroje mokyklos 
šventėje ir susitikime su mokyklos 
bendruomene. 

Antroji diena suteikė galimybę 
pakopinėti unikalia, kvapą gniau-
žiančia gamtos geologine įdomy-
be – Externsteine uolomis, nuo 
seno tapatinamomis su senovi-
ne vokiečių pagonybės šventavie-
te. Tai – šimto pėdų aukščio vėjo 
nudailintų akmenų eilė, pagrindi-
nė germanų saulės kulto švento-
vė. „Externsteine“, išvertus iš vo-
kiečių kalbos, reiškia saulės arba 
žvaigždžių akmenis. Manoma, 
kad iki 700-ųjų metų šie keisti uo-
lienų dariniai buvo tik atsitiktinė 
užuovėja ar pastogė keliautojams 
ir atsiskyrėliams. Gamtos ir žmo-
gaus darbo dermę matėme atvira-
me kraštotyros muziejuje, prime-
nančiame mūsų Rumšiškes. Čia 
ne tik susipažinome su XVIII a. vo-
kiečių buitimi, bet ir savo rankomis 
statėme tradicinį vokišką fachver-
kinio stiliaus namą. Tai – archi-
tektūros stilius, būdingas vokiškų 
miestų pastatams, kuriuose medi-
nės atramos išdėstytos pastato iš-
orėje.

Trečiąją dieną dalyviai turėjo 
galimybę išbandyti savo ištver-
mę, einant pėsčiomis. Aštuonis 
kilometrus vingiuotais miško ta-
keliais jie žygiavo iki pagrindinio 
kelionės tikslo – aukščiausios Vo-
kietijoje statulos Hermannsden-
kmal, esančios 386 m virš jūros 
lygio. Tai paminklas, skirtas vo-
kiečių didvyrio Hermano pergalei 
prieš Romos imperiją pažymėti. 
Ne vienam didesnis iššūkis buvo 
ne pats žygiavimas, bet sąlyga – 

žygio metu nenaudoti mobilių-
jų telefonų. Užtat atsirado pui-
ki galimybė bendrauti, žiūrint 
vienas kitam į akis, o ne į profi-
lio nuotrauką, pokštauti ir stebė-
ti rudenėjančią Vokietijos gamtą. 
Beje, ši taisyklė galiojo visų veiklų 
metu, o taip pat ir vakarais, ruo-
šiantis poilsiui. 

Ketvirtoji diena projekto daly-

vius apdovanojo proga lankytis 
Bad Salzuflen Aspe vidurinėje 
mokykloje, po kurios stogu tel-
pa daugiau nei 1100 mokinių – 
nuo pirmokų iki abiturientų. Kad 
mokytojams ir vaikams būtų len-
gviau, visi mokiniai suskirstyti 
koncentrais. Pavyzdžiui, septinto-
kai ir aštuntokai mokosi atskiruo-
se mokyklos aukštuose, į kuriuos 
neįleidžiami kitų koncentrų moki-
niai. Mokykloje galioja dvi pagrin-
dinės taisyklės – jokių mobiliųjų 
telefonų ir jokios kramtomosios 
gumos nei pamokų, nei pertrau-
kų metu!

Taigi tądien mus prie moky-
klos durų pasitiko mokytojai ir 
mokiniai, vilkintys baltais chala-
tais, ir pakvietė į mokslų labora-
toriją. Mus maloniai nustebino, 
kad chemijos mokytojas – chemi-
jos mokslų daktaras, puikiai kal-
bantis angliškai (kaip ir dauguma 
kitų dalykų mokytojų). Jis trum-
pai supažindino su chemijos da-
lyku, be kurio mes neišsiverstu-
me nė dienos. Viskas, kas mus 
supa, vienaip ar kitaip yra susi-
ję su chemija – ar tai būtų plas-
tikinis buteliukas, ar jame esan-
tis mineralinis vanduo! Po tokios 
intriguojančios pradžios kiekvie-
nas iš mūsų gavome apsauginius 
akinius ir laboratorijoje, vadovau-
jami mokinių – mokytojo padė-
jėjų, atlikome įvairius bandymus 
su kasdien naudojamomis prie-
monėmis: raudonu kopūstu, ci-
trina, klijais ar valgomąja soda. 
Tai buvo nepakartojama patirtis, 
nes įsitikinome, kad nebūtina tu-
rėti sudėtingų prietaisų ir ypatin-
gų priemonių, norint mokytis che-
mijos, eksperimentuojant.

Po pietų buvome pakviesti į mo-
kyklos šventę, kuri čia organi-
zuojama triskart per metus, prieš 
kiekvienas atostogas – rudenį, 
žiemą ir pavasarį. Nors tokie ren-

giniai vyksta gimtąja vokiečių kal-
ba, šįkart projekte ERASMUS 
dalyvaujantys mokiniai, žinoda-
mi, kad dalyvausime mes, kai ku-
rias užduotis pateikė angliškai. 
Šios šventės tema buvo „Atsakin-
ga aplinkosauga“. Mokiniai prista-
tė parengtus projektus, pasako-
jančius, kaip jie tausoja aplinką, 
pakvietė draugus dalyvauti vik-
torinose ir vaidino įvairias scene-
les. Šventės pabaigoje scenoje 
pasirodė direktorės pavaduoto-
ja su „Auksine knyga“. Ji pakvie-
tė į sceną mokinius, padariusius 
asmeninę pažangą. Kas įdomiau-
sia – dauguma apdovanojamų-
jų buvo įvertinti ne dėl gerų pažy-
mių, o dėl atliktų gerų darbų arba 
asmeninių savybių, kurios pasi-
keitė į gerąją pusę. 

Kad ir kaip liūdna, atėjo penkta-
dienis, paskutinė projekto diena, 
skirta prabėgusioms veikloms ap-

žvelgti, įsitikinti, ar išsipildė visi lū-
kesčiai, ar išsisklaidė išankstinės 
baimės. Ši diena padovanojo dar 
vieną, daugumai naują šansą – su-
sikurti iliustruotą dienoraštį, atsi-
spindintį naujas projektines patirtis. 

Visi, šiek tiek nuliūdę, kad ten-
ka palikti naujuosius draugus, bet 
laimingi, kad tiek jų susiradome, 
grįžome namo, į Lietuvą. Dabar 
žinome, kad kiekvienas iš mūsų 
turime gyvenime šansą padary-
ti daug – tereikia tik labai norėti 
ir stengtis siekti užsibrėžto tikslo.

Šis projektas finansuojamas  
Europos Komisijos, ERASMUS+ 
programos lėšomis, kurią Lietu-
voje administruoja Švietimo mai-
nų paramos fondas. Šis tekstas 
atspindi tik autoriaus požiūrį, to-
dėl Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame patei-
kiamos informacijos naudojimą.

„Atgimimo“ mokyklos moksleiviai ir juos lydėjusios mokytojos drauge su Prancūzijos ir 
Vokietijos mokyklų atstovais dalyvavo projekto „Chance“ (liet. „Galimybė, proga, šansas“) 
antrų metų veiklose, kas dieną pasiūliusiose vis naujų progų tyrinėti, sužinoti ir išmokti vis 
ko nors naujo/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotraukos

MALDOS IR KRIKŠČIONIŲ BENDRAVIMAS
organizuojamas sekmadieniais 12 val. 30 min. Vytauto g. 43 

(mažojoje salėje). 
Kviečiami visi, norintys Kristaus paguodos!

Garažų bendrijos „Vairas“ 
narių dėmesiui!

2019 m. lapkričio 24 d. 11 val. 
garažų bendrijos teritorijoje kvie-
čiamas visuotinis bendrijos narių 
susirinkimas.

Dienotvarkė:
Bendrijos pirmininko rinkimai
Bendrijos valdybos ir įgaliotinių 

rinkimai

Valdyba

Akumuliatorių patikrinimas ir paruošimas žiemai.
Tel. 8 650 66517

Centrui  „Dainava“ nuolatiniam darbui 
reikalinga bendrosios praktikos slaugytoja.  

Informacija tel. (8 313) 59103
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UAB reikalingas gamybos operatorius.
Rusų kalba – privalumas, elementarios kompiuterio žinios, darbo procesą parodome ir apmokome. 

Kreiptis tel. 8 620 91619 nuo 8 iki 15 val. darbo dienomis.

Žiemos sezono atidarymas – 
šiaurietišku žingsniu

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras 
kartu su Lietuvos šiaurietiš-
ko ėjimo asociacija gruodžio 
7 d. kviečia šiaurietiško ėjimo 
entuziastus į žiemos sezono 
atidarymą Druskininkuose. 
Susipažinkite su renginio in-
formacija ir registruokitės!

Renginio programa: mankšta 
žygio dalyviams; šiaurietiško ėji-
mo žygis (6 km arba 9 km pasi-
rinktinai); pabendravimas su šiau-
rietiško ėjimo entuziastais iš visos 
Lietuvos; apsilankymas Druski-
ninkų Vandens parke (renginio 
dalyviams 35 proc. nuolaida); ap-
silankymas Druskininkų SNOW 
arenoje (renginio dalyviams 10 
proc. nuolaida); puikiai praleis-
tas savaitgalis sveikatos šaltinių 
kurorte Druskininkuose (renginio 
dalyviams nuolaidos nakvynei – 
informacija pateikta žemiau)

Atvykimas – 10 val. Druskinin-
kai, Gardino g. 3, (šalia Druskinin-
kų kempingo)

Registracija – 10.15 val.-10.45 
val. Druskininkų turizmo informa-
cinis centras

Renginio atidarymas ir žy-
gio pradžia – 11 val. K. Dineikos 
sveikatingumo parkas

Renginio uždarymas – 14 val. 
K. Dineikos sveikatingumo parkas

Renginys nemokamas. Regis-
tracija į renginį – iki gruodžio 5 
d., užpildžius šią formą: https://
forms.gle/jFNiUTy31JxWrK7c7

Išankstinė registracija būtina!
Renginio organizatoriai: Drus-

kininkų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras, Lietuvos šiaurie-
tiškojo ėjimo asociacija

Renginio dalyviams taikomos 
nuolaidos! Vandens parkas taikys 
35 proc. nuolaidą vienkartiniam ap-
silankymui gruodžio 7 d., „Snow 

Arena“ – 10 proc. nuolaidą vienkar-
tiniam apsilankymui gruodžio 7 d. 

Renginio dalyviai, kurie regis-
truosis žygiui, gaus nuolaidų ku-
ponus nakvynei: viešbutis „Dai-
nava“ taikys 10 proc. nuolaidą 
nakvynei ir pusryčiams nuo ben-
dros sumos (Maironio g. 22, tel.
(8 313) 59100, registratura@cen-
trasdainava.lt); viešbutis „Inza“ 
siūlo 15 eurų kainą asmeniui na-
kvynei be pusryčių (M. K. Čiurlio-
nio g. 97, 8 616 53533, druskinin-
kai@inzahotel.lt); viešbutis „De 
Lita“ – 25 eurų kainą asmeniui 
(nakvynė su pusryčiais) (Vytauto 
g. 43, 8 615 40018 info@delita.lt); 
svečių namai „Parko Vila“ – 15,00 
eurų kaina asmeniui nakvynei be 
pusryčių (K. Dineikos g. 12, 8 659 
99460, info@parkovila.lt).

Skambinkite, rezervuokitės vie-
tas, nurodykite, kad esate šiaurie-
tiško ėjimo renginio „Žiemos žy-
gis Druskininkai 2019“ dalyviai.

Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuro specialis-
tai primena, kad šiaurietiškas ėji-
mas – puiki fizinio aktyvumo ir 
sveikatos saugojimo bei stiprini-
mo forma, kurioje galima panau-
doti iki 90 proc. raumenų (dirba 
ne tik kojų, bet ir viršutiniai kūno 
raumenys), sudeginti nuo 20 iki 
50 proc. daugiau kalorijų, nei ei-
nant tokiu pačiu tempu be lazdų. 
Šis ėjimas naudingas žmonėms, 
norintiems suvaldyti antsvorį, tre-
niruoti nugarą bei ugdyti taisyklin-
gą laikyseną. Šiaurietiškas ėjimas 
tinka bet kurio amžiaus žmo-
nėms, bet kokiu oru ir bet kuriuo 
metų laiku.

Pasitikime žiemos sezoną ak-
tyviai!

Druskininkų savivaldybės 
VSB informacija

Viešbutis „De Lita“ ieško barmeno/padavėjo (-s) 
darbui savaitgaliais.

Išsamesnė informacija tel. 8 687 39758

Atliekami visi buto apdailos ir remonto darbai, išskyrus 
santechnikos darbus.  Tel. 8 626 86023

Parduodamas butas Merkinės g. raudonų plytų name, 
4 a, kaina – 39 000 Eur. Tel. 8 615 52196

Ieškomi pagalbiniai darbuotojai ir statybininkai darbui 
Vokietijoje (Berlyne ir Rostoke). 

Visos soc. garantijos. Apmokama kelionė. 
Dėl pagalbinių darbuotojų tel. pasiteiravimui 8 636 52171

Dėl statybininkų tel. pasiteiravimui 8 641 87373
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Atliekame žemės 
sklypų geodezinius 

matavimus. 
Tel. 8 625 12458

Ieškoma brigada pjauti 
biokurą (valyti savaiminius 

laukus). Geros sąlygos. 
Kreiptis tel. 8 677 25331

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Opeliukai Druskininkuose. 
Vežame pigiausiu tarifu. 
Pigiausias TAXI 
Druskininkuose.
Tel.: 8 650 46599, 

8 650 89866, 8 678 19907

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179

Įvairūs statybos 
darbai: pamatų 
liejimas, sienų 

mūrijimas, stogų 
dengimas ir kiti. 
Tel. 8 693 99456

Išnuomoju šiuolaikiškai 
įrengtas patalpas 
Vilnius al. 10-17    

Tel. 8 644 40333

Parduodamas žemės 
sklypas nuo Drus-

kininkų m. 5 km, 6 a 
Jaskonių k., 
Miglos g. 4.

Šalia pastatyti namai, 
nuolat gyvena 

žmonės. 
Tel. 8 618 14474

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29992

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Reikalingas operatorius 
dirbti kompiuterinėmis 
medienos apdirbimo

staklėmis (CNC), apmokome.
 Tel.: 8 685 46006, 

8 659 13031

Valome geriamojo vandens šulinius. 
Tel. 8 692 52051

Parduodame spygliuočio, beržo, alksnio malkas – 
kulbėmis, kapotas.

Pristatome nemokamai. Tel. 8 685 33661

Atliekame glaistymo, dažymo ir kitus apdailos  
darbus. Tel. 8 601 52590

Ilgalaikė 3 kambarių buto nuoma Neravų g. su baldais ir 
buitine technika. Kaina 270 Eur + mokesčiai. Tel.8 662 30380  

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

Tel. 8 686 94982
Superkame visų markių automobilius. 

Gali būti nevažiuojantys ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. 
Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454 

Skubiai parduodamas namas 
Leipalingyje, 70 kv. m. Skly-
pas – 7, 13 a, kaina – 15 500 

Eur. Tel. 8 616 48116

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.

Gamybos įmonei reikalingas šaltkalvis-mechanikas, 
gamybinių įrengimų priežiūrai ir remontui. 

Tel. 8 686 55889

Atsinaujinančiam restoranui „SICILIA“ reikalingi energingi, atsa-
kingi, siekiantys bendro tikslo, sugebantys dirbti komandoje asme-
nys. Jeigu Tu esi toks, laukiame, prisijungiant prie mūsų komandos!

Ieškome: virėjų, picų kepėjų, indų plovėjų, virtuvės pagalbi-
nių darbuotojų, restorano administratorių, padavėjų.

Siūlome lankstų darbo grafiką, gerą darbo atmosferą.

Visa informacija tel. 8 698 72997

DRUSKININKŲ PAVĖŽĖJAI  – 
pigiausia keleivių pavėžėjimo paslauga. 
Surinkus 7 spaudukus, 8 važiavimas, 

miesto ribose – NEMOKAMAS!  
Tel.: 8 623 99900, 8 653 99907

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu 
Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie 

prietaiso Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
 Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-

butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Tel.: (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 
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Užuojautos

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

Nėra mirties, tik vėjo verksmas
vidur paklydusių laukų.

Tik sutemų šaly pavargę žingsniai, 
tik Motinos ranka ant geliančios kaktos, 

kuri dabar išlieka tik prisiminimuos...

Mylimos Mamos netekties skausmą tesumažina šviesus Jos  Sunkią 
netektis valandą nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Gintutį.

Druskininkų savivaldybė

Renginiai
Lapkričio 14 d. 17 val. poe-

zijos vakaras „Palaimintas būk, 
mieste, turintis Čiurlionį II“ Da-
lyvaus poetė ir rašytoja prof. 
Genovaitė Stulpinienė ir akto-
rė Kristina Kazakevičiūtė (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muzie-
jus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Lapkričio 15 d. 17 val. Drus-
kininkų miesto cukrinio diabeto 
klubas „Atgaja“ kartu su Drus-
kininkų savivaldybės Visuome-
nės sveikatos biuru organizuoja 
konferenciją pasaulinei diabeto 
dienai paminėti. Jos metu bus 
skaitoma paskaita apie cukri-
nį diabetą ir jo prevenciją (gyd. 
endokrinologė Rasa Koreivie-
nė), bus atliekami nemokami 
gliukozės kraujyje tyrimai bei 
rengiama viktorina (Druskinin-
kų Socialinių paslaugų centre, 
1 a salėje, Veisiejų g. 17)

Lapkričio 17 d. 14 val. Vie-
čiūnų bendruomenės centre 
Andriaus Rimiškio koncertas. 
Informacija tel. 8 623 43166

Lapkričio 22 d. 17 val. Lino 
Blažiūno „Piešiniai“ atidarymas 
M. K. Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35)

Lapkričio 21 d. 17 val. Adel-
berto Nedzelskio vasaros dar-
bų paroda ir knygos „Po me-
džiu“ pristatymas (Druskininkų 
savivaldybės Viešoji biblioteka, 
V. Kudirkos g. 13)

Parodos
Iki lapkričio 28 d. veiks Drus-

kininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos V. K. Jonyno dailės 
skyriaus 1A, 1B klasių vaikų 
(mokytoja N. Akstinienė) kūry-
binių darbų paroda „Ornamen-
tai lietuviškuose kryžiuose, ko-
plytstulpiuose, stogastulpiuose 
(Druskininkų savivaldybės Vie-
šoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Druskininkų miesto muzieju-
je veikia paroda „1000 druski-
nių“ iš Muziejaus rinkinių (M. K. 
Čiurlionio g. 59)

Iki lapkričio 20 d. M. K. Čiur-
lionio memorialiniame muzieju-
je eksponuojama paroda „M. K. 
Čiurlionio keliais. Krymas“ (M. 
K. Čiurlionio g. 35)

Iki gruodžio 5 d. V. K. Jonyno 
namuose-galerijoje eksponuo-
jama LSKD Druskininkų sky-
riaus „Guboja“ paroda „Minčių 
spalvos“ (M. K. Čiurlionio g. 35)

Iki gruodžio 20 d. Amatų 
centre „Menų kalvė“ veiks Kęs-
tučio K. Šiaulyčio akvarelių par-
oda „Druskininkų impresijos 
– Ratnyčios tėkmė“ (M. K. Čiur-
lionio g. 27)

Tokia skaudi ir netikėta ši mirtis. 
To sopulio niekam neišmatuoti. 

Gyvybės kainą žino tik mamos širdis, 
kuri nemoka imti, o tik duoti.

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei, 
nuoširdžiai užjaučiame Direktorių Vytautą Gintutį. 

Druskininkų švietimo centro bendruomenė

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6, 

tel. 8 682 57295 

Tokia tauri ir mylinti širdis, ir akys šviesiosios...
Ilgam gyvenimo kely pavargo...
Išėjo... palikę Amžinybės brydę,

Auksiniame rudens take.

Iškeliavus į Amžinybę mylimai Mamytei, 
nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Gintutį.

„Mano Druskininkai“ redakcija

Tu išėjai..
Ir tuščias tapo Žemės rutulys.

Jau niekada jokia ugnis
to židinio įkurti nepajėgs...

Mirus brangiai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Gintutį.

Užjaučia MB „Augusto spauda“

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

Dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame 
Loretą Čaplikienę. 

Druskininkų PSPC kolektyvas

Greitai ir kokybiškai!

Ratų montavimas, balansavi-
mas, prekyba naujomis padan-
gomis

Druskininkų sav. Leipalingio 
k., Leipalingio pl. 50 (šalia „Bal-
tic Petroleum“ degalinės)

Tel. +370  6 98 12218

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
nors iš skausmo ir plyštų širdis.

Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
tik sapne kai kada aplankys.

Nuoširdžiai užjaučiame Albiną Čapliką, 
mirus brangiai mamai. 

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą.

VMVT Druskininkų VMVT darbuotojai

Netektis. O gal žvaigždė? 
Išsivedė brangiausią žmogų – Mamą... 

Ir begalinis skausmas užklupo skaudžiai, netikėtai. 
Telydi Jus nuoširdi mūsų paguoda ir dvasios stiprybė.

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžius užuojautos žodžius 
Albinui Čaplikui taria kaimynai

Mirtis užpučia Gyvenimą kaip žvakės liepsną,
tik niekada iš atminties neištrins Žmogaus Atminimo!

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame mylimo vyro ir Tėvelio Jono Kazimiero Sabaliausko 
netekusioms žmonai Reginai, dukroms Vilmai ir Loretai bei 

visiems artimiesiems. 

Druskininkų „Bočiai“

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,
brangaus žmogaus juk niekas negrąžins. 

Tušti namai švies netektim iš tolo, 
nors grįžti ten skubėsit su viltim.

Išėjus Amžinybėn mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame 
Vytautą Gintutį.

Visada mama liks su Jumis, Nors žodžiais ir neprakalbės.
Pavasarį – žieduos švelniuos, rudenį – lapų šlamesy...

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai
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2019.11.16 d.
Šeštadienis

2019.11.15 d.
Penktadienis

2019.11.17 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
13:00 Ypatingas būrys. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
22:55 Stivas Džobsas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

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

Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Legendinės legendos“. 
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA DIDYSIS PENK-

TADIENIO FILMAS „Kapitonas Trum-
pakelnis“.

21:10 VAKARO KINO TEATRAS 
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“.

00:00 „Įsimylėjėliai“.
02:00 „Kietas riešutėlis“.
04:25 „Kobra 11“.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rimti reikalai 2“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 Valanda su Rūta.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Galiu rytoj“.
18:30 Žinios.
19:30 Labdaros renginys „Pasidalink“. 
23:00 Laiko patrulis.
00:55 Įstatymo tarnai.
03:10 Kaliniai.
05:35 Programos pabaiga.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 #NeSpaudai. 
09.00 Greiti pietūs. 
10.00 Atliekų kultūra. 
10.30 Kryptys LT.
11.05 Skyrybos. 
12.10 „Pone prezidente”.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
22.00 „Pasaulio turgūs“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO KOK 2019“.
23.30 Vantos lapas. 

06:00 „CSI. Majamis“.
06:50 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:10 „Stoties policija“.

09:10 „Paskutinis faras“.
10:10 „Daktaras Richteris“.
11:20 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:20 „Visa menanti“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Baudėjas.
00:00 Muškietininkai amžinai.
01:40 „Detektyvų istorijos“. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Mūšio laukas. 

07:25 Mikis Matsonas ir slaptas są-
mokslas.

09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Rudieji lokiukai ir aš.
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtinos gyvūnų draugystės 4.
13:50 Džesika Flečer 9.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Maksas.
01:00 Stivas Džobsas.
03:00 Pasaulio dokumentika. Rudie-

ji lokiukai ir aš.
03:55 Langas į valdžią. 
04:25 Džesika Flečer 9. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 

pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Premje-

ra. Mėlynoji planeta iš arti. Sugrįžimas.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Serengetis.
13:45 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:50 Tarptautinės draugiškos fut-

bolo rungtynės. Lietuva – Naujoji Ze-
landija. 

18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Spec. žvėrynas. 
00:05 Nevykėliai po priedanga.
01:55 Pasaulio dokumentika. Mėly-

noji planeta iš arti. Sugrįžimas.
02:50 Pasaulio dokumentika. Se-

rengetis.
03:45 Šventadienio mintys. 
04:15 Puaro. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.

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

09.00 2019m. “F-1” čempionato JAV 
GP apžvalga 

10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
12.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
14.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
15.00 Skyrybos. 
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Oponentai. 
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Detektyvas Linlis“.
03.00 „Pasaulis iš viršaus“.
03.20 Oponentai. 
03.40 „24/7“. 
04.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.40 Mano vieta. 

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Būk sveikas!“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Misija: dirbame sau“. 
11:30 „Mano pinigai“. 
12:00 „Geležinis Vilis“.
14:10 „Ponia Dautfajė“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių 

mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Turtuolis vargšas“. 
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 

GERO KINO VAKARAS „Pokerio 
princesė“.

23:55 „Paradaisas“.
01:35 „Laiko kilpa“.
03:35 „Rezidentas“.
04:25 „Atsargiai! Merginos“.

05:45 „Televitrina“. 
06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Aladinas“.

08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Lobių planeta“.
13:55 „Raganaitės“.
15:45 „Raganaitės 2“.
17:30 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Profesionalai“.
00:25 „Žvaigždžių karai. Galia nu-

bunda“. 

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

Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Namas“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Kobra 11“.
23:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Karaliaus vardu 2. Du pasauliai“.
01:00 „Rezidentas“.
01:50 „Amerikiečiai“.
02:50 „Ekstrasensai tiria“.
04:20 „Kobra 11“.
05:10 „Atsargiai! Merginos“ 
05:40 „Atsargiai! Merginos“ 

06:45 „Tomo ir Džerio šou“.
07:10 „Zigis ir Ryklys“.
07:35 „Šaunusis Skūbis-

Dū“.
08:05 „Ponas Bynas“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 KINO PUSRYČIAI Kung Fu 

triušis. 
11:25 Pelenės istorija. Jei batelis tiks.
13:15 Įsimylėti per dvi savaites.
15:20 Seni bambekliai 2.
17:25 Kelionių panorama. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Madagaska-

ras 2.
21:15 Karštas plienas.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 Gyvūnų pasaulis.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 KK2 penktadienis. 
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Viešpa-

tavimas.
00:50 „Akloji zona“.
01:45 Pakeleiviai.
03:35 Programos pabaiga.

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje“.
08.30 Nauja diena. 
09.00 Bušido ringas. Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO KOK 2019“.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 „Pone prezidente”.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas. 
15.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
16.00 Žinios.
16.30 Kryptys LT. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“.
19.00 „Moterų daktaras“.
20.00 Žinios.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
22.00 Viralas. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
03.00 „Pasaulis iš viršaus“.
03.20 Viralas.
03.40 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
04.40 Gyvenimas. 
05.40 Kryptys LT. 
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V.Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „24/7“. 
09.00 Apie tave. Žinių radijo laida. 
10.00 Gyvenimas. 
11.05 „Prokurorai”.
12.40 Skyrybos. 
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Reporteris. 
17.00 2019 m. „F-1“ čempionato 

Brazilijos GP apžvalga.
18.00 Lietuvos politikos forumas. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Viralas. 
21.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
22.00 „Pone prezidente”.

06:30 Laba diena.
07:00 Oplia!.
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 Oplia!.
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 Lietuvos Hipokratas. 
10:40 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:50 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 

dvikovos“.
13:55 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
15:55 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Rytas - CBet. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Mirtinas 

ginklas 2.
00:25 AŠTRUS KINAS Galutinis 

tikslas 3. 

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. 

07:30 „Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnai. 
10:05 „Varom!“.
10:40 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:50 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 

dvikovos“.
13:55 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
15:55 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17:00 Betsafe - LKL čempionatas. 

Pieno žvaigždės - Žalgiris. 
19:30 „Tiltas“.
21:45 „PREMJERA Narkotikų pre-

keiviai“.
23:00 „Gyvi numirėliai“.
00:10 Baudėjas.
02:25 Galutinis tikslas 3. 

06:45 „Tomo ir Džerio šou“.
07:10 „Zigis ir Ryklys“.
07:35 „Šaunusis Skūbis-

Dū“.
08:05 „Ponas Bynas“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 Sveikatos namai. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 

Džeris. Sugrįžimas į Ozo šalį.
11:35 „Ponas Bynas“.
12:05 Kosminis krepšinis.
13:50 Bukas ir bukesnis. Kai Haris 

sutiko Loidą.
15:35 Policijos akademija 4. Civiliai 

patruliai.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Tarzanas. Džiunglių legenda.
21:45 PREMJERA Pakeleiviai.
00:05 Grobis.
01:50 Karštas plienas.
03:35 Programos pabaiga.

00.00 „Moterų daktaras“.
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 „Pasaulio turgūs“.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Gyvenimas. 
05.10 Atliekų kultūra. 
05.50 Kaimo akademija. 
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 „Pasaulio turgūs“.

23:30 Traukinys į Holivudą.
01:35 Laiko patrulis.
03:10 Programos pabaiga.

2019.11.18 d.
  Pirmadienis

11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Tikrasis genijus.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Tikrasis genijus.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 
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06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:25 „Stoties policija“.

09:25 „Paskutinis faras“.
10:20 „Daktaras Richteris“.
11:30 „Nusikaltimų tyrėjai“.
12:35 „Visa menanti“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 Oplia!
21:00 2012.
00:10 Mirtinas ginklas 2.
02:20 „Narkotikų prekeiviai“.
03:15 „Gyvi numirėliai“.
04:10 „Visa menanti“. 

2019.11.20 d.
Trečiadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-

timu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Ištikimybė.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:05 Klauskite daktaro. 
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ištikimybė.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

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

kuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
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 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Karšta pupytė“.
22:25 „Vikinglotto“. 
00:05 „Skubi pagalba“.
01:05 „Rezidentas“.
01:55 „Pasitikėjimas“.
03:00 „Ekstrasensai tiria“.
04:30 „Skubi pagalba“.
05:15 „Atsargiai! Merginos“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Keršytojų koman-

da“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kietas riešutėlis 2“.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rimti reikalai 2“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 Bus visko.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Gaudyk laiką. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Rydiko 

kronikos. Sugrįžimas.
00:55 „Akloji zona“.
01:50 Dugnas.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rimti reikalai 2“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 VIDO VIDeO. 
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Inferno.
00:55 „Akloji zona“.
01:50 Rydiko kronikos. Sugrįžimas.
03:45 Alchemija IV. ŠMC. Naujau-

sioji meno istorija. 
04:10 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
04:40 Programos pabaiga.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Moterų daktaras“.

08.00 Nauja diena. 
09.00 Puikūs pralaimėjimai. 
10.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
11.05 „Prokurorai”.
12.10 Viralas. 
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „24/7“. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Reporteris. 
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Laikykitės ten. 
22.00 „Pone prezidente”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Nauja diena. 
04.50 Viralas. 
05.10 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Atliekų kultūra. 
07.00 „Moterų daktaras”.

08.00 Nauja diena. 
09.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
11.05 „Prokurorai”.
12.10 „Pone prezidente”.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 Nauja diena. 
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Meilė kaip mėnulis”.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
18.57 Orai.
19.00 Nauja diena. 
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „Pone prezidente”.
22.30 Reporteris. 
23.27 Rubrika „Verslo genas“.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten. 
01.00 „Meilė kaip mėnulis”.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Nauja diena. 
04.50 „Prokurorai”.
05.50 „Pone prezidente”.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. 
07.00 „Moterų daktaras”.

08.00 Nauja diena. 
09.00 Visi savi. 
10.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
12.10 „Pone prezidente”.
12.40 „Meilė kaip mėnulis”.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 #NeSpaudai. 
15.00 „Prokurorai”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 Reporteris. 
19.00 Nauja diena. 
19.30 „Delfi dėmesio centre“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Skyrybos. 
22.00 Viralas. 
22.30 Reporteris. 
23.30 „Delfi dėmesio centre“.
00.00 Gyvenimas. 
01.00 „Gyvybės langelis“.
02.10 Viralas. 
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 #NeSpaudai. 
05.10 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 

06:05 „CSI. Majamis“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:20 „Stoties policija“.

09:20 „Paskutinis faras“.
10:15 „Daktaras Richteris“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:25 „Visa menanti“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 Oplia!. 
21:00 Prezidento sprendimas.
23:45 2012.
02:35 „Visa menanti“.

06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Stoties policija“.

09:20 „Paskutinis faras“.
10:15 „Daktaras Richteris“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:25 „Visa menanti“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
20:30 Oplia!. 
21:00 Panikos kambarys.
23:20 Prezidento sprendimas.
01:50 „Visa menanti“.
02:35 „Detektyvų istorijos“.

06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:20 „Stoties policija“.

09:20 „Paskutinis faras“.
10:15 „Daktaras Richteris“.
11:25 „Privatus detektyvas Magnu-

mas“.
12:25 „Visa menanti“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „PREMJERA Jūrų pėstininkai“.
20:30 Oplia!. 
21:00 Juodojo angelo skrydis.
23:15 Panikos kambarys.
01:25 „Visa menanti“.
02:10 „Detektyvų istorijos“.

2019.11.19 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:35 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

16:45 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Apgavikai.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Apgavikai 1.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

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

Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Namas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Atsargiai! Merginos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Universalus karys. Regeneracija“.
00:00 „Skubi pagalba“.
01:00 „Rezidentas“.
01:50 „Pasitikėjimas“.
03:00 „Ekstrasensai tiria“.
04:25 „Skubi pagalba“.
05:10 „Atsargiai! Merginos“.

06:00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rimti reikalai 2“.
10:25 „Rozenheimo policija“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 Nuo... Iki... 
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Dugnas.
00:20 „Akloji zona“.
01:20 Viešpatavimas.
03:15 Programos pabaiga.

22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
01.00 2019 m. „F-1“ čempionato 

Brazilijos GP apžvalga.
02.10 „Pone prezidente”.
02.30 „Prokurorai”.
03.30 Reporteris. 
04.10 Nauja diena. 
04.50 Oponentai. 
05.10 Gyvenimas. 

2019.11.21 d.
 Ketvirtadienis

21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Dingę be žinios 1.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Dingę be žinios 1.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

00:25 „Skubi pagalba“.
01:25 „Rezidentas“.
02:15 „Pasitikėjimas“.
03:15 „Ekstrasensai tiria“.
04:45 „Kietuoliai“.
05:10 „Atsargiai! Merginos“.

Brangiai perka senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus. 

Tel. 8 674 61 640
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N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

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

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

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

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

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

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Siūlomas darbas traktoriumi, javų kombainu arba miško 
priekaba. Didelis atlyginimas, apmokamas kuras į darbą.

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

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

Nemokamai, kokybiškai ir greitai sutvarkome savai-
miniais medeliais apaugusius sklypus, apleistas 

žemes. Kreiptis tik nuo 1 ha ploto.  Tel. 8 677 25331

Siūlomas darbas traukti biokurą su nauju traktoriu-
mi ir didele priekaba (valyti savaiminius laukus). Ge-
ros sąlygos. Atlyginimas nuo 750 eurų į rankas plius 
priedai. Reikalinga patirtis. Kreiptis tel. 8 677 25331

Siūlomas darbas žemės ūkyje dirbti su technika,
 atlyginimas nuo 750 eurų į rankas plius priedai. 
Apmokamas atvykimas į darbą prie Leipalingio. 

Kreiptis tel. 8 677 25331

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Reikalingas meistras, galintis remontuoti 
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius  
automobilius. Tel. 8 613 91192

1 kamb. butą su atliktu remontu  29 kv. 1 aukšte, Veisiejų g. 10. 
Kaina – 35 500 Eur. Tel 8 639 52527

Transporto įmonei UAB „Transdina“ 
reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas 
(turintis CE kategoriją). Pervežimai: 
Lietuva – Lenkija – Lietuva. 
Savaitgaliai – namuose. 

Reikalingas autošaltkalvis sunkias-
voriams automobiliams taisyti.  

Tel.: 8 656 29324, 8 685 35335.

Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės 
patalpos, Gardino g. 50 kv. m ir 36 kv. m. Tel. 8 611 48844

Avarinis automobilių 
ir patalpų atrakinimas. 
Durų spynų keitimas. 

Prekyba kokybiškomis 
durų spynomis. 

Tel. 8 698 09590
Nuomojamas 2 kamb. butas Ateities g. 4, 1 aukštas. 

Kaina – 150 Eur + komunaliniai mokesčiai, tel. 8 687 15698
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Asmeniniai skelbimai
Garažas prie Jaunimo užimtumo 
centro. Tel. 8 648 75983

2 kamb. butas, 34 kv. m. 3 aukš-
tas iš 9. Tel. 8 610 91301

1-2 kambarių butai su daline 
apdaila naujos statybos name 
Gardino g. 56 G prie Alkos I 
tvenkinio. Tel. 8 687 37575

2 kambarių 50, 69 m2 butas 5/5 
aukšte Liškiavos g. Kaina – 33 
900 Eur. Tel. 8 687 37575

2 kambarių 51 kv. m. butas Gar-
dino g. 33 name 7 aukšte, kaina 
– 39 500 Eur. Nerenovuotas.  
Tel. 8 650 27321

Švendubrės kaime parduodamas 
žemės ūkio paskirties sklypas 3, 
35 ha po apribojimų, galima kurti 
ūkininko sodybą. 70 m iki Nemu-
nykščio pakrantės. Kaina – 20 
000 Eur. Tel. 8 641 06937

Gyvenamasis namas Leipalingy-
je, 18 a sklypas. Kaina – 26 500 
Eur. Tel. 8 626 64747

Parduodamas butas Merkinės g. 
raudonų plytų name, 4 a, kaina – 
39 000 Eur. Tel. 8 615 52196

1,1 ha  sklypas Ricieliuose Ilgojoje 
gatvėje. Yra leidimas statyboms. 
Privažiavimas asfaltuotu keliu. 
Kaina -9500 Eur. Tel. 8 656 86466 

2 kambariu butą Kalviškių mi-
krorajone, Liškiavos gatvėje. 1 
aukštas, 53 kv. m. Kaina – 40 
000 Eur. Tel: 8 656 29324 arba 8 
682 48478 

2 aukštų namas Druskininkuose, 
dalinai įrengtas, apšildymas kietu 
kuru, yra vietinis vandentiekis, 
kanalizacija prijungta prie miesto, 
garažas, sklypas 6a. Kaina – 55 
000 Eur. Tel. 8 696 10088

Garažas Leipalingyje prie elektri-
nės. Tel. 8 614 66815

2 kamb. butas, 52 kv. m. Ateities 
g. 6, 4 a iš 9 a. Kaina – 36 000 
Eur, tel. 8 620 80577

1 kamb. vidinį butą 29 kv. m. Vei-
siejų g. 10, po remonto, 1 a iš 5. 
Kaina – 35 000 Eur. Be tarpinin-
kų. Tel. 8 639 52527

2 aukštų gyvenamasis namas, 9 
a sklype, Ratnyčios g. 2 už 105 
000 Eur arba keičia į butą Vilniu-
je. Tel. 8 602 10802

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai, M. K. Čiurlionio g. 120, šalia 
miško. Atlikti geodeziniai matavi-
mai, yra elektra, miesto komuni-
kacijos. Tel. 8 602 10802

1, 99 ha sklypas Marcinkonyse. 
Per sklypą teka upelis, kaina 
– 3400 Eur. Sklypas su mišku 
Panaros kaime – 4, 1 ha. Kaina 
– 8000 Eur. Sodyba Mardasavo 
kaime su mišku, 6, 23 ha. Kaina 
– 38 000 Eur. Tel. 8 698 48621

Parduoda dviejų kambarių butą 
Antakalnio g. 18, 48, 50 kv. m. 
Tel. 8 621 92956

Kiti daiktai

Centrinio šildymo katilas – 190 
Eur, boileris – 50 Eur  ir dušo 
kabina. Svetainės minkštas kam-
pas – 40 Eur, dvigulė ir viengulė 
lovos, sofa,  spinta ir stalai.   
Tel. 8 616 48116

Suaugusiųjų sauskelnės ir kelnai-
tės Tena M dydis.  
Tel. 8 655 16035

Šviestuvai, vežimėlis maistui, 
televizorius su priedėliu „Gold 
Star“, austos vilnonės lovatiesės, 
siuvimo mašina „Privileg“ vokie-
čių gamybos. Tel. 8 630 87652

2 siuvimo mašinos, mikrobangų 
krosnelė su griliumi, sieninis gobe-
lenas (I. Šyškino „Meškos miške“, 
250x140 cm). Tel. 8 682 50770

Kineskopiniai televizoriai „Philips“ 
(37 ir 51 cm), TV priedėlis – 15 
Eur, TV sieninis laikiklis – 7 Eur, 
4 kaitviečių elektrinė viryklė „Pri-
vileg“ – 80 Eur, vaikiška lovytė 
– 17 Eur, baltas rašomasis stalas 
– 20 Eur. Tel. 8 686 43600

Naujos uosio taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Parduodamas pianinas „Belarus“ 
su kėdute. Kaina – 200 Eur.  
Tel. 8 698 33458

Naudotas odinis svetainės kom-
plektas 3+2. Kaina – 200 Eur. 
Tel. 8 614 42187

Vokiškas mopedas „Solo“ 49 
cm3, kaina – 150 Eur, motociklas 
„Iž“ 1964 m. Kaina – 130 Eur. 
Žieminės padangos 195 x 65 x 15 
– po 15 Eur. Vokiškas moteriškas 
dviratis, kaina – 45 Eur. Kriauklė 
(nauja, nedidelė) – 15 Eur. Įvairių 
išmatavimų dviračio ratai, kaina 
nuo 5 Eur. Tel. 8 616 22884

Sauskelnės TENA FLEX-L, 
TENA SLIP-L. Tel. 8 674 00450

Automatinė skalbimo mašina 
„Bosh“ už 60 Eur, automatinė 
skalbimo mašina „Whirpool“ už 
60 Eur, skalbimo mašina „AEG“, 
kaina – 80 Eur, šaldytuvas „Sam-
sung“ – 60 Eur. Tel. 8 650 87433

Nuoma

1 kambario butas antrame 
aukšte renovuotame name 
Čiurlionio g. prie Vynotekos.                           
Tel. 8 611 53844

2 kamb. butas Gardino g. su 
atskiru įėjimu. Kaina – 200 Eur + 
labai maži komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 611 48844

Kambariai statybininkams. Na-
mas šalia Nemuno san. su visais 
patogumais, 80 kv. m. Gali gy-
venti iki 6 žmonių. Kaina – sutar-

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

Dovanoja

Nuostabaus grožio kačiukai: ru-
das katinėlis ir raina katytė ieško 
gerų, mylinčių šeimininkų.  
Tel. 8 656 79427

Du maži, juodi kačiukai ieško 
gerų šeimininkų.  
Tel. 8 699 37867

Gydomosios gėlės lapus: gydo 
žaizdas, nudegimus.  
Tel. 8 313 53611

Ieško darbo

58 m. moteris, turinti 7 metų pa-
tirtį slaugymo srityje, ieško slau-
gės arba bent kokio kito darbo, 
gali dirbti kas 2 savaites.  
Tel. 8 605 05177

Pareigingas vyras ieško darbo. 
Tel. 8 638 10880

Vyras ieško automobilių dažyto-
jo, paruošėjo darbo.  
Tel. 8 675 42998

49 m. moteris gali padėti buityje, 
tvarkyti namus. Tel. 8 677 86431

52 m. vyras ieško darbo statybų 
sektoriuje. Tel. 8 625 97648

Perka

Perka 20 x 20 cm keturkampį 
aliuminį vamzdį, ne trumpesnį 
kaip 65 cm. Tel. 8 603 28835

Perka garažą Baltašiškėje.  
Tel. 8 662 81354 

Keičia 

2 kamb. butas keičiamas į trijų 
kamb. butą. Tel. 8  605 66661 

Nekilnojamas turtas

Parduodamas sklypas Neravų 
g. 35I (12 a, namų valda, miesto 
komunikacijos, elektra, prie pat 
miesto ribos). Kaina – 22 000 
Eur. Tel. 8 672 27300

 Parduodamas sklypas Mildos g.  
(9 a, namų valda, miesto komuni-
kacijos, elektra, kraštinis sklypas, 
šalia Nemuno). Kaina - 65 000 
Eur. Tel. 8 672 27300

 Parduodamas sodas Dainavos 
sodų g. (100 kv. m., 6 arų skly-
pas, graži vieta, ribojasi su miš-
ku, šalia visos miesto komunika-
cijos). Kaina – 54 000 Eur.  
Tel. 8 672 27300 

Skubiai parduodamas namas 
Leipalingyje, 70 kv. m. Sklypas – 
7, 13 a, kaina – 15 500 Eur.  
Tel. 8 616 48116

1 kamb. butas Kalviškių mikrora-
jone. Tel. 8 604 28195

tinė. Tel. 8 675 92115

Išnuomoja 3 kambarių butą M. K. 
Čiurlionio g. Tel. 8 615 58278

Ilgalaikei nuomai 3 kamb. butas 
Merkinės g. Tel. 8 686 70706

Garažas Baltašiškėje arba par-
duodamas. Tel. 8 650 50962   

2 kamb. butas iki birželio mėn. 
1-2 asmenims, Veisiejų g. 45. 
Kaina 160 Eur + komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 678 28139

2 k. butas, antrame aukšte, Vytau-
to g. 200 Eur. Tel. 8 645 49 074

2 kamb. butas centre su baldais 
ir buit. technika. Tel. 8 617 41584

Išnuomojamas butas.  
Tel. 8 622 08046

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

Automobiliai ir jų dalys

Opel Zafira, 2001 m. 74 kW, 1995 
cm3, dyzelis, kaina – 850 Eur. 
Tel. 8 650 99564

Skardiniai ratlankiai R16 (tvirt. 
skylės 5 x 108), su žieminėmis 
padangomis 215/55 R16, 4 vnt. 
Kaina – 100 Eur.  
Tel. 8 675 35062

Žigulys I, istoriniai numeriai, TA 
iki 2024 m. Zaporožietis 968, TA 
iki 2024 m. Tel. 8 682 98506 

Pigiai parduodamos mažai nau-
dotos žieminės padangas 185/65 
R14 su metaliniais diskais 4 skylių. 
Kaina – 80 Eur. Tel. 8 614 09971

Renault Clio, 2003 m. benzinas, 
1.4 l,  TA iki 2021 m. kaina – 900 
Eur, Toyota Avensis, 2004 m. dy-
zelis, 2.0 l variklis, TA iki 2021 m, 
kaina – 1850 Eur. Tel. 8 629 79915 

Žemės ūkio produkcija

Parduoda maistines bulves. 
Skambinti po 15 h.  
Tel. 8 648 92746

Bulvės – 50 kg, 12 Eur.  
Tel. 8 623 35267

Parduodamos bulvės, avižos.  
Tel. 8 629 00250

Miškas, mediena, malkos

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

Parduodamos supjautos malkos. 
Tel. 8 622 94035

UAB „Druskų miestas“ nuo-
latiniam darbui ieško viešbu-
čio administratoriaus (-ės) ir 

ūkvedžio .Tel.  8 615 34147

Medinės konstrukcijos, gipso sukimas, 
smulkūs remonto darbai. Tel. 8 602 28830

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

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 



2019 m.  lapkričio 14 d.                                                        Savaitraščio Nr. 23016

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu:  

info@manodruskininkai.lt


