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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Geras emocijas keleiviams dovanoja
Druskininkuose autobusą vairuojanti moteris

I.Kalpokienė: „Važiuodama Druskininkų gatvėmis, kasdien stebiu vis gražėjantį miestą.“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Jau septyneri metai, kai Druskininkuose keleivius miesto
ir priemiestiniais maršrutais
veža UAB „Kautra“. Keleiviai
jau įvertino naujus, patogius,
nuolat atnaujinamus autobusus, mandagius vairuotojus,
išsamią informaciją, galimybę
naudotis elektroniniu bilietu,
prižiūrimus viešojo transporto
stotelių paviljonus. Bendrovės
Druskininkų filiale šiuo metu
dirba 31 darbuotojas, 26 iš jų –
vairuotojai. Beje, tarp jų yra ir
viena moteris. Pirmoji prie autobuso vairo Druskininkuose
sėdo Irma Kalpokienė.

„Džiaugiuosi, kad prie mūsų
kolektyvo prisijungė Irma. Ji ne
tik puiki vairuotoja, bet ir šauni
kolegė. Džiugu, kad kolektyvas
puikiai priėmė. Turėdami dailiosios lyties atstovę savo gretose,
ir vyrai darbe būna labiau pasitempę. Visuomet laukiame daugiau moterų, norinčių vairuoti
naujus ir modernius autobusus“,
– kalbėjo UAB „Kautra“ Druskininkų filialo vadovas Artūras
Baigys. Na, o pati Irma vertina
kolegų pasitikėjimą ir sako esanti laiminga, kad turėjo galimybę
įgyvendinti savo svajonę vairuoti autobusą.

– Druskininkuose neįprasta
matyti moterį, vairuojančią autobusą. Kuo sudomino šis darbas?
– Mano vyras dirba bendrovėje
„Kautra“ vairuotoju. Pati taip pat
labai seniai norėjau būti autobuso
vairuotoja. Man visada buvo labai
gražu žiūrėti į Vilniuje ir Kaune
prie autobuso ar troleibuso vairo sėdinčią moterį. Taigi nusprendžiau pabandyti tapti autobuso
vairuotoja Druskininkuose. Turiu
D kategorijos vairuotojo pažymėjimą – egzaminus išlaikiau iš pirmo karto!
Mane visada žavėjo dideli auto-

mobiliai, norėjosi juos „suvaldyti“. Net įvairiuose raliuose norėjosi dalyvauti. Iki šiol dar neteko, bet
tikiuosi, kad dar pavyks.
– Kaip reagavo „Kautros“ administracija, kai vairuotojos
darbo paprašė moteris?
– Administracijai mano noras
vairuoti autobusą, manau, tikrai
patiko, jie mano iniciatyvą palaikė.
Vadovams, ko gero, smagu, kad
į vyrišką kolektyvą įsiliejo moteris.
Manau, jie manimi nenusivils, ir
aš jų tikrai nenuvilsiu. Beje, labai
tikiuosi, kad Druskininkuose atsiras ir daugiau iššūkių nebijančių
moterų, kurios norėtų vairuoti autobusą.
– Kas buvo sunkiausia, pradėjus dirbti?
– Kadangi labai norėjau būti vairuotoja, jokių sunkumų nepatyriau
– tai buvo mano svajonė. Jau teko
keleivius vežti ir dideliu autobusu,
ir mažesniu. Tiesa, iš pradžių su
kasos aparatu teko „susidraugauti“ – juk ir bilietus keleiviams pardavinėju.
Gal kitiems gali atrodyti, kad autobusų vairuotojams sunku keltis labai anksti ryte. Bet ne man!
Aš labai noriu dirbti savo darbą,
man patinka vairuoti autobusą.
O kai dirbi mėgstamą darbą, tuomet tikrai niekas nesunku. Ir keltis ankstyvą rytmetį jau įpratau...
– Ar nustemba keleiviai, pamatę moterį vairuojančią autobusą?
– Prisimenu vieno iš Gerdašių
važiavusio vyriškio reakciją. Jis
visą kelią tylėjo, o išlipęs nedrąsiai paklausė: „Ar čia koks eksperimentas?“. Jam turbūt neįprasta
buvo, kad autobusą vairuoja moteris...
Pastebėjau, kad labiausiai patenkintos su manimi važiuojančios močiutės. Visuomet pakalbina. Sako, kad ir autobusas,
moters vairuojamas, joms gražesnis.
Man atrodo, kad tarp visų vairuotojų esanti kolegė moteris tarsi įpareigoja ir juos šypsotis, būti
draugiškesniems ir mandagesniems, maloniems su keleiviais.
– Kas, pačios manymu, svarbiausia tokiame darbe?
– Svarbiausi šiame darbe, manau, yra žmonės. Ir kolegos, ir
keleiviai. Ir net praeiviai, kuriuos
tenka matyti, važiuojant pakeliui.
Mūsų darbas įdomus. Juk kasdien keičiasi keleivių veidai, smagu su žmonėmis pabendrauti.
Dirbu vyriškame kolektyve,
svarbu jausti ir jų palaikymą.
Tiesa, dabartiniai kolegos mane
pažinojo, dar prieš pradedant
dirbti, todėl iš karto į kolektyvą priėmė labai draugiškai.
Kai žmonės pamato prie autobuso vairo moterį, dažniau nusišypso. Beje, ir gėlių jau sulaukiau. Ir Kovo 8-ąją, ir tiesiog be
ypatingų progų. Gal keleiviams
malonu nudžiuginti autobusą
vairuojančią moterį?

5 psl.

„Sidabrinė linija“ –
psichosocialinės pagalbos, draugystės ir
bendravimo telefonu
paslauga Druskininkų
savivaldybės senyvo
amžiaus gyventojams

3 psl.

Pianistė Guoda
Gedvilaitė vėl
kviečia į
„Klaros Šuman
saloną“

8 psl.

Olimpiadoje
„Ispanakalbis
pasaulis ir aš“ –
garbinga trečioji
vieta „Ryto“
gimnazijos
gimnazistams

9 psl.

Trečiąjį gimtadienį
švenčiantys
„Džiugučiai“
dalina šypsenas ir
širdies šilumą

16 psl.
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Druskininkuose paminėta Pasaulinė
kultūros diena

Druskininkiečiai į Druskininkų savivaldybės viešąją biblioteką susirinko paminėti Kultūros dieną /Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį penktadienį, Pasaulinės kultūros dienos išvakarėse,
prie Druskininkų viešosios bibliotekos iškelta Taikos vėliava – taip
kurorto kultūros srities atstovai
paminėjo Pasaulinę kultūros dieną. Kultūros darbuotojus su profesine švente pasveikino Druskininkų savivaldybės mero patarėja
Irena Lynikienė. Kultūros darbuotojams įteikti kvietimai į Jaunimo
užimtumo centre vyksiantį Vido
Bareikio koncertą.

Po nuoširdžių sveikinimų prie
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos buvo iškelta Taikos vėliava – Pasaulinės kultūros dienos simbolis. Vėliavoje
pavaizduoti trys raudoni apskritimai simbolizuoja viename kultūros žiede įtvirtintas vertybes:
meilę, grožį ir išmintį arba meną,
mokslą ir religiją.
Kultūros dienos proga kultūros
srities darbuotojams Druskininkų
miesto muziejuje buvo surengta

šventinė paroda.
Kultūros diena Lietuvoje paminėta jau vienuoliktąjį kartą.
Kultūros dienos data susieta su Rericho Paktu – sutartimi
dėl kultūros vertybių apsaugos
karo ir taikos metu. Ši sutartis
pasirašyta Vašingtone 1935 m.
balandžio 15 dieną. Vėliau ši
diena paskelbta Pasaulio kultūros diena, siekiant paskatinti
saugoti visos žmonijos kultūrines vertybes.

Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo
vaikų švietimo programų mokinių atostogų
metu finansavimui gauti

Pasikeitė prekybos viešose
vietose taisyklės: prekybos
vieta turi atitikti estetinius
reikalavimus

Pasikeitusios prekybos viešosiose vietose taisyklės reglamentuoja, kad prekybos vieta turėtų atitikti ir keliamus estetinius reikalavimus/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės Taryba priėmė sprendimą dėl prekybos viešose vietose taisyklių pakeitimo. Nuo šiol Druskininkuose,
kaip ir kituose kurortuose, privačiose teritorijose, besiribojančiose su savivaldybei svarbiomis
visuomeninėmis teritorijomis, norintys prekiauti smulkieji verslininkai privalės suderinti savo prekybos įrenginių estetinę išvaizdą su
savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistais ir gauti leidimą.
Leidimai bus išduodami nemokamai ir galios iki vienerių metų.
Šiuo sprendimu siekiama kurti
tvarkingą aplinką, kad prekybos
vietos ir laikinieji prekybos įrenginiai, pavyzdžiui, kioskai ar prekybos pavėsinės, būtų švarūs,
tvarkingi, savo išore derėtų prie
sutvarkytų kurorto erdvių. Tvarkingi prekybos ar paslaugų paviljonai yra patogesni ir patiems
pardavėjams, ir daug patrauklesni pirkėjams.
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė pažymėjo, kad dauguma Druskininkų savivaldybės

smulkiųjų verslininkų, kurie prekiauja viešose vietose, yra atsakingi, rūpinasi ne tik savo verslo
sėkme, bet ir supančia aplinka.
„Esame dėkingi tiems verslininkams, kurie sąžiningai rūpinasi savo prekybos ar paslaugų teikimo vieta ir taip prisideda prie
Druskininkų veido kūrimo“,
–
sakė V. Jurgelevičienė.
Prašymai leidimams kartu su visais reikalingais dokumentais gali
būti pateikiami savivaldybėje tiesiogiai arba el. būdu tinklalapyje:
www.verslovartai.lt.
Dėl išsamesnės informacijos
galite kreiptis į Architektūros ir
urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoją Joaną Verbickienę
tel. (8 313) 52365 arba el. paštu:
joana.v@druskininkai.lt.
Primename, kad Druskininkų
savivaldybė kuria palankią verslui aplinką: suteikiamos verslo liudijimų lengvatos, remiami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai,
miesto centre tautodailininkams
sudaromos lengvatinės sąlygos
prekybai paviljonuose, kasmet
teikiama finansinė parama smulkiam ir vidutiniam verslui.

Kviečiame dalyvauti
visuomeninėje akcijoje
„Darom‘2017“

Praėjusiais metais Druskininkų savivaldybėje vaikų vasaros atostogų metu buvo vykdomos įvairios poilsio programos, vaikai išradingai leido laisvalaikį/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės administracija kviečia teikti Paraiškas
Neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu finansavimui gauti, vadovaujantis
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.T1-100 „Dėl Druskininkų
savivaldybės neformaliojo vaikų
švietimo programų mokinių atostogų metu finansavimo tvarkos
aprašo“ patvirtintu Druskininkų
savivaldybės neformaliojo vaikų
švietimo programų mokinių atostogų metu finansavimo tvarkos
aprašu. Konkurse gali dalyvauti turintys teisę vykdyti švietimo
veiklą: juridiniai asmenys (biudžetinės, viešosios įstaigos, asociacijos ir kt.); fiziniai asmenys (laisvieji mokytojai).
Konkursui pateiktos Programos
bus vertinamos, atsižvelgiant į
prioriteto tvarka išdėstytus kri-

terijus: programoms, numatančioms užimti daugiau vaikų; turinčioms papildomų finansavimo
šaltinių; turinčioms socialinius
partnerius; numatančioms veiklos
tęstinumą.
Paraiškos turi būti pateiktos
iki 2017 m. gegužės 13 d. imtinai arba gautos registruotu laišku su pašto žyma, rodančia, kad
paraiškos išsiųstos, dar nepasibaigus Konkursui. Paraiškos, pateiktos pavėluotai, nepriimamos,
o vokai, gauti registruotu paštu
su pašto žyma, rodančia, kad Paraiškos išsiųstos per vėlai, nebus
atplėšiami.
Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi
būti užrašyta „Paraiška Druskininkų savivaldybės neformaliojo
vaikų švietimo programų mokinių
atostogų metu finansavimo konkursui“ ir Programos pareiškėjo

pavadinimas. Laukiame Jūsų paraiškų!
Praėjusiais metais Druskininkų
savivaldybėje vaikų vasaros atostogų metu buvo vykdomos poilsio programos, kuriose iš viso dalyvavo 690 mokinių. Druskininkų
savivaldybės mokiniai 2016 m.
vasarą ilsėjosi 14-oje švietimo įstaigų, laisvųjų mokytojų, Druskininkų jaunimo užimtumo centro,
Žirmūnų darbo rinkos mokymo
centro Druskininkų filialo, Viečiūnų kaimo bendruomenės „Versmė“ organizuotose stovyklose. O
taip pat buvo vykdoma Asociacijos „Pasaulis be sienų“ kalbų stovyklėlė „Atgimimo“ mokyklos patalpose, mokiniai vasarą dirbo
viešuosius darbus, įvairiausias
vaikų ir jaunimo užimtumo veiklas
vykdė Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokykla.

Druskininkai ir jų apylinkės visada pasižymėjo švara bei tvarka,
todėl kviečiame jaunimą, įmones,
įstaigas, organizacijas, visus bendruomenės narius ir vėl prisidėti
prie viešųjų erdvių tvarkymo akcijos „Darom“ metu. Akcijos pradžia
– balandžio 22 d. 10 val.
Prašome visus, norinčius prisidėti prie savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymo, esant galimybei,
atsinešti pirštines ir maišų šiukšlėms rinkti. Surinktų šiukšlių išvežimą organizuos Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio
skyrius.
Dėl šiukšlių išvežimo iš privačių
teritorijų prašome kreiptis į UAB
„Druskininkų komunalinis ūkis“
(tel. (8 313) 51 405).
Informaciją apie tvarkytinas vie-

šąsias teritorijas teikia, akcijos
dalyvius registruoja:
Druskininkų
savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas Valdas Kuleckas
(tel. (8 313) 53 442, el. paštas:
valdas.k@druskininkai.lt); Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijos
seniūnas Antanas Krancevičius (tel. 8 313) 43 360, el. paštas antanas.k@druskininkai.lt);
Druskininkų savivaldybės administracijos Viečiūnų seniūnijos
seniūnas Alvydas Varanis (tel.
(8 313) 47 917, el. paštas: alvydas.varanis@druskininkai.lt).
Tvarkytinų vietų sąrašą rasite
svetainėje:
www.druskininkai.lt
esančiame akcijos reklaminiame
skydelyje.

Pavėlintas paraiškų asbesto stogų
keitimui rinkimas
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad 2017 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu patikslintas paraiškų pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo
2017 metais grafikas.
Patikslintame grafike nukeltas paraiškų rinkimas pagal KPP veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ – paraiškos
bus renkamos gegužės 2 d.-gegužės 31 d. (buvo numatyta balandžio
18 d.-gegužės 19 d.).
Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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„Sidabrinė linija“ – psichosocialinės pagalbos, draugystės ir bendravimo
telefonu paslauga Druskininkų savivaldybės senyvo amžiaus gyventojams
Druskininkų savivaldybė ir M.
Čiuželio labdaros ir paramos fondas kviečia visus garbaus amžiaus druskininkiečius aktyviai
naudotis nemokama draugystės
ir bendravimo telefonu paslauga „Sidabrinė linija“. Skambinkite
tel.: 8 800 800 20 jau dabar, registruokitės arba registruokite savo
artimuosius, kaimynus ir draugus,
juk šiltas, nuoširdus žmogaus balsas – tai, ko laukiame ir ką branginame kiekvienas!
„Sidabrinė linija“ – tai nemokama emocinės paramos, draugystės ir bendravimo telefonu paslauga vienišiems, atskirtį ir izoliaciją
išgyvenantiems garbaus amžiaus
žmonėms, padedanti išgyventi psichologinius sunkumus, susirasti telefoninį draugą, kuris reguliariai paskambins pasidomėti
kaip sekasi, paklausti, kaip žmogus jaučiasi, pasiūlyti pagalbą ar
šiaip pasišnekučiuoti.
„Sidabrinė linija“ padeda spręsti visuomenės ir vyresnio amžiaus žmonių atskirumo, vienišumo, bendravimo trūkumo
problemas, suteikdama senoliams galimybę vėl džiaugtis oriu,
prasmingu,visaverčiu gyvenimu.
Ši iniciatyva siekia išaugti į nacionalinę pagalbos liniją garbaus amžiaus žmonėms, kuri 24 valandas
per parą 7 dienas per savaitę teiktų pagalbą ir informaciją, pagal poreikį nukreiptų į kitas specializuotą
pagalbą teikiančias organizacijas
ir, svarbiausia, padėtų užmegzti gyvą kontaktą su žmogumi, kuriam galima bet kada paskambinti
ir tiesiog pasišnekučiuoti.
Garbaus amžiaus žmonėms „Sidabrinė linija“ gali tapti paskata
prisijungti prie vietos bendruomenių grupių ir veiklų, sugrįžti prie
primirštų hobių, ryžtis įgyvendinti senas svajones ir kasdien patirti gyvenimo džiaugsmą.
„Sidabrine linija“ naudotis PAPRASTA, SAUGU ir NIEKO NEIKAINUOJA!
Kas yra „Sidabrinė linija“?
Tai nemokama draugystės ir
bendravimo telefonu paslauga
vienišiems, atskirtį ir izoliaciją išgyvenantiems garbaus amžiaus
žmonėms, teikianti emocinę paramą ir psichologinę pagalbą, informaciją ir konsultacijas, siūlanti
galimybę turėti telefoninį draugą,
kuris reguliariai paskambins pasidomėti, kaip sekasi, paklausti, kaip žmogus jaučiasi, pasiūlyti pagalbos.

Kam skirta „Sidabrinė linija“?
Visiems garbaus amžiaus sulaukusiems Druskininkų savivaldybės gyventojams, kurie jaučiasi
vieniši, niekam nereikalingi, gyvena nutolusiose ir sunkiau pasiekiamose vietovėse, išgyvena netektis, sunkiai serga, neturi su kuo
nuoširdžiai ir atvirai pasikalbėti ar
tiesiog pasidalinti dienos džiaugsmais ar rūpesčiais.
Kaip naudotis „Sidabrine linija“?
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog
norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu,
nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu: 8 800 800 20! „Sidabrinės linijos“ atstovai Jus išklausys, suteiks pagalbą, patars
ir užregistruos draugystės ir bendravimo telefonu paslaugai.
Registruotis į „Sidabrinę liniją“
gali patys senoliai arba juos užregistruoti gali jų artimieji, draugai ir
kaimynai, juos prižiūrintys socialiniai darbuotojai, slaugytojai, savanoriai ar kiti geros valios žmonės.
Kaip veikia „Sidabrinė linija“?
Po registracijos su Jumis susisieks „Sidabrinės linijos“ atstovas, kuris dar kartą įdėmiai Jus
išklausys, suteiks informaciją ir
emocinę paramą, prireikus, užregistruos nemokamai psichologo konsultacijai, o mėgstantiems
ir norintiems bendrauti pasiūlys
parinkti „telefoninį draugą“ – pašnekovą nuolatiniam bendravimui
„Sidabrinėje linijoje“.
Parinkus pašnekovus, abiem
dar kartą paskambins „Sidabrinės linijos“ atstovas, papasakos
vienam apie kitą, suderins konkretų abiem tinkantį pokalbių laiką. Sutartą dieną ir valandą abu
pašnekovai sulauks skambučio iš
„Sidabrinės linijos“. Pakėlę ragelius ir išklausę automatinį pranešimą, jie bus sujungti ir jau galės
kalbėtis tarpusavyje.
Jei ilgainiui paaiškėja, kad bendravimas su vienu ar kitu pašnekovu neteikia malonumo, nes
nėra „chemijos“, vienai pusei rūpintys dalykai nedomina kitos ir
panašiai, pokalbių draugą galima
pakeisti. Svarbu atminti, kad „Sidabrinė linija“ yra DRAUGYSTĖS
ir BENDRAVIMO TELEFONU paslauga, bet ne pažinčių tarnyba.
Kaip parenkami pašnekovai

„Sidabrinėje linijoje“?
Pašnekovus parenka „Sidabrinės linijos“ ekspertas pagal jūsų
interesus, patirtis, išgyvenimus
bei norus. Jūsų telefoniniu draugu
gali tapti kitas draugystės ieškantis senolis arba vienas iš „Sidabrinės linijos“ savanorių. Su šiuo
pašnekovu galėsite šauniai leisti
laiką, NEMOKAMAI, SAUGIAI ir Į
VALIAS bendraudami „Sidabrinėje linijoje“.
Kuo „Sidabrinė linija“ skiriasi
nuo kitų pagalbos linijų?
„Sidabrinėje linijoje“ stengiamės
parinkti tokius pašnekovus, kurių
pasauliai būtų labai artimi, tuomet
ir bendravimas tampa lengvas,
malonus, įdomus ir prasmingas,
mezgasi ilgalaikė nuoširdi draugystė. Taip pat reguliarūs kassavaitiniai iki valandos trunkantys
pokalbiai su nuolatiniu pašnekovu
turi neginčijamą terapinį poveikį.
Taigi galime drąsiai teigti, kad „Sidabrinė linija“ turi gydomąją galią.
Iš kur senolis sužino apie „Sidabrinę liniją“?
Informacijos apie „Sidabrinę liniją“ galite gauti Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų
centre (Veisiejų g. 17, Druskininkai), savivaldybės socialinės paramos skyriuje (Vasario 16-osios
g. 7, Druskininkai), bibliotekoje, iš
jums padedančio socialinio darbuotojo, slaugytojo, savanorio, ją
periodiškai skelbia „Sidabrinės linijos“ informacinis partneris LRT,
taip pat spaudos leidiniai, radijas.
Ar saugu naudotis „Sidabrine linija“?
Siekdami apsaugoti savo pašnekovų anonimiškumą, „Sidabrinėje linijoje“ naudojame virtualų skambučių centrą, kuris
užtikrina, kad pašnekovų sujungimas nuolatiniams pokalbiams
vyksta anonimiškai. „Sidabrinė
linija“ neatskleidžia jokių pašnekovų asmens duomenų, išskyrus vardą, gyvenamos vietovės
pavadinimą ir pagrindinius pomėgius ar interesus, o visi „Sidabrinės linijos“ pokalbiai saugumo
sumetimais yra įrašomi. Be to,
visiems pašnekovams patariame ir rekomenduojame nesikeisti
savo asmens duomenimis (telefono numeriais, adresais) ar bent
jau neskubėti to daryti. Tad bendrauti „Sidabrinėje linijoje“ yra
visiškai saugu, kol pašnekovai
šių rekomendacijų laikosi. Taigi,

jei Jums rūpi Jūsų pačių saugumas, neskubėkite keistis asmeniniais telefono numeriais su savo
pašnekovu, skirkite laiko pažinti
savo naująjį draugą ir su juo nuoširdžiai susidraugauti.
Taip pat norime pabrėžti, kad
„Sidabrinėje linijoje“ mes niekada nesiūlysime Jums įsigyti kokių nors prekių ar paslaugų, neprašysime pinigų ar užmokesčio
už paslaugas. Jeigu Jūsų pašnekovas pradės siūlyti kažką panašaus, nedelsdami, informuokite
mus, o tuo pačiu ir policiją.
Kiek kainuoja pokalbiai „Sidabrinėje linijoje“?
Pokalbiai „Sidabrinėje linijoje“
yra NEMOKAMI, tad nei registracija telefonu: 8 800 800 20, nei
bendravimas su nuolatiniu pašnekovu jums nieko nekainuos. Bendraukite, kiek tik norisi!
Visas skambučių, administracines, reklamos, savanorių ruoši-

mo ir kitas išlaidas finansuoja M.
Čiuželio labdaros ir paramos fondas bei Druskininkų savivaldybė.
Kaip galime prisidėti prie senoliams labai reikalingos paslaugos teikimo ?
Prisidėti ir padovanoti senoliams pokalbį galite šiais būdais: siųskite SMS žinutę numeriu 1405, įrašę tekstą 1274. SMS
žinutės kaina 2 EUR (auka – 1,5
EUR; aukokite projektui „Sidabrinė linija“ portale Aukok.lt; skirkite
2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos;
perveskite savo paramą tiesioginiu pavedimu į „Sidabrinės linijos“
projektą vykdančio M. Čiuželio
labdaros ir paramos fondo sąskaitą
LT977300010141345061
banke Swedbank, AB; tapkite „Sidabrinės linijos“ savanoriais ir
skirkite savo laiką, bent po valandą per savaitę, pokalbiams su vienišais senoliais.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Druskininkietis iš ežero ištraukė agatinį margutį

Dabar šis vilnietei Jekaterinai Lavrinec priklausantis margutis yra ir daiktas, turintis savą, „druskininkietišką“ istoriją/Autorės nuotrauka

Šv. Velykų dieną Druskonyje buvo rastas agatinis margutis. Jį iš ežero ištraukė druskininkietis Karolis Sapežinskas,
geranoriškai sutikęs man pagelbėti. Esu vilnietė. Viešėdama Druskininkuose, įsigijau
unikalų, gamtos sukurtą margutį. Tačiau unikalųjį margutį
praradau, jam netyčia nuriedėjus... tiesiai į ežerą.
Neturėjau į ką kreiptis pagalbos, todėl pasitariau su „Parko Vilos“, kurioje paprastai
apsistoju, administratore. Ji
pasiūlė pakviesti pažįstamą
žveją. Nesitikėjau, kad taip
greitai sulauksiu pagalbos
šventinę dieną. Tačiau Karolis
su draugu atvyko labai greitai,
ir margučio gelbėjimo opera-

cija užtruko vos septynias minutes!
Esu labai dėkinga prie margučio gelbėjimo prisidėjusiems
druskininkiečiams.
Dažnai lankausi šiame svetingame mieste, ir ne kartą esu
pastebėjusi
druskininkiečių
geranoriškumą, pasirengimą
padėti net nepažįstamiems
žmonėms. Dabar šis margutis
yra ir daiktas, kuris turi savą
istoriją.
Kolekcionuoju įdomius dirbinius iš akmenų, ir, kiek žinau,
šis agato tipas vadinamas
„akių agatu“. Tokio tipo agatai
kartais buvo naudojami senovės skulptūrų akims.
Jekaterina Lavrinec
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Sėkmingai vykdomas daugiafunkcinio Druskininkų kultūros
centro įrengimo projektas
Šių metų pradžioje Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė pasirašė sutartį dėl Druskininkų kultūros centro techninio projekto parengimo. Minėtas objektas yra toks pat reikšmingas kurorto plėtrai, kaip Vandens pramogų parkas, Slidinėjimo arena ar Druskininkų gydykla. Techninio projekto rengėjai jau pateikė projektinius pasiūlymus.

Techninio projekto rengėjų pateiktas projektinis pasiūlymas

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas ir savivaldybės specialistai, siekdami, kad šis projektas būtų kuo
greičiau įgyvendintas ir Druskininkų kultūros centras veiktų
sėkmingai, kaip ir kiti svarbūs
kurorto strateginiai objektai,
domėjosi analogiškų objektų
veikla Lietuvoje bei užsienyje.
Praėjusią savaitę Druskininkų
savivaldybės delegacija, vadovaujama mero R. Malinausko,
lankėsi oficialaus darbinio vizito Vokietijoje ir Prancūzijoje.
Buvo aplankyti penki daugiafunkciniai kultūros centrai. Susitikimų su minėtų kultūros centrų valdytojais metu domėtasi jų
įrengimo ir eksploatavimo galimybėmis, pastatus pritaikant

įvairioms veikloms: spektakliams, kinui, koncertams, parodoms, konferencijoms, repeticijoms ir kitoms. Minėtų sričių
užsienio ekspertai ne tik atsakė į Druskininkų savivaldybės
atstovams rūpimus klausimus,
bet ir sudarė galimybes patekti
į technines patalpas, susipažinti su techniniais sprendimais,
transformuojant erdves ir vienu
metu jose rengiant keletą skirtingo žanro renginių.
Delegacijos nariai taip pat lankėsi sveikatinimo paslaugas
teikiančiuose objektuose Vokietijoje ir domėjosi šių paslaugų kokybės gerinimo bei naujų
paslaugų teikimo galimybėmis,
vykdant Druskininkų gydyklos
teikiamų paslaugų plėtrą bei

didinant jos užimtumą. Vizito
metu delegacijos nariai su vienos iš lyderiaujančių vandens
pramogų srityje įmonės atstovais aptarė galimybes kurorte
įrengti dar vieną svarbų miesto traukos objektą – vandens
ekraną Druskonio ežere.
Savivaldybės meras R. Malinauskas džiaugėsi, kad dalykinio vizito metu įgyta patirtis pranoko lūkesčius. Jis teigė,
kad matyti techniniai sprendimai bus panaudoti, įrengiant
modernų, inovatyvų ir tarptautinį lygį atitinkantį Druskininkų
kultūros centrą bei kitus objektus.

Kurorte planuojama įrengti dar vieną svarbų traukos objektą – vandens ekraną Druskonio ežere

Druskininkų savivaldybės
informacija

Kelionės metu Druskininkų savivaldybės delegacija domėjosi daugiafunkcinių kultūros
centrų salių įranga, funkcionalumu, erdvių interjero ir techniniais sprendimais
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Geras emocijas keleiviams dovanoja Druskininkuose
autobusą vairuojanti moteris

Darbas man labai patinka. Važiuodama Druskininkų gatvėmis, kasdien stebiu vis gražėjantį
miestą. Noriu ir toliau sėkmingai
dirbti. Iššūkių tikrai nebijau.

porto. Vežame keleivius žemagrindžiais autobusais, kurie leidžia keliauti visiems norintiems.
Nesvarbu, ar tai žmogus, turintis judėjimo negalią, ar mama,
vežimėlyje vežanti vaiką, ar į
sanatoriją atvykęs senjoras.
Visi privalo turėti galimybę keliauti ir keliauti kokybiškai“, –
kalbėjo A. Baigys.
Jis prisiminė, kad viena iš naujovių, „Kautrai“ pradėjus dirbti
Druskininkuose, buvo elektroninio bilieto įdiegimas. Elektroniniu bilietu noriai naudojasi
ne tik miesto, bet ir savivaldybės gyvenviečių gyventojai, kuriems suteikta galimybė įsigijus
priemiesčio e-bilietą autobusu
važiuoti ir miesto maršrutais.
„Džiugu, jog galime ir nedideliame mieste įgyvendinti inovacijas.
Mūsų įdiegtas elektroninis bilietas leidžia keleiviams greičiau atsiskaityti už kelionę, vairuotojams
mažiau dirbti su grynais pinigais
ir ieškoti grąžos. Manau tai abipusė nauda visiems“, – sakė filialo
vadovas.

– Ką veikiate laisvalaikiu? Gal
pomėgiai labiau moteriški, tradiciniai?
– Tikrai turiu ir labiau moteriškų
pomėgių. Mezgu, auginu triušius,
vištas. Turiu katę ir šunį, kuriems
taip pat tenka skirti dėmesio ir laiko. Labai mėgstu gėles, taigi puoselėju visai nemažą darželį prie
namų. Dar mėgstu keliauti. Labai norėčiau nuvykti į Prancūziją.
Tai – mano svajonių šalis. Manau,
kad ši svajonė tikrai išsipildys.
Per metus bendrovės autobusais pervežama apie 1,1 milijono
mūsų miesto gyventojų, bei svečių. Šiuo metu Druskininkuose
keleiviai vežami 17 autobusų – iš
kurių 10 žemagrindžiai, pritaikyti
vežti ir keleivius su negalia. Vidutinis autobusų amžius 4,6 metų.
„Modernus miestas, kokie ir
yra Druskininkai, neatsiejamas
nuo šiuolaikiško viešojo trans-

I. Kalpokienei labai patinka vairuoti autobusą/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

Parengė Laima Rekevičienė

Prasideda pavasarinis laukinių gyvūnų
vakcinavimas nuo pasiutligės
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Druskininkų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau-VMVT Druskininkų VMVT) informuoja, kad balandžio 5 d. Lietuvoje pradedamas laukinių gyvūnų oralinės vakcinacijos nuo pasiutligės
pavasarinis etapas. Šiame etape vakcinacija bus atliekama
tik buferinėse (pasienio) teritorijose, besiribojančiose su kaimyninėmis šalimis: Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi,
Lenkija ir Baltarusija. Kaip ir kasmet, iš lėktuvų bus mėtomi
jaukai su vakcina. Laukinių gyvūnų vakcinacija pradedama
nuo vakarinio Lietuvos pakraščio, lėktuvai kils iš Klaipėdos
oro uosto. Priklausomai nuo oro sąlygų, šį vakcinavimo etapą planuojama baigti gegužės pabaigoje. Druskininkų savivaldybės teritorijoje jaukai su pasiutligės vakcina bus mėtomi
iš orlaivių, kylančių iš Paluknio aerodromo. Iš šio aerodromo
kylantys orlaiviai vykdys skrydžius virš Šalčininkų, Trakų, Vilniaus, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Varėnos rajonų ir Druskininkų bei Elektrėnų savivaldybių teritorijų, vakcinų mėtymo
pradžia – balandžio 20 d., pabaiga – gegužės 7 d.
VMVT Druskininkų VMVT perspėja gyventojus, kad, radus
jauką su pasiutligės vakcina, jo negalima liesti. Jeigu jaukai
aptinkami prie gyvenamųjų namų, būtina apie tai nedelsiant
pranešti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai
(VMVT Druskininkų VMVT, V. Krėvės g. 8, Druskininkai, tel.
(8 313) 60371, 831351184), kurios specialistai atvyks juos surinkti. Naminiams gyvūnams šie jaukai nepavojingi.
VMVT Druskininkų VMVT informacija
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Parodoje – „Pavasario svajos“
Ramutė
veikienė

Matiukevičūtė-Sa-

Druskininkų socialinių paslaugų centre surengta tautodailininkės- tekstilininkės
Dalios
Gaidytės-Dulkienės
skaitmeninės grafikos foto
drobėje paroda „Pavasario
svajos“.
D. Gaidytė-Dulkienė nuo 1989
m. yra LLMD narė. Ji jau surengė 10 personalinių parodų, dalyvavo respublikinėse parodose Vilniuje, Alytuje, Šiauliuose,
Druskininkuose. Geriausi jos
darbai publikuoti ir spaudoje.
1992 m. buvo surengta pirmoji Dalios personalinė paroda Vilniaus „Arkos“ galerijoje. 1998
m. ji dalyvavo bendrose parodose Italijoje, Šveicarijoje. 2002 m.
buvo išleistas bendras neįgaliųjų dailininkų kalendorius. 2003
m. menininkė pradėjo domėtis
kompiuterine grafika. 2004 m. ji
dalyvavo parodoje „Linksmasis
virusas“ ir gavo apdovanojimą, o
2005-2006 m. laimėjo 1-ąją vietą. 2015 m. Dalia sukūrė savo
interneto svetainę. Tais pačiais
metais pradėjo domėtis tapyba
ant drobės, o po metų sukūrė ir
išleido savo darbų kalendorius.
Per parodos „Pavasario svajos“ atidarymą susirinkusiuosius pasveikino neįgaliųjų draugijos pirmininkas Raimundas
Tenenis. „Dalia, ieškodama
sprendimo ir medžiagų, nuo pat

D. Gaidytę-Dulkienę sveikino, naujų darbų ir parodų linkėjo mokytojai, draugai ir visi, susirinkusieji į parodą/Asmeninio archyvo nuotrauka

pradžių labai daug dirbo. Kūryba jai visą laiką yra ieškojimas,
pabuvimas toje būsenoje, kai
norisi parodyti, ką jauti, tai perteikti tam tikra technika. Dalytė,
ko gero, ėjo, ieškojo, keitėsi“,
– sakė dailės mokytoja Elma
Šturmaitė, linkėdama parodos

autorei būti savimi, turėti stiprybės, toliau dalintis su kitais tuo,
ką ji sugeba sukurti.
Dalios kūrybai gražių žodžių
negailėjo ir menotyrininkas,
Druskininkų garbės pilietis, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, M. K. Čiurlionio draugijos

Susirungėme margučių daužymo čempionate
Jonas Burokas,
čempionato organizatorius
Antrą šv. Velykų dieną, kai
Palangoje, J. Basanavičiaus
gatvėje, vyko margučių ritinėjimo varžytuvės, Druskininkuose, fiziškai aktyvių
žmonių pamėgtoje vietoje
– K. Dineikos vardo sveikatingumo parke – surengtas
pirmasis
Druskininkuose
margučių daužymo čempionatas.
Tądien snigo ir buvo žvarbu,
bet į renginį vis tiek susirinko
nemažas druskininkiečių būrelis.
Organizuota ir tradicinė rytinė, kūną sušildanti mankšta, kurią, kaip visuomet,
kūrybiškai vedė visuomenininkė Laimutė Butkevičienė.
Grožėdamiesi išmoningai išmargintais margučiais, K. Dineikos bendruomenės sporto
klubo pirmininko Algio Pūčio
paraginti, džiaugsmingai juos
ritinėjome po parko veją.
Vėliau surengtas ir margučių
daužymo čempionatas.
Jį laimėjo ir čempiono titulo
savininku tapo Juozas Sakalas, kuris finale nugalėjo „Bočių“ draugijos pirmininkę ZitąJančiauskienę, kuri pusfinalyje
iš tolimesnių varžybų „eliminavo“ DTAU rektorių Joną Valskį.
Mūsų tautoje sklando legenda, kad kiečiausio margučio savininkas nugyvens ilgą,
prasmingą gyvenimą. Tikimės,
kad kitąmet Druskininkų margučių daužymo čempionatas
vyks ne tik vištų, bet ir žąsų,
kalakutų, o gal net ir stručių
kaušinių kategorijose.

Tądien snigo ir buvo žvarbu, bet į renginį vis tiek susirinko nemažas druskininkiečių būrelis/Asmeninio archyvo nuotrauka

Margučių daužymo čempionatas suteikė dalyviams malonių įspūdžių/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų skyriaus pirmininkas Albertas Nedzelskis: „Dalia pasirinko labai sunkią, labai
daug triūso ir daug fizinių jėgų
reikalaujančią techniką ir padarė rimtų darbų. Dalytė, pradėjusi nuo nedrąsios pažinties
su tuo kompiuteriu, ieškojo ir

atrado kompiuterio teikiamas
galimybes. Galimybės nepaprastai gilios. Parodoje eksponuojami Dalytės darbai yra jos
didelis žingsnis į priekį keliais
aspektais. Pirmiausia pasinaudota spausdinimo galimybėmis
– kūriniai atspausdinti ant didelio formato ir labai kokybiškai.
Antras dalykas – to paveikslo
vidus: galima sustoti prie kiekvieno paveikslo ir kalbėti apie
kiekvieną atskirai. Tai yra ir tapyba ir dar „kažkas“ šalia tos tapybos. Yra visiškai savarankiški
dalykai – nenukopijuoti, nenusižiūrėti. Trečias dalykas – spalva, jos pažinimas, spalvų deriniai, kiekvieno darbo koloritas.
Šaunuolė, kad nesustoji. Tavo
darbai – rimtas žingsnis, labai
tvirtas stovėjimas ant žemės“.
„Mus iš karto sužavėjo jau pirmieji Dalios darbeliai, sukurti
kompiuteriu. Buvo labai gražūs.
Iš kur Dalytės kantrybė? Šioje
parodoje – nuostabūs kūriniai.
Labai gražios jų spalvos pavasarinės šventiškos nuotaikos atnešė į visą Socialinių paslaugų
centrą“, – sakė šio centro direktorė Asta Aleksienė, linkėdama
Daliai ir jos tėveliams stiprybės
bei kūrybiškumo.
Gražių žodžių D. Gaidytė-Dulkienė išgirdo iš karpinių meistrės Dianos Lukošiūnaitės, ją
sveikino, naujų darbų ir parodų
linkėjo mokytojai, draugai ir visi,
susirinkusieji į parodą.
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Te niekad neapleis energija sparnuota.
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis.
Mes linkim Jums energijos, sveikatos
Ir šypsenos geros, plačios.
Tegul Jums skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ
Dar šimtą kartų pakartos...
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Laimos Janulevičienės siuvyklai – jau 20 metų!

Garbingo jubiliejaus proga sveikiname M. K.
Čiurlionio meno mokyklos profesinės sąjungos
„Solidarumas“ pirmininką Algimantą Likerauską.
Pietų Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“

L. Janulevičienės individualios įmonės kolektyvas paminėjo siuvyklos veiklos 20-etį/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkuose,
prekybos
centro „Aidas“ trečiajame
aukšte įsikūrusios Laimos Janulevičienės individualios įmonės kolektyvas antradienį gyveno šventinėmis nuotaikomis
– įmonė paminėjo veiklos dvidešimtmetį.
Siuvimo paslaugas teikiančios
įmonės šeimininkė sakė pirmiausia norinti padėkoti savo kolektyvui – Nijolei Baležentienei, Rimai
Aleksandravičienei ir Rimai Černiauskienei – už jų nepriekaištingą ir sąžiningą darbą. Ji taip pat
negailėjo padėkos žodžių ištikimiausiems siuvyklos klientams,
paslaugomis mielai besinaudojantiems nuo pat įmonės veiklos
pradžios ir vertinantiems profesionalų siuvėjų darbą.
„Labai noriu padėkoti visiems

Renginiai
Balandžio 21 d. 16 val. Konkursas „Vaikų Velykėlės 2017 – šventė mažam ir dideliam“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)
Balandžio 21 d. 18 val. Druskininkų savivaldybės bendruomenių
Atvelykio sueituvės „Susieikim, kaimynėliai“ ir Muzikinė kaukė. Dalyvaus Jaskonių-Naujasodės, Viečiūnų, Bilso, Jovaišių ir Leipalingio
bendruomenės (Leipalingio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3, Leipalingis)
Balandžio 21-23 d. Narcizų žydėjimo šventė ir grožio bei sveikatinimo priemonių mugė (Vijūnėlės parkas). Daugiau informacijos tel. (8
313) 53122, www.druskininkukulturoscentras.lt
Balandžio 22-23 d. Tarptautinis plovo virimo čempionatas (K. Dineikos alėja)
Balandžio 22 d. 19 val. aktoriaus, režisieriaus, muzikanto Vido Bareikio kūrybos vakaras „Auksinis turas“. Renginys mokamas, daugiau informacijos tel. (8 313) 53056, el. p.: juc@druskininkai.lt (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Balandžio 26 d. 16 val. Kūrybinė valandėlė „Bibliotekoje skaitau,
piešiu, žaidžiu“ (Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinys, Verpėjų
g. 11, Viečiūnai)
Balandžio 27 d. 17.10 val. Naujų knygų pristatymas „,Knyga – žmogaus sukurtas turtas“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V.Kudirkos g. 13)
Gegužės 5 d. 10 val. visus į pasagos mėtymo varžybas Jono Čiginsko taurei laimėti kviečia „Bočiai“ (JUC sporto aikštynas)
Parodos
Deivido Sinkevičiaus kūrybos darbų paroda „Cenzūra“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Paroda „Taupyklės ir monetinės“ iš Trakų istorijos muziejaus kolekcijos (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės
skyriaus mokinių tapybos darbų paroda „Spalvoti natiurmortai“. Mokytojos G. Baublytė ir A. Kalėdienė (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
D. Dulkienės skaitmeninės grafikos foto drobėje paroda „Pavasario svajos“ (Druskininkų socialinių paslaugų centras, Veisiejų g. 17)

savo klientams – ir druskininkiečiams, ir Druskininkų svečiams,
kurie mielai naudojasi visomis
mūsų teikiamomis paslaugomis.
O jų teikiame tikrai įvairių – nuo
drabužių taisymo, persiuvimo,
siuvimo reikmenų, audinių pardavimo iki drabužių siuvimo. Laukiame visų, kam tik gali prireikti
siuvyklos paslaugų, – sakė L. Janulevičienė, patikindama, kad čia
atsižvelgiama į visus klientų poreikius, jiems siūlomos patrauklios paslaugų kainos. – Kadangi
įmonei svarbus kiekvienas klientas, visiems galima pateikti ir individualių pasiūlymų“.
L. Janulevičienės IĮ bendradarbiauja su Druskininkų amatų mokykla, suteikia sąlygas siuvimo paslapčių besimokantiems mokiniams
įgyti praktinės patirties siuvykloje.

Pasak L. Janulevičienės, šiuo
metu siuvykloje populiariausia
drabužių taisymo ir persiuvimo
paslauga, visada yra klientų, kurie nori originalių, jiems asmeniškai pasiūtų drabužių.
Kaip sakė dvidešimtmetį paminėjusios įmonės savininkė,
didžiausia svajonė – kad klientai ir ateityje pasitikėtų, rinktųsi
būtent L. Janulevičienės siuvyklos paslaugas.
Siuvykloje esate laukiami
darbo dienomis nuo 10 iki 19
val., šeštadieniais – nuo 10 iki
16 val.
Tel. pasiteirauti: +370 687
29843, el. p.: l.januleviciene@
gmail.com
Užsakymo Nr. MDR-100-01

Restoranas „Bukhara“ kviečia į antrąjį
tarptautinį plovo virimo čempionatą
Tik balandžio 22-23 dienomis, kai Druskininkuose bus švenčiama „Narcizų žydėjimo šventė“ ir vyks antrasis tarptautinis plovo virimo čempionatas, restoranas „Bukhara kviečiame visus mėgautis rytietiškų patiekalų Karaliaus – plovo – skoniu! Jis
nustebins Jus savo skonio spalvomis, rūšių įvairove bei žemomis kainomis.
Tik balandžio 22-23 dienomis plovas kainuos 3 eurus, kad kiekvienas iš mūsų turėtų galimybę mėgautis šiuo puikiu patiekalu!
Labai lauksime atvykstant!
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Pianistė Guoda Gedvilaitė vėl kviečia į
„Klaros Šuman saloną“
Sausio mėnesį „Klaros Šuman salonas“ nuskambėjo per
visą miestą. Tuomet sausakimšoje „Eglės“ sanatorijos konferencijų salėje atgijo XIX amžiaus salonas, kuriame grojo
Guoda Gedvilaitė ir Joris Sodeika, įkūnydami XIX a. pianistus-kompozitorius Klarą Šuman ir Feliksą Mendelsoną,
griežė nacionalinės premijos
laureatas Čiurlionio kvartetas.
Koncerte „lankėsi“ ir Prūsijos
karalius Frydrichas IV su karaliene Luise.
„Klaros Šuman salonas“ – Guodos Gedvilaitės įkvėptas koncertų ciklas, kuriame XIX amžiaus
genijai, tokie kaip Klara ir Robertas Šumanai, F. Mendelsonas, F.
Listas, F. Šopenas, J. Bramsas, o
taip pat rašytojai Žorž Sand, Onorė de Balzakas, Hansas Kristianas Andersenas, Aleksandras
Diuma, dailininkas Eženas Delakrua, aktorė Mari Dorval ir kiti,
tarsi atgyja ir susitinka su publika. Istorinius personažus įkūnija profesionalūs muzikai ir jauni,
dar studijuojantys talentai. Salone skaitoma poezija, vyksta gyvas bendravimas tarp salono svečių ir atlikėjų, muzikos ir atlikimo
meno aptarinėjimas. Klausytojas ir žiūrovas tampa svarbia viso
veiksmo dalimi. Muzikantai ne tik
groja ir dainuoja, jie įsijaučia į pasirinktų personažų roles – taip atgyja tikras XIX a. salonas – lyg
teatras, pripildytas didžiosios klasikinės muzikos.
Balandžio 29 d. 19 val. muzikos mylėtojai vėl kviečiami į
„Eglės“ sanatorijos konferencijų
salėje rengiamą „Klaros Šuman
saloną“, pavadintą „Kolegos –
konkurentai. Pianistų varžybos“,
kuris nukels į XIX amžių. Šį kartą prisistatys to meto žymiausi koncertuojantys kompozitoriai-pianistai: Ferencas Listas,
Sigizmundas Talbergas, Frederikas Šopenas ir Klara Vyk. Į
jaunosios „stebuklavaikės“ Klaros koncertus būdavo sunku patekti: prieš koncertą prie salės
susigrūsdavo tiek karietų, jog

Pianistės G. Gedvilaitės sumanytame koncertų cikle „Klaros Šuman salonas“ istorinius
personažus įkūnija ir žymūs Lietuvos pianistai/Asmeninio archyvo nuotrauka

mieste būdavo stabdomas eismas. Melancholiškasis Šopenas
– Paryžiaus muzikinio gyvenimo
žiburys – koncertuodavo tik kartą per metus, ir tai būdavo metų
įvykis! Elegantiškasis Thalbergas konkuravo muzikos srityje su ekstravagantiškuoju Listu,
kurie kovojo tarpusavyje dėl „geriausio pasaulio pianisto“ titulo.
Antroje koncerto dalyje skambės
Heksamerono
variacijos, dėl savo sudėtingumo retai
skambantis kūrinys koncertuose ( hemeron graikiškai – diena,
hex – šeši). Heksameronas – tai
istorija, kuri pasakojama per šešias dienas: Dievas sukūrė pasaulį per šešias dienas, o septintą – ilsėjosi.
Heksamerono variacijų ciklas
yra unikalus ir įdomus tuo, jog jį
be Listo kūrė dar penki kompozitoriai-romantikai: Sigizmundas
Thalbergas, Frederikas Šopenas,
Johanas Peteris Piksis, Henris
Hercas ir Karlas Černis. Listo prašymu, kiekvienas iš jų parašė po
vieną variaciją maršo iš V. Belinio
operos „Puritonai“ tema. F. Listas
parašė įžangą, antrą variaciją bei
finalą, meistriškai apjungė visas
variacijas į vientisą formą, suteikdamas kūriniui didingą charakterį.
Užsakymą šiam kūriniui davė
italų princesė Kristina Trivulzio
Belgiojoso (1808-1871). Jis tu-

rėjo būti parašytas ir nuskambėti
1837 m. labdaringame koncerte,
kurio metu surinktos buvo skirtos Italijos varguomenei paremti. Ši, politikoje ir kultūros gyvenime įtakinga aukštuomenės dama
vadovavo garsiam muzikos salonui Paryžiuje. Tokiu nepaprastu
koncertu ji norėjo ne tik pamaloninti savo publiką, bet ir suteikti galimybę viešai susikauti Listui
ir Thalbergui, apie kuriuos niekaip nerimo diskusijos: kuris pianistas yra geriausias pasaulyje?
Princesė Belgiojoso po šios dvikovos paskelbs nugalėtoją, o jį išrinksite Jūs!
Istorinius personažus įkūnys
Lietuvos pianistai: Frederiką Šopeną – Rokas Zubovas, Klarą
Vyk – Guoda Gedvilaitė, Ferensą Listą – Jurgis Aleknavičius,
Sigizmundą Thalbergą – Lukas
Gedvilas.
Koncerte taip pat dalyvaus: Jos
Didenybė Italijos Princesė Cristina Belgiojoso, pianistės, kompozitorės Klaros Vyk tėvas, jos
menedžeris Fridrichas Vykas,
kompozitoriaus, pianisto Frederiko Šopeno draugė rašytoja Žordž Sand, kompozitoriaus, pianisto Ferenco Listo draugė rašytoja
Mari d’Agoult.

Visus sulaukusius 17 metų ir vyresnius kviečiame į „B“ kategorijos kursus,
adresu: Gardino g.-1,Druskininkai
Kursų pradžia balandžio 25 d. 17 val.

„Mano Druskininkai“
informacija

Teirautis tel.: 8 315 78403,
8 652 77109, 8 685 00083

„Žibutės“ auklėtiniams – velykinės „Kretingos maisto“ dovanėlės
Prieš šv. Velykas, praėjusį ketvirtadienį, Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“
priešmokyklinukus su dovanėlėmis aplankė įmonės
„Kretingos maistas“ atstovai.
Vaikai vaišinosi velykiniais,
vietinėje virtuvėlėje keptais
pyragėliais ir margino dovanų
gautus kiaušinius.
VšĮ „Kretingos maistas“ akcija
„Mažosios Velykėlės su močiute“ buvo skirta priminti tautinę tradiciją, susijusią su kiaušinių marginimu drauge su šeimos nariais,
puoselėti kartų bendrystę.
Visą rytmetį smalsūs priešmokyklinio ugdymo grupės „Saulutė“ auklėtiniai triūsė, margindami kiaušinius vašku, dažais,
aplikacijomis, vaškinėmis kreidelėmis, naudodami svogūnų
lukštus, žoleles... „Saulutės“
grupėje vyravo jauki, kūrybinga
atmosfera. Kiaušinių marginimo
valandėlė drauge su „Kiškiene“
(auklėtoja Virginija Žarnauskiene), auklėtojos padėjėjomis Ramune Sakalauskiene ir Danute
Brogyte, o taip pat kartu su mamytėmis, tėveliais ir viešosios
įstaigos „Kretingos maistas“
darbuotojais „Saulutės“ auklėti-

Spalvingi „Saulutės“ grupės auklėtinių margučiai pradžiugino ir vaikus, ir suaugusiuosius/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

niams suteikė daug džiaugsmo
bei įspūdžių.
VšĮ „Kretingos maistas“ teikia
maitinimo paslaugas mokykloms,
vaikų lopšeliams-darželiams, vaikų darželiams-mokykloms, glo-

bos namams, neįgaliųjų bendrijoms, reabilitacijos ir slaugos
centrams, ligoninėms, poilsio
stovykloms, įvairioms įmonėms,
įstaigoms ir organizacijoms visoje Lietuvoje. Vystydama veiklą

ir projektus, organizacija paremia visuomeninę veiklą: šventes,
mokyklose, darželiuose, savivaldybėse ir kitose įstaigose ar organizacijose rengiamas išvykas.
Rodydamas iniciatyvą ir prisi-

dėdamas prie kultūros, švietimo
bei socialinių projektų, „Kretingos maisto“ kolektyvas tikisi paskatinti dėmesį ir atsakomybę supančiai aplinkai.
Specializuota maitinimo paslaugų teikimo įmonė „Kretingos
maistas“ maitinimo paslaugas
teikia ir lopšeliui-darželiui „Žibutė“. Kaip sakė „Žibutės“ direktorė
Rasa Vaisietienė, džiugina „Kretingos maisto“ iniciatyva: „Malonu, kad įmonė parodė tokią iniciatyvą, dėmesį, skirtą tautinių
tradicijų puoselėjimui. Mes, visas „Žibutės“ kolektyvas, nuolat
rūpinamės, kad mūsų darželyje
auklėtinių ugdymo procese nestigtų veiklų, susijusių su tautinėmis šventėmis ir tradicijomis. Žinoma, svarbu, kad jos pirmiausia
būtų puoselėjamos šeimoje. Todėl labai džiaugiamės, kad į šią
velykinių kiaušinių marginimo
popietę atėjo ir nemažas būrelis
tėvelių, mamyčių.“
Balandžio 19 dieną „Žibutėje“ švenčiamos Vaikų velykėlės
– dar viena proga vaikams pasidžiaugti jų pačių numargintais
margučiais.
Parengė Ramunė Žilienė
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Olimpiadoje „Ispanakalbis pasaulis ir aš“ – garbinga trečioji vieta „Ryto“
gimnazijos gimnazistams
Gitana Stukienė,
ispanų kalbos ir kultūros būrelio vadovė
Balandžio 3-ąją Kauno Vytauto Didžiojo universitete
startavo jau septintus metus
organizuojamas ispaniškosios kultūros festivalis „Primavera en español“ (liet.
„Pavasaris ispaniškai“). Idėja surengti tokį festivalį Kaune pirmą kartą buvo įgyvendinta 2011 metais. Tuomet
Vytauto Didžiojo universiteto
ir Kauno technologijos universiteto dėstytojų iniciatyva
buvo suorganizuota ispanų
kultūros savaitė. Tais pačiais
metais VDU įkurtas Miguelio
de Cervanteso ispanų kalbos
ir kultūros klubas, kuris vėliau ir ėmėsi organizuoti šią
ispanišką šventę.
Balandžio 6 d. VDU Mažojoje salėje organizuotas festivalio
renginys – moksleivių olimpiada „Mundo hispanohablante y
yo“ (liet. „Ispanakalbis pasaulis
ir aš“), kurioje dalyvavo moksleiviai iš Kauno gimnazijų ir
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos.
Druskininkams atstovavo ispanų kalbos ir kultūros būrelio
nariai: Gabrielė Janulevičiūtė

Olimpiadoje „Ispanakalbis pasaulis ir aš“ – nuotaikingas gimnazistų pasirodymas/„Ryto“
gimnazijos archyvo nuotrauka

iš 1B, Vaida Cerebiejūtė, Titas
Gapševičius, Mindaugas Česnulevičius iš 2A ir Rokas Navickas iš 3A.
Sveikinimo žodį visiems susirinkusiems tarė VDU UKI direktorės pavaduotoja Almantė Meškauskienė, prisistatė dalyviai.
Mūsų gimnazistų komanda, pavadinimu „Os quixotes lituanos“
(liet. „Lietuviškieji don Kichotai“)

paruošė nuotaikingą pasirodymą. Pasipuošę ispaniškų motyvų kostiumais, atlikome Alvaro
Soler dainą „Bajo el mismo sol“.
Komandos
pademonstruotas
originalumas neliko nepastebėtas – už tai komisija mums skyrė
vieną papildomą balą.
Olimpiada buvo sudaryta iš 4
etapų. Pirmajame etape skambėjo bendrieji klausimai, tad moks-

leiviai galėjo pasitikrinti savo žinias apie ispanakalbių valstybių
sostines, vėliavas, žymiausius
rašytojus ir geografinius objektus. Antrajame etape dalyviai turėjo atpažinti nuotraukose pavaizduotas ispaniškai kalbančių
valstybių sostines, trečiajame –
pagal pateiktus apibūdinimus ir
grojamą muziką atpažinti tradicinius skirtingų šalių šokius. Paskutiniame etape dalyviai klausėsi populiarių ispaniškų dainų
ištraukų ir spėliojo jų atlikėjus bei
pavadinimus. Skambėjo Enrikės
Iglesias, Šakiros, Romeo Santos ir kitų žymių atlikėjų kūriniai.
Nors klausimai atrodė paprasti,
patikėkite – lengva nebuvo!
Susumavus rezultatus, paaiškėjo pirmosios vietos nugalėtojai – Kauno Jono Jablonskio gimnazijos komanda. Mes
džiaugėmės, patekę į prizininkų trejetuką ir laimėję garbingą
trečią vietą. Prizines vietas užėmusios komandos buvo apdovanotos vertingais prizais. Dalyviai, kuriems pasisekė šiek
tiek mažiau, taip pat neliko pamiršti – jiems įteiktos saldžios
dovanėlės.
Renginio organizatorių teigimu,
šia olimpiada siekta atkreipti dėmesį į tai, kad vis daugiau moks-

leivių Lietuvos mokyklose noriai
mokosi ispanų kalbos. Ši kalba,
kurios pasaulyje mokosi 18 milijonų žmonių, tampa mokyklos
išskirtinumo ženklu. Įvertinus
moksleivių žinias ir susidomėjimą
ispaniška kultūra, olimpiadą „Ispanakalbis pasaulis ir aš“ planuojama organizuoti kasmet.
Renginiui pasibaigus, olimpiados dalyviai buvo pakviesti į
apžvalginę ekskursiją po VDU
Daugiafunkcinį inovacijų ir studijų centrą, kuriame apžiūrėjome
Leonido Donskio biblioteką, susipažinome su filatelijos iš Lotynų Amerikos ir Ispanijos paroda.
Ilgai rinkta pašto ženklų kolekcija sutiko pasidalinti prof. Liudas
Mažylis.
„Ryto“ gimnazijos ispanų kalbos ir kultūros būrelis gyvuoja
antrus metus. Džiugu, kad kasmet atsiranda moksleivių, norinčių mokytis ispanų kalbos, besidominčių ispaniška kultūra ir
tradicijomis. Juk kalbų mokėjimas atveria langą į platų pasaulį,
o raktai nuo kitų kultūrų atveria ir
savęs pažinimo gelmes.
Dėkojame gimnazijos direktorei Egidijai Vilkienei, mokytojoms
Ronatai Balkaitienei ir Rūtai Dvorkinienei už pagalbą, ruošiantis
olimpiadai.

„Ryto“ gimnazijos atstovams – net trys
Dzūkijos regiono mokinių mokomųjų
bendrovių (MMB) mugės nominacijos
Daiva Vasiljevienė
„Ryto“ gimnazijos mokytoja
Balandžio 7 dieną jau trečius
metus iš eilės Alytuje, vienoje
iš „Rimi“ parduotuvių surengta Dzūkijos regiono mokinių
mokomųjų bendrovių (MMB)
mugė, kurioje dalyvavo net
27 bendrovės, kurios bandė
įrodyti, jog yra geriausios. Didžiausias MMB dalyvių skaičius buvo iš Alytaus miesto
ir Alytaus rajono gimnazijų,
Druskininkų „Ryto“ gimnazijai atstovavo 3 bendrovės.
Jaunieji verslininkai pristatė
savo verslo idėjas, kurias vertino iš verslo ir švietimo atstovų sudaryta komisija. Prekybos
centre surengtos mugės metu
alytiškiai turėjo galimybę įsigyti
bendrovių gaminamos produkcijos.
Mugės atidarymo metu Alytaus
miesto savivaldybės mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius pasidžiaugė gausiu būriu
verslių jaunuolių: „Smagu matyti
tiek jaunų žmonių, kurie stengiasi įgyvendinti savo idėjas. Tikiu,
kad įgausite naudingos patirties.
Svarbiausia, kad mėgautumėtės
tuo, ką darote ir kuriate“.
Konkurso dalyviai buvo apdovanoti skirtingose nominacijose. Druskininkų „Ryto“ gimnazijos MMB pelnė tris nominacijas
iš dešimties. „Geriausiai problemą sprendžianti bendrove“ tapo
MMB „JeanJeans“ – Alytaus
miesto savivaldybės įsteigtą nominaciją įteikė Alytaus miesto
savivaldybės mero pavaduotojas T. Tamulevičius.
Įmonės „8 TO GO“ (formali apranga jaunimui) įsteigtą „Geriausio logotipo“ nominacija įteik-

Geriausiai problemą sprendžianti bendrovė/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Nominaciją „Draugiškiausia aplinkai“ pelniusi bendrovė/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

ta MMB „JeanJeans“, o UAB
„Traidenis“ įsteigtą nominaciją
„Draugiškiausia aplinkai“ pelnė
socialiai atsakinga MMB „Leatherpods“.
Druskininkų „Ryto“ gimnazi-

jos mokiniai puikiai pristatė savo
idėjas, pademonstravo komandinio darbo įgūdžius, suvokimą
apie verslą, bendrovės veiklą, finansus. Šios nominacijos – puiki motyvacija judėti į priekį.

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. Prakeikimų
nuėmimas. Tel. 8 608 33221

„Druskininkų skalbyklėlė“ ieško skalbėjos (-jo).

Tel. 8 601 02220

10

2017 m. balandžio 20 d.

Savaitraščio Nr. 100

LIONS klubas ir vėl ieško
talentingų jaunųjų menininkų!
Druskininkų LIONS moterų klubas ir vėl kviečia kūrybingų jaunųjų menininkų gerbėjus, tėvus, senelius, mokyklas, klases sukrusti ir
siųsti informaciją apie bundančius dailės, muzikos, literatūros, choreografijos, fotografijos ar kitos meno srities talentus, kuriems labai
praverstų LIONS klubo skiriama Metų stipendija (290 Eur) meniniams gebėjimams tobulinti. Jūsų laiškų ar žinučių su būsimo stipendijos gavėjo vardu, pavarde, dabartiniais nuopelnais ir ateities
svajonėmis laukiame iki 2017 m. gegužės 6 d. el. paštu: lions.druskininkai@gmail.com arba telefonu 8 682 42967 (kultūros grupės narė Loreta).
Šiemetį jaunąjį talentą, kuriam ši stipendija bus paskirta 2017 metais, išrinks mūsų klubas, surinkęs ir kruopščiai išanalizavęs visą iš jūsų gautą informaciją, vadovaudamasis Talentų stipendijos
skyrimo nuostatais.
Laukiame kuo daugiau aprašymų apie jaunuosius kūrybingus druskininkiečius!
Danutė Časienė, Loreta Baliukonienė,
Druskininkų LIONS moterų klubo kultūros grupės narės

Atliekame visą buto, namo remontą.
Galime dekoruoti lubas ir sienas pagal užsakovo
pageidavimą. Atliekame elektros ir santechnikos
darbus, įrengiame lauko terasas – atviras ir įstiklintas.
Tveriame tvoras (medines, metalines). Betonuojame
pamatus, dengiame stogus, tinkuojame, dažome,
klijuojame plyteles. Tel. 8 612 92239
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Druskininkų švietimo centre – universiteto
alumnų susitikimas su švietimiečiais

Užuojautos
Nuoširdžiai užjaučiame Salomėją Klasauskaitę
dėl mylimos mamytės mirties.
VSDFV Alytaus skyriaus darbuotojai
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvarte sušildytų, paguostų,
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų...
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius, mirus
Agnutei Bernatavičienei.
Buvę pramoninių prekių
kolektyvo darbuotojai
Nuoširdžiai užjaučiame auklėtoją Moniką Svirnelienę,
mirus Mamytei.
Lopšelio-darželio „Žibutė“ „Eglutės“
grupės vaikučiai ir tėveliai

Susitikime su LEU alumnais aptartos ir šiandieninės švietimo aktualijos /Ramunės Žilienės nuotrauka

Druskininkų švietimo centre
balandžio 12 dieną organizuotas Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) alumnų draugijos susitikimas su Druskininkų
švietimo bendruomene: mokytojais iš įvairių Druskininkų savivaldybės mokyklų bei
Švietimo centro ir Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atstovais.
Druskininkų švietimo centro direktoriaus Vytauto Gintučio
teigimu, susitikime su universiteto alumnais buvusieji absolventai, iš kurių daugelis dabar
dirba mokytojo darbą, aptarė ir
šiandienines švietimo aktualijas, dalinosi darbo patirtimi.

Susitikime
dalyvavo
LEU
alumnų draugijos valdybos pirmininkas, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“ direktorius, rašytojas Jonas Endrijaitis,
LEU tarybos narys prof. dr. Antanas Kiveris, Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto koordinatorė Romutė Šainer, doc. dr.
Rimantas Kontvainas, TEV leidyklos vyriausiasis redaktorius
Valdas Vanagas.
Susitikimo dalyviai susidomėję išklausė V. Vanago pranešimą „Alumnų vaidmuo, populiarinant mokytojo profesiją“. A.
Kiveris pasidalino prisiminimais
apie tuomečių Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto, Vil-

niaus pedagoginio universiteto,
Vilniaus edukologijos universiteto istoriją, veiklą. J. Endrijaitis
pasisakė dėl LEU alumnų draugijos skyriaus Druskininkuose
steigimo. Septyni Druskininkų
švietimo atstovai pareiškė norą
būti LEU alumnų draugijos skyriaus Druskininkuose nariais.
LEU alumnų draugija siekia
palaikyti tvirtus šio universiteto alumnų tarpusavio ryšius ir
jų ryšius su savąja Alma Mater,
padėti užtikrinti aukštą studijų
ir mokslo lygį, bendradarbiauti,
siekiant geresnės studijų kokybės universitete.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ grupės
„Nykštukas“ auklėtiniai su tėveliais
Mirus ilgametei pedagogei Marijai Daugelavičienei,
nuoširdžiai užjaučiame sūnus ir artimuosius.
Kučinskai

Parengė Ramunė Žilienė

Birželį Druskininkuose – automobilių
sporto festivalis
Vilija Dailydaitė
Druskininkai Lietuvą bei Europą jau ne vienerius metus
stebina įvairaus masto ir žanro projektais. Tikriausiai todėl niekam nuostabos nesukelia ir faktas, kad šis Pietų
Lietuvoje esantis mietas jau
yra tapęs ir tarptautiniu kurortu.
Ne paslaptis ir tai, kad tie
druskininkiečiai, kurie gyvenimą kuria ne gimtajame
mieste, mielai grįžta čia ne
tik artimųjų aplankyti, bet ir
pailsėti nuo kasdienio bėgimo, įkvėpti tyro Druskininkų oro, akis paganyti į nuolat
gražėjantį kurortą.
Tačiau šįkart Druskininkai kviečia ne ramybės pasisemti. Birželio 16-18 dienomis miestą sudrebins Veisiejų gatvėje vyksiančios
tarptautinės „Automobilių Drag“
(traukos) lenktynės ir pirmosios
visoje Lietuvoje „Motociklų Drag“
(traukos) lenktynės, kurių dalyviai
varžysis ne tik dėl garbingo čempiono titulo, bet ir dėl prabangaus
„Certina“ firmos laikrodžio!
„DragFest.LT“ festivalis, savaime suprantama, neapsieina
be entuziastingų druskininkiečių pagalbos, organizuojant šį
renginį ir jame dalyvaujant. Labai džiugu pranešti, kad Druskininkai turės ir savo atstovą šiose
lenktynėse, tad kiekvieno druskininkiečio širdis plaks dar azartiškiau, palaikant saviškį.
Festivalis, išjudinsiantis įprastą miesto tylą variklių gausmu,
vyks net tris dienas, todėl pritrauks ne tik automobilių ar motociklų sporto mėgėjų, bet ir

Nuoširdžiai užjaučiame Vitaliją Bikienę, netekus Mamos.

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

Tikimasi, kad automobilių sporto festivalis atneš daug teigiamų emocijų ir įspūdingų reginių/ Andriaus MC nuotrauka

smalsuolių iš įvairių Lietuvos bei
užsienio šalių kampelių. Pirmąją
renginio dieną, birželio 16-ąją,
penktadienį, vyks kvalifikaciniai
važiavimai, o taip pat RWYB –
„Run What You Bring by Taikos
Dragai“, kurio metu kiekvienas
norintysis galėsi išbandyti savo
automobilio galimybes ar pasivaržyti su draugais profesionalioje ir saugioje trasoje. Antrąją
festivalio dieną, birželio 17-ąją,
šeštadienį, Jaunimo užimtumo
centro (JUC) amfiteatre vyks
koncertas, kurio metu dalyvius
ir svečius džiugins merginų grupė „69 danguje“, AC/DC projektas „FIRE IT UP“. Na, o trečiąją,
paskutinę „DragFest.LT“ festivalio dieną, birželio 18-ąją, vyks finaliniai važiavimai bei apdovanojimai.
Viso renginio metu veiks automobilių bei motociklų paroda, kurioje galėsite išvysti, kokiais meno

kūriniais žmonės sugeba paversti šias transporto priemones. Na,
o renginio draugai – „Startline“ –
pažadėjo surengti įspūdingiausių
Lietuvos ir užsienio automobilių,
tokių kaip „Lamborghini“, „Maserati“, „Fisker“ parodą.
Kodėl renginys tarptautinis?
Nes jame tuo pačiu metu vyks
net penki čempionatai: Lietuvos
„Drag“ čempionato 2-asis etapas; Latvijos „Drag“ čempionato
2-asis etapas; Baltarusijos „Drag“
čempionato 2-asis etapas; Lenkijos „Grand Prix Taurės“ etapas;
Lietuvos „Motociklų čempionato“
2-asis etapas.
„DragFest.LT“ komanda nuoširdžiai džiaugiasi ir dėkoja, kad
Druskininkai mielai sutiko priimti šį renginį ir tikisi, kad jis atneš
daug azartiškų akimirkų, teigiamų
emocijų bei įspūdingų reginių!
Užsakymo Nr. MDR-100-02

Tik sunkiausiomis gyvenimo valandomis geriausiai supranti, kaip gera, kad nesi vienas. O jūsų buvo tiek daug.
Nuoširdžiai dėkojame Leipalingio parapijos klebonui, giesmininkėms, Leipalingio mokyklos 8 klasių auklėtojoms ir
mokiniams, UAB „Lazdijų prekyba“ administracijai, darbuotojams, bendradarbiams, Leipalingio parduotuvės „Aibė“
kolektyvui, giminėms, draugams, kaimynams ir visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą sūnų, vyrą ir tėvelį Donatą Volungevičių.
Mama, žmona, vaikai, broliai ir sesuo

SB „Papartis“ sodininkų dėmesiui!
2017 m. balandžio 29 d. 10 val. (šeštadienį) šaukiamas
visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Paparčio 19-oje
g. (prie vandens bokšto). Susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas vyks 2017 m. gegužės 6 d. 10 val.
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2017.04.21 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Specialus tyrimas (k.).
11:55 Bėdų turgus (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:05 Gamtos inspektoriai.
19:30 Muškietininkai 3.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:40 Trumposios žinios.
22:45 Grupinė psichoterapija miške.
00:15 Trumposios žinios.
00:20 Stilius (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Gimę tą pačią dieną (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Lietuvos televizijos jubiliejui.
TV šou „60 akimirkų“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Lietuvos televizijos jubiliejui.
TV šou „60 akimirkų“ (tęs., k.).
05:40 Klausimėlis.lt (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.)
08:25 „Šviesoforas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Virtuvė“.
11:00 „Du tėvai ir du sūnūs“.
12:05 „Farai“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Itališka meilė“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Boltas“.
21:20 „Londono apgultis“.
23:15 PREMJERA „8 jūrų laivyno
būrys. Už priešo linijos“.
01:15 „Kalėjimo bėgliai“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 Nuo... Iki....
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Transporteris. Visu greičiu.
22:55 Kobra.
00:40 Paslaptingi žvilgsniai (k).
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 „Kartą Rostove...“.
09.20 „Delta“.
10.25 „Gaujos“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Laiptai į dangų“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Baltoji strėlė“.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Ašmenys“.
01.10 „Skolininkas“.
02.45 „Laukinis pasaulis“.
03.05 „Ašmenys“.
04.35 „Skolininkas“.
06.00 „Dykumos“.
06.50 „Gamtos magija“.

06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“ (.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:00 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
10:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Kijevo operatyvinė grupė“ (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 Muchtaro sugrįžimas.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Prokurorų patikrinimas“.
18:00 Info diena.
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Farmacininkas. IV
dalis.
20:30 „Amerikietiškos imtynės“.
22:30 Tikras teisingumas 2. Kruvini pinigai.
00:20 Pagieža (k).
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:45 „Sostų karai“.
03:40 Tikras teisingumas 2. Kruvini
pinigai (k).

2017.04.22 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Specialus tyrimas (k.).
07:00 Premjera. Tobotai 1.
07:25 Tatonka ir mažieji draugai.
07:40 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:55 Džiunglių knyga 2.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Azijos cunamis. Mirtina banga.
13:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Singapūras – klestintis atogrąžų
rojus. Žmogaus ir gamtos santarvė.
14:05 Džesika Flečer 2.
15:45 Žinios.
16:00 Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį pasitinkant.
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Žinios.
18:55 Bėdų turgus.
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Lietuvos televizijos jubiliejui.
TV šou „60 akimirkų“.
22:40 Trumposios žinios.
22:45 Premjera. Vaizdai ir žodžiai.
00:40 Trumposios žinios.
00:45 Pasaulio dokumentika. Azijos
cunamis. Mirtina banga (k.).
01:35 Pasaulio dokumentika. Singapūras – klestintis atogrąžų rojus.
Žmogaus ir gamtos santarvė (k.).
02:25 Džesika Flečer 2 (k.).
04:00 Stilius (k.).
04:45 Lietuvos patriotai (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Nindžago: Spinjitzu
meistrai“.
„Vėžliukai nindzės“.
„Ančiukų istorijos“.
„Kempas ir draugai“.
„Virtuvės istorijos“.
„Pasaulis pagal moteris“.
„Svajonių ūkis“.
„Pabėgimas iš žemės pla-

07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:30
11:00
netos“.
12:45 „Kvaišų šeimynėlės atostogos“.
14:45 „Nevykėlio dienoraštis 2. Rodriko taisyklės“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Pono Poperio pingvinai“.
21:20 „Laukiniai šernai“.
23:30 „Komando“.
01:15 „Londono apgultis“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Zigis ir Ryklys“ (k).
06:55 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ (k).
09:00 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
09:30 „Saugokis meškinų“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Pramuštgalviai.
11:35 Trys nindzės. Pusdienis pramogų parke.
13:25 Mergina iš Džersio.
15:25 Sparnelis ar šlaunelė?
17:30 Bus visko.

18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kelionė į Žemės centrą.
21:20 Mano žmona - ragana.
23:30 Sex turas.
01:35 Transporteris. Visu greičiu (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Vandenyno milžinai“ .
08.30 „Viskas apie gyvūnus“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Kitomis akimis.
10.30 „Tigrų sala“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Sparnuočių gyvenimas.
Skrydžių virtuozai“.
16.00 Žinios.
16.20 „Skinsiu raudoną rožę“.
17.00 „Vandenyno milžinai“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario gatvės“.
20.00 Žinios.
20.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
02.55 „Sparnuočių gyvenimas.
Skrydžių virtuozai“.
03.45 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Jaunikliai“.
06.15
„Sparnuočių
gyvenimas.
Skrydžių virtuozai“.
06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Nepaprastai mieli!“.
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Suomija. 2016 m.
12:05 Foilo karas. Karo žaidimai.
14:10 „Žiniuonis“.
15:15 „Džuna“.
16:15 „Kas žudikas?“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „Paskutinis faras“.
19:30 Muzikinis iššūkis.
21:30 MANO HEROJUS Priverstas
žudyti.
23:20 AŠTRUS KINAS Šėtonas manyje.
00:55 „Sostų karai“ (k).
03:40 Muzikinis iššūkis (k).

2017.04.23 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt.
06:35 Gyvenimas (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Premjera. Tobotai 1.
09:25 Džiunglių knyga 2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Planeta Žemė 2. Salos.
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Nilas. Didingoji upė. Mėnulio kalnai.
13:45 Puaro.
15:20 Gamtos inspektoriai (k.).
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
18:00 Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį pasitinkant. Laisvės vėliavnešiai.
18:30 Žinios.
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.
21:50 Trumposios žinios.
21:55 Premjera. Karalienės sesuo.
23:50 Trumposios žinios.
23:55 Kino žvaigždžių alėja. Alonzanfanas (k.).
01:45 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2. Salos (k.).
02:40 Pasaulio dokumentika. Nilas.
Didingoji upė. Mėnulio kalnai (k.).
03:30 Puaro. Helovino vakarėlis (k.).
05:00 Kelionės su „Istorijos detektyvais“ (k.).
05:45 Klausimėlis.lt.

06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“ (k.).
07:00 „Nindžago: Spinjitzu
meistrai“.
„Vėžliukai nindzės“.
„Ančiukų istorijos“.
„Mamyčių klubas“.
„Kulinariniai triukai“.
„Penkių žvaigždučių būstas“.
„Svajonių sodai“.
PREMJERA „Beždžioniukas

07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
Montis“.
12:45 „Jaunosios verslininkės dienoraštis“.
14:20 „Veiverlio pilies burtininkai“.
16:15 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „Raudonas kilimas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „K95“. Lietuvos krepšinio 95
metų jubiliejaus šou, 2017.
22:00 PREMJERA „Silpnybės“.
23:55 „Nepatikimi kaimynai“.

06:25 Dienos programa.
06:30 „Zigis ir Ryklys“ (k).
06:55 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“.
07:45 „Ančiukai Duoniukai“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
09:00 Sveikatos ABC televitrina.
09:30 „Saugokis meškinų“.
10:10 KINO PUSRYČIAI Tėčio dienos rūpestis.
12:05 Žmogus-voras.
14:35 Adamsų šeimynėlė.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 PREMJERA Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas.
00:15 Galutinis tikslas 3.
02:00 Sex turas (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Vandenyno milžinai“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pasaulio chameleonai“.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 0 laipsnių.
11.50 Auksinė daina.
13.50 „Ilga kelionė namo“.
15.00 „Šarūnas Marčiulionis. Daina
- gyvenimo metafora“ 1 dalis.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 Patriotai.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Gaujos“.
20.00 Žinios.
20.30 „Gaujos“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“.
00.50 Auksinė daina.
02.35 „Gaujos“.
04.20 „Vandenyno milžinai“.
06.00 „24/7“.
06.45 „Gamtos magija“.
06:30 Galiūnų čempionų
lyga. Suomija (k). 2016 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Viena už visus“.
09:35 „Mieliausias Amerikos augintinis“.
10:35 „Džekas Hana kviečia į gamtą“.
12:35 Gyvenimiškos istorijos.
13:35 Sveikinimai.
16:15 „Kas žudikas? Baudžiamosios
bylos“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „Paskutinis faras“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:20 Sėkmės, Čakai.
23:20 „Gyvi numirėliai“.
01:15 Priverstas žudyti (k).
02:45 Šėtonas manyje (k).
04:00 „Mieliausias Amerikos augintinis“ (k).
04:45 Gyvenimiškos istorijos (k).

2017.04.24 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.

10:00 Seserys (k.).
10:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
11:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
11:45 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Dėmesio centre.
22:05 Trumposios žinios.
22:10 Černobylis: po 30 metų. Žmonijos branduolinis paveldas.
23:05 Trumposios žinios.
23:10 Premjera. Medičiai, Florencijos valdovai.
00:10 Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba .
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
05:30 Teisė žinoti (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (kart.).
07:55 „Hubertas ir Staleris“.
„Meilės sūkuryje“.
„Virtuvė“.
„Pono Poperio pingvinai“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Pakartok!“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Kleitono bazė“.
„Transporteris“.
„Specialioji jūrų policijos tar-

08:55
10:00
11:05
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
00:35
01:35
nyba“.
02:25 „Apsukrios kambarinės“.

06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:40 Bus visko (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:25 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Policininkų šou.
00:15 „Kultas“.
01:10 „Taikinys“.
02:00 „Užkampis“.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Moterų balsas.
09.20 „Delta“.
10.25 „Gaujos“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Laiptai į dangų“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baltoji strėlė“.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Detektyvas Linlis“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Laiptai į dangų“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 „Gamtos magija“.
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06:40 Sveikatos ABC televitrina.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Kijevo operatyvinė grupė“ (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 Muchtaro sugrįžimas.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Prokurorų patikrinimas“.
18:00 Info diena.
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Plastikiniai deimantai. I dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Saulės ašaros.
23:50 Sėkmės, Čakai (k).
01:40 „Gyvi numirėliai“ (k.
03:10 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
03:35 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ (k).

2017.04.25 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
10:55 Stilius (k.).
11:45 Černobylis: po 30 metų. Žmonijos branduolinis paveldas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Trumposios žinios.
23:25 Premjera. Drakula.
00:10 Savaitė (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Emigrantai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Istorijos detektyvai (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„Virtuvė“.
„Du tėvai ir du sūnūs“.
„Pakartok!“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Prieš srovę“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Kalėjimo bėgliai“.
„24 valandos. Palikimas“.
„Transporteris“.
„Specialioji jūrų policijos tar-

08:25
08:55
10:00
11:00
12:05
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30
nyba“.
02:20 „Apsukrios kambarinės“.

06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:40 KK2 (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.

19:30 KK2.
20:25 Anapus nežinomybės.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Nindzė
žudikas.
00:10 „Kultas“.
01:05 „Taikinys“.
01:55 „Užkampis“.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Delta“.
10.25 „Gaujos“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Laiptai į dangų“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 PREMJERA. „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas.
00.45 „Gaujos“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Laiptai į dangų“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 „Gamtos magija“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Kijevo operatyvinė grupė“
(k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 Muchtaro sugrįžimas.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Prokurorų patikrinimas“.
18:00 Info diena.
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Plastikiniai deimantai. II dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 International.
23:50 Saulės ašaros (k).
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:50 „Sostų karai“.
03:40 „Penktoji pavara“.
04:25 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:50 „Penktoji pavara“ (k).

2017.04.26 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
10:55 Emigrantai (k.).
11:45 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:45 Trumposios žinios.
22:50 Pranciškus Asyžietis.
00:20 Trumposios žinios.
00:25 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Auksinis protas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Auksinis protas (tęs., k.).
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).

Savaitraščio Nr. 100
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„Virtuvė“.
„Du tėvai ir du sūnūs“.
„Prieš srovę“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Gero vakaro šou“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Vikingų loto“.
PREMJERA „Mašina“.
„Transporteris“.
„Specialioji jūrų policijos tar-

08:25
08:55
10:00
11:00
12:05
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:25
22:30
00:15
01:20
nyba“.
02:10 „Apsukrios kambarinės“.

06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 KK2 (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:25 Kalinių žmonos.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Ypatinga užduotis.
00:10 „Kultas“.
01:05 „Taikinys“.
01:55 „Užkampis“.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Jaunikliai“.
07.20 Auksinė daina.
09.20 „Delta“.
10.25 „Gaujos“.
11.30 „Bitininkas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Laiptai į dangų“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai.
00.45 „Gaujos“.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Laiptai į dangų“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 „Gamtos magija“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:10 „Paskutinis faras“ (k).
10:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Kijevo operatyvinė grupė“ (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 Muchtaro sugrįžimas.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Prokurorų patikrinimas“.
18:00 Info diena.
18:30 „Kijevo operatyvinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Plastikiniai deimantai. III dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Pažymėtas žmogus.
23:35 International (k).
01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:30 „Sostų karai“.
03:30 „Penktoji pavara“.
04:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
04:40 „Penktoji pavara“ (k).

2017.04.27 d.
Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
10:55 Gyvenimas (k.).
11:50 Istorijos detektyvai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Lietuvos patriotai.
22:45 Trumposios žinios.
22:50 Premjera. Miunchenas. 1972ųjų teroro išpuolis.
00:25 Trumposios žinios.
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Specialus tyrimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Lietuvos patriotai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Lietuvos patriotai (tęs., k.).
05:25 Laisvės vėliavnešiai (k.).

23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Nuoga tiesa.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Laiptai į dangų“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 „Gamtos magija“.
06:15 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).
09:10 „Paskutinis faras“ (k).
10:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Kijevo operatyvinė grupė“ (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 Muchtaro sugrįžimas.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Prokurorų patikrinimas“.
18:00 Info diena.
18:30 „Šuo“.
19:30 Voratinklis. Plastikiniai deimantai. IV dalis.
20:30 Farai.
21:00 Savaitės kriminalai.
21:30 Amerikos psichopatė 2.
23:20 Pažymėtas žmogus (k).
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:05 „Sostų karai“.
03:00 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
03:45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
04:30 Savaitės kriminalai (k).

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Nuotykių metas“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
„Šviesoforas“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„Virtuvė“.
„Du tėvai ir du sūnūs“.
„Gero vakaro šou“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Itališka meilė“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Rezidentai“.
„Farai“.
„Šviesoforas“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Sėkmės sala“.
„Transporteris“.
„Specialioji jūrų policijos tar-

08:25
08:55
10:00
11:00
12:05
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
00:10
01:15
nyba“.
02:05 „Apsukrios kambarinės“.

06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“.
07:30 „Mažieji Tomas ir
Džeris III“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 KK2 (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Eik su manim.
00:05 „Kultas“.
01:00 „Taikinys“.
01:50 Sveikatos ABC televitrina (k).
02:15 Alchemija.
02:45 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Autoriai Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius. Ciklas „Menininkų portretai“
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Jaunikliai“.
07.20 Patriotai.
08.20 „Kartą Rostove...“.
09.20 „Delta“.
10.25 „Gaujos“.
11.30 „Bitininkas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Kulinaras“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 PREMJERA. „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.

Kviečiame apsilankyti
odontologijos kabinete!

SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

Gydome ir vaikus. Taikomos
nuolaidos procedūroms. Nuskausminimui
naudojamas
patentuotas išradimas gintario-audio video analgezija.
Gydytojo odontologo konsultacija nemokama!
Kviečiame visus pasinaudoti naujausia dantų balinimo
technologija su Philips Zoom
sistema, kuriai taikome 10 %
nuolaidą!

Registracija tel.: +370
313 53811, 59172, 53900

Romos Pankevičienės
įmonėje
gaminami ir ŠIMTALAPIAI!
Kaina – tik 7.50 Eur už
kilogramą!
Šakotis „Kazytė“
(pjaustytas) – 6 Eur už 1 kg
Pyragas „Mozaika“ –
3.80 Eur už 1 kg
Užsakymai priimami
cukrainėje (Vytauto g. 15)
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Dujų balionų pildymas norimu kiekiu, nemokamas
pristatymas ir pajungimas.
Prekiaujame europinio standarto 27 l ir 7,2 l
dujų balionais, turistinėmis viryklėmis,
angliarūgšte, deguonimi ir acetilenu.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30.
Šeštadieniais iki 12.00.

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

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

Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.
Šv. Jokūbo g. 3,
Druskininkai

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje
ištisus metus!
www.melkerlita.lt,
Tel.: 868683265, 861608020

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Parduodamas 52 a komercinės paskirties sklypas su pastatais (300 kv. m gamybinės patalpos): sandėliavimo, garažai (70 kW elektra, vandentiekis, kanalizacija), dalinai kietu
pagrindu aikštelė. Sklypas gražioje vietoje, prie miško, Sodžiaus g. 49. Kaina – 110000 Eur. Galima derėtis.

Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Parduodu malkas skaldytas arba kaladėmis.
Atvežu nemokamai. Tel. 8 601 46179
Reikalingas operatorius (-ė), dirbti kompiuterinėmis staklėmis
(CNC), apmokome. Būtini braižymo įgūdžiai („AutoCAD“ ar
panašių programų). Tel.: 8 685 46006, 8 659 13031

Tel. 8 680 58789

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos,
čiužiniai. Prekiaujame išsimokėtinai. Geros kainos.
Nuolaidos iki 25%.
www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953
TRALIUKO PASLAUGOS

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines
malkas. Tel. 8 612 49137

• Pagalba kelyje
• Lengvųjų automobilių pervežimas
• Žemės ūkio technikos pervežimas

Įmonė ieško tolimųjų reisų vairuotojų, važinėti
pastoviais maršrutais. Tel. 8 610 67393
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško
statybos darbų vadovo – meistro, elektrikoautoelektriko, vairuotojo ir mechanizatoriaus.
Dėl išsamesnės informacijos pasiteiravimui
kreiptis telefonu 8-313-51405.

Grožio namai „Saulės grožis“ siūlo darbą:
administratorei (-iui), manikiūrininkei (-ui).
CV siųsti: kudirkos@saulesgrozis.lt,
tel. 8 614 09630

Tel. 8 687 55017

Įmonei reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai.
Tel. 8 698 26860, el. paštas: ernestas@transeta.lt

Š. m. balandžio 28 d. 18 val. M. K. Čiurlionio g. 89-7
garažų bendrijos „Šiluma“ narių susirinkimas.
Darbotvarkėje:
1. Pirmininko ataskaita už 2016 m.
2. Naujų įstatų tvirtinimas.
3. Bendrijos pirmininko ir valdybos rinkimai.
4. Revizoriaus ataskaita ir rinkimai.
5. Einamieji klausimai.
Bendrijos pirmininkas

16 vietų mikroautobuso nuoma.
Tel. 8 680 48121

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose.

Tel. 8 618 53770
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt
Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario 33 kv. m. butas Alytuje,
geroje vietoje, 5 aukšte iš 5. Suremontuotas, pakeisti vamzdžiai. Kaina
– 12000 Eur. Tel. 8 671 03787
2 kambarių 51,22 kv. m butas Ateities
g., 9 aukšte iš 10. Kaina – 33000 Eur.
Tel. 8 687 37575
2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardino g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba,
dalinė apdaila, prie „Alkos“ tvenkinio.
Kaina – 27500 Eur. Tel. 8 687 37575
1 kambario butas 4 aukšte, Gardino
g. Bute atskira virtuvė, vonia su WC
kartu, koridorius., šarvuotos durys,
plastikiniai langai, su daliniais baldais. Butui reikalingas kosmetinis
remontas. Kaina – 6900 Eur.
Tel. 8 698 48621
2 kambarių butas Ateities g. 12, 9
aukšte su daliniu remontu. Kaina –
35000 Eur. Tel. 8 628 34979
2 kambarių 40 kv. m suremontuotas
butas, bendrabutyje, Gardino g., 2
aukšte iš 5 su baldais ir buitine technika. Tel. 8 671 59773
3 kambarių 55,90 kv. m butas Vytauto g. 1 aukšte iš 5., Namas renovuotas, suremontuotas, su daliniais
baldais ir buitine technika. Kaina –
58000 Eur. Tel. 8 698 48621
3 kambarių butas, su 3 balkonais, 1
aukšte iš 9, geroje, gražioje vietoje.
Reikalingas remontas. Kaina –
38500 Eur. Tel. 8 698 48621
Sodyba Tautėnų kaime su pastatais
ir 13 ha žemės. Tel. 8 686 40488
127 kv. m namas su 14 a žemės sklypu Leipalingyje, Druskininkų g.
Tel. 8 612 15439
12 a namų valdos žemės sklypas
Neravų kaime. Atlikti geodeziniai
matavimai. Kaina – 10500 Eur.
Tel. 8 687 29055
Naujos statybos kotedžas centre,
Nemuno g. Kaina – 135000 Eur.
Tel. 8 676 45000
6 a sklypas sodų b-joje Viečiūnuose
su mūriniu namu, sausas rūsys, mūrinis pastatas, šulinys. Yra geodeziniai matavimai.
Tel. 8 616 92095, 8 616 92094
6 a sklypas sodų b-joje Viečiūnuose
su mūriniu namu, sausas rūsys, mūrinis pastatas, šulinys. Yra geodeziniai matavimai.
Tel.: 8 616 92095, 8 616 92094
10 a sklypas „Raigardo“ sodų b-joje,
Rūtų g. 13. Kaina – 18000 Eur.
Tel. 8 616 36909

Baldų gamyba Druskininkuose pagal užsakymus:
virtuvės komplektai nuo
284 Eur; spintos su aliuminio slenkamomis sistemomis nuo 299 Eur ir kiti baldai. Nuolaidos! Garantijos!
Tel. 8 626 90550, el. paštas:
t-compania@hotmail.com

17,8 a sklypas Viečiūnuose, „Rūtų“
sodų b-joje, 2-oji g. su rąstiniu nameliu, tinkančiu gyventi žiemą. Kaina –
38000 Eur. Tel. 8 677 71199
Namas Ratnyčioje. Kaina – 58000
Eur. Domina keitimas.
Tel. 8 686 42499
8,5 a sodo sklypas „Raigardo“ sodų
b-joje su apšiltintu nameliu (rūsys po
visu namu), geroje vietoje prie upelio
ir miško. Kaina – 19000 Eur.
Tel. 8 620 91908
4,5 a namų valdos sklypas Druskininkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys,
detalusis planas, žemė išpirkta.
Tel. 8 682 98506
Sodas „Raigardo“ sodų b-joje su
namu, tinkančiu gyventi žiemą, yra
pirtis, garažas. Tel. 8 687 68577
0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto kelio, netoli elektra. Kaina – 9990 Eur.
Tel. 8 682 48474
32 a sklypas prie pat kelio – Čiurlionio g. 120, sklypo nr. 6, idealiai
tinkantis komercinei veiklai ar namų
valdai. Galima pirkti visą arba dalimis
– 10, 15 ar 20 a. Yra geodeziniai matavimai ir riboženkliai. Kaina – 3000
Eur/1 a. Tel. 8 686 07798
7 a namų valdos sklypas Ratnyčioje,
Latežerio g. 4. Sklypas kraštinis, prie
pušyno, atskiras privažiavimas, visos
komunikacijos. Tel. 8 650 83251
5,5 a sodo sklypas su mūriniu namu
Viečiūnuose, 10-oji g. 3. Kaina –
15500 Eur. Tel. 8 624 80598
Autoservisas ir sandėlys Gardino g.
77, Druskininkuose. Viso plotas –
703 kv. m. Kaina – 119000 Eur.
Tel. 8 647 27429
2,55 ha žemės sklypas Vilkininkų
kaime (iki ežero 130 metrų). Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 617 62483
52 a komercinės paskirties sklypas
su pastatais (300 kv. m gamybinės
patalpos): sandėliavimo, garažai (70
kW elektra, vandentiekis, kanalizacija), dalinai kietu pagrindu aikštelė.
Sklypas gražioje vietoje, prie miško,
Sodžiaus g. 49. Kaina – 110000 Eur.
Galima derėtis. Tel. 8 680 58789
Garažas Viečiūnuose (pakalnėje).
Tel. 8 687 93979

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Peugeot 106“ 1999 m., 1,1 L benzinas, mėlynos spalvos. Kaina – 450
Eur. Tel. 8 633 34714
Motociklas „Zipp 125“ 2012 m., techniškai tvarkingas, rida – 3400 km.
Kaina – 850 Eur. Tel. 8 613 14567
4 padangos R15/195/65 su ratlankiais ir gaubtais. Tinka „Toyota Auris“.
Kaina – 90 Eur. Tel. 8 687 89766
Naudotos ir restauruotos padangos
iš Švedijos R14,R15,R16 (M+S – vasarinės, žieminės – universalios).
Tel. 8 612 09648

„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA,
draudimas, rida – 185000 km.
Tel. 8 68298506
„VW Passat“ sedanas 1,8 L benzinas, TA iki 2018.08, kablys, 2 komplektai padangų. Tel. 8 618 03381
„Renault Megane Scenic“ 2003 m.,
1,6 L benzinas, „Opel Astra“ 2003 m.,
2 L dyzelinas, universalas. Tel. 8 623
23430
„Opel Zafira“ lieti ratlankiai R15 (4
vnt). Kaina – 75 Eur. Tel. 8 616 07260
„MB 300“ 1991 m., TA iki 2018.10;
„Ford Galaxy“ 1999 m., TA iki
2018.05, 81 kW už 1550 Eur.
Tel. 8 615 51632

Dviejų durų spinta už 85 Eur; 2 kėdės; didelis kelioninis lagaminas;
gėlė Dracena (160 cm) už 10 Eur;
vilnonis kilimas 1,5 m x 2,4 m; užuolaidos. Tel. 8 600 38695
Sofa-lova su daiktadėže ir pagalvėmis, geros būklės vienvietė sofa-lova
su didele daiktadėže patalynei. Kaina
– 80 Eur. Tel. 8 626 77260
Komoda, indauja, sekcija, valgomojo
stalas, kavos staliukas, kampinė indauja, sofa, odinė poilsio kėdė, gėlių
staliukas, kėdės. 8 606 28422
Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606
Pigiai geros kokybės naudotas pientraukis AVENT už 10 Eur; muzikinė
karuselė lovytei už 8 Eur; 3 dalių
vežimėlis „Chicco“ už 80 Eur.
Tel. 8 645 75151
Naudota dujinė viryklė.
Tel. 8 626 90550

Keičia
6 a sodą Viečiūnuose su mūriniu
namu pritaikytu gyventi žiemą į butą
Druskininkuose.
Tel.: 8 610 10748, 8 685 86947
3 kambarių butą 4 aukšte į panašų
2-3 kambarių butą 1 aukšte miesto
centre arba senamiestyje.
Tel. 8 600 38695

Perka
Naudotas lauko duris.
Tel. 8 683 16903
4 naudotas vasarines padangas
R15/55, R16. Tel. 8 682 52506
Padangas R15. Tel. 8 621 03032
Mobilų namelį. Tel. 8 612 54947

„Ford Galaxy“ 1999 m., 1,9 TDI, 81
kW dalimis. Tel. 8 652 69585

3 moteriški dviračiai.
Tel. 8 686 41953

Garažą prie buvusios katilinė.
Tel. 8 616 22124

Naudotos vasarinės padangos
R14/195/60. Tel. 8 626 90550

Mažai naudotas dviratis su pavaromis už 100 Eur; elektrinė siuvimo
mašina už 50 Eur; kojinė siuvimo
mašina už 50 Eur. Tel. 8 623 23482

2-3 kambarių butą. Tel. 8 626 57834

Padangos „Vredestein“ (4 vnt)
R15/195/60 už 80 Eur; padangos
„Hankook“ (4 vnt) R15/195/65 už 80
Eur. Tel. 8 650 87433
„Audi A4“ 2009 m., karavanas, juodos spalvos, 2,6 L dyzelinas, 140 kW,
rida – 127000 km. Kaina – 10800
Eur. Tel. 8 617 62483
„Toyota Avensis“ 2004 m., 2 L dyzelinas. Kaina – 3450 Eur.
Tel. 8 686 41953
„Ford Galaxy“ 1999 m., 1,9 TDI variklio ir kuro sistemos dalys.
Tel. 8 652 16984
Vasarinės padangos R15/185/60,
plieniniai ratlankiai R15 (tinka „Citroen“, Peugeot“). Tel. 8 612 60844
„Audi 100“ 1989 m., 2 L dyzelinas už
750 Eur; „VW Passat“ 1994 m., 1,9
TDI už 650 Eur; lieti ratlankiai „Audi
100“ su padangomis už 90 Eur; lieti
ratlankiai „Renault“ už 100 Eur; 5
skylių diskai „VW Passat“ už 50 Eur;
diskai su padangomis „Audi“ už 60
Eur. Tel. 8 624 25449

Parduoda mišką ir medieną
Dilės (5 cm storio, 6 m ilgio), akmenys (yra didelių). Tel. 8 698 89943
Sausa mediena 15x20 ir 5x15 cm
(dvigubo ir viengubo pjovimo lentos).
Tel. 8 686 17277
1 ha miško ir viengubo pjovimo lentos
(5 kub. m). Tel. 8 624 95589
4 m. ąžuoliniai rąstai.
Tel. 8 611 20107

Parduodama gyvuliai, pieno, mėsos produktai
Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247
Romanovo veislės avys ir avinai
(įvairaus amžiaus). Kaina: gyvo svorio – 1 kg/1,8 Eur, mėsa – 1 kg/4,80
Eur. Tel. 8 622 83325

Parduodami įvairūs daiktai
Mobilusis telefonas „Nokia e51“. Kaina – 50 Eur. Tel. 8 650 68954

Karvė. Tel. 8 612 38879
Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv.
m, pamatiniai perdengimo blokai ir
perdengimo plokštės), paauksuoti
sportiniai medaliai, rankų darbo plytos ir kokliai krosniai, pamatų perdengimo plokštės, elektrinis šildytuvas,
švediška žoliapjovė, štanga, suoliukas. Tel. 8 682 98506

Garažą. Tel. 8 618 53770

Nuoma
Išnuomoju 2 pereinamu kambariu
nedidelį butą prie Gardino-Veisiejų
sankryžos. Tel. 8 616 21378
Išnuomojamos gamybinės patalpos
(70 kv. m) su atskiru įvažiavimu).
Kaina – 1 kv. m/1,7 Eur.
Tel. 8 680 58789

Televizorius „Shivaki“ (52 cm įstrižainė) už 10 Eur; plokščiaekranis monitorius už 10 Eur; video kasetės.
Tel. 8 603 04562

Išnuomojami naujai suremontuoti su
atskirais įėjimais 26 ir 47 kv. m. butai
Gardino g. Tel. 8 611 48844

Moteriškas dviratis. Kaina – 215 Eur.
Tel. 8 618 67690

Išnuomojamas sodo namas, tinkantis
gyventi žiemą. Kaina – 1 mėn./200
Eur. Tel. 8 654 40431

2 šaldytuvai „Snaigė“ už 30 ir 50
Eur; viengulės lovos po 5 Eur, naujas
juostinis fotoaparatas „Olimpija“ už
50 Eur; naujas vaikiškas tualetas už
5 Eur; akordeonas „Acord“, švarkai ir
striukės (XL dydis). Tel. 8 606 08863

Išnuomoju 2 kambarių butą (iki birželio 1 d.) centre. Tel. 8 616 48116
Išnuomoju 1 kambario butą M. K.
Čiurlionio g., 5 aukšte iš 5 (be baldų).
Tel. 8 650 16100

Ožka su ožiukais. Tel. 8 616 10319
2 lovatiesės, porcelianinės lėkštės,
servizai, pigiai vilnonis kilimas, 2
moteriški kailiniai (dydis 48-50, kaina
nuo 30 Eur)
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Ieško darbo
Moteris ieško darbo, gali prižiūrėti
mažus vaikus. Tel. 8 650 68954

Mėšlas. Tel. 8 635 55971
Avižos, akmenys.
Tel. 8 612 11251, 8 699 11554

Kiti

Bulvės. Tel. 8 676 77438

Dovanoju pūkuotus katinėlius.
Tel. 8 655 14923

Naudota ketaus vonia ir didelė keramikinis praustuvas. Tel. 8 624 87129

Gal kas padovanotų ar pigiai parduotų skelbimo mašiną. Tel. 8 646 85288

Tujos (80-90 cm) po 2 Eur/1 vnt.
Tel. 8 679 51231

Atiduodu molį. Tel. 8 609 41640

Lubinai, akmenys. Tel. 8 699 1154, 8
612 11612
Elektrinė viryklė „Haka“ su keramikiniu stalu. Kaina – 100 Eur.
Tel. 8 622 82556
Universalaus dydžio vestuvinė suknelė su priedais. Kaina – 40 Eur.
Tel. 8 622 21438
Vaikiškas dviratis (3-6 m. vaikui).
Kaina – 75 Eur. Tel. 8 612 60844
3 bičių šeimos su aviliais arba be jų,
metaliniai 20 L kanistrai.
Tel. 8 611 20107
Kolonijinės tujos po 4 Eur; bijūnai po
4 Eur; kanadinės eglutės (kapams)
po 3 Eur; kukmedžiai po 3 Eur; kaštonai po 2 Eur; Topoliai po 2 Eur;
laukiniai putinai po 2 Eur; šliaužiantis
kadagys (kapams); baltieji gluosniai
po 1,5 Eur; buksmedžiai po 1 Eur;
rabarbarai po 1 Eur. Visi augalai augantys. Tel. 8 604 53335
Treniruoklis. Tel. 8 612 68944
Kolonėlė su stiprintuvu „Pioneer“.
Kaina – 120 Eur. Tel. 8 624 25449

Techninė pagalba kelyje
ir krovinių pervežimas
Druskininkuose.
Tel. 8 618 53770
Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

Parduotuvėje
„5 Aveniu“

(„Parko vila“ – gauta nauja
vyriškų drabužių siunta
(didelių dydžių kostiumai,
švarkai, baltiniai ir kita).

Tel. 8 654 17888
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Trečiąjį gimtadienį švenčiantys „Džiugučiai“ dalina šypsenas ir
širdies šilumą

Vis daugiau vaikų renkasi į „Džiugučių“centrą, atsiveda ir vieni kitų draugus, seses, brolius/„Džiugučių“ archyvo nuotrauka

Ateinančio savaitgalio laukia
ir dauguma vaikų – juk pirmąjį sekmadienį po Velykų švenčiamas Atvelykis, Vaikų Velykėlės. Tai diena, kai vėl galima
džiaugtis margučiais, kiškio
pyragais, Velykės dovanėlėmis. O Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios)
parapijos Vaikų dienos centro „Džiugučiai“ auklėtiniams
buvo įsimintinas ir pirmasis
balandžio sekmadienis, kai
Viečiūnų bendruomenės centre jie atšventė dar vieną smagų „Džiugučių“ gimtadienį.
Gimtadieniui – dovanos
Vaikai pradžiugino susirinkusiuosius savo koncertu ir patys
džiaugėsi, sulaukę svečių bei dovanų: Druskininkų savivaldybės
vardu „Džiugučius“ pasveikino
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, vaikų tėveliai. Kiekvienam „Džiugučių“ auklėtiniui buvo
įteikta ir „Kamėjos“ dovana – šios
įmonės juvelyrų sukurti ir klebono kun. Žydriaus Kuzino pašventinti vardiniai medalionėliai su išgraviruotu kiekvieno vaiko vardu,
pavarde ir Šventojo rašto žodžiais
„Nebijok, nes aš esu su Tavimi.
Tortą trečiojo gimtadienio proga
„Džiugučiams“ iškepė ir padovanojo Irma Suraučienė. Ne mažiau
nei dovanomis, vaikai džiaugėsi ir „Auksinio banano“ nominacijomis – kiekvieną vaiką buvo už
ką pagirti, paskatinti, nominuoti. Šventinę nuotaiką scenoje sukūrė net šimtas Astos Buragienės
dovanotų „Džiugučių“ simboliais
– boružėmis – papuoštų balionų,
dvi helio balionų puokštės. Prie
durų vaikus ir visus svečius pasitiko Astos sukurtas vaikų draugas
„Kubušas“.
Dar vieną dovaną „Džiugučiai“

gavo ir savo gimtadienio išvakarėse: Ratnyčioje, prie „Džiugučių“
centro, Sportininkų rengimo centro Druskininkuose direktoriaus
Juliaus Matulevičiaus ir Druskininkų savivaldybės iniciatyva,
padedant Paslaugų ūkiui, įrengta aikštelė, kurioje vaikai jau gali
žaisti tinklinį, krepšinį, kitus lauko
žaidimus.
„Džiugučių“ vis daugiau
Prie „Džiugučių“ įkūrimo ištakų, 2014-ųjų kovą, buvo Edita
Remeikienė ir Aksana Šematovičienė. Moterys sako, kad joms
dabar pats brangiausias dalykas yra nuoširdus vaikų dėkingumas, jų širdingumas ir atvirumas: „Didžiausia laimė yra matyti
mūsų „džiugučių“ šypsenas. Kai
vaikai ateina į centrą, apsikabina taip nuoširdžiai, kaip tik begali būti apkabintas artimas, savas
ir brangus žmogus, širdį užplūsta
šiluma. Ir jausmas, kad tai, ką patiriame su šiais vaikais, yra didelė gyvenimo dovana mums. Didelė laimė, kad ir vaikai dalinasi su
mumis savo patyrimais.“
Vis daugiau vaikų renkasi į
„Džiugučius“, atsiveda vieni kitų
draugus, seses, brolius. Per trejus metus „Džiugučių“ bendruomenė gerokai pagausėjo. Kaip
patikino E. Remeikienė, dabar
organizacija vienija jau daugiau
nei 50 vaikų iš įvairių šeimų: „Jau
nė nesitiki, kad per trejus metus
mūsų bendruomenė taip išaugo, kad centrą lanko toks didelis
būrys vaikų. Mums „Džiugučių“
gimtadieniai yra labai svarbūs –
su kiekvienu gimtadieniu ir aš, ir
Aksana, su kuria drauge kūrėme
„Džiugučius“ ir visi savanoriai, –
gauname lyg naują paskatinimą,
palaiminimą tolesniam mūsų buvimui, gyvavimui ir veiklai su vai-

kais. Kai rengėme pirmąjį susitikimą, kurdamos „Džiugučius“,
dar turėjome nemažai abejonių,
ar viską darome, kad vaikai susidomėtų, ateitų, kad jiems čia būtų
gera. Pradžioje nelabai pasitikėjome savo jėgomis. O dabar matome, kad ateinančių vaikų būrys
gausėja, ir tai labai šildo mūsų širdis. „Džiugučius“ lanko ir sau įdomios veiklos čia randa įvairaus
amžiaus vaikai, jaunimas.“
Laukiami savanoriai
Centre vaikams organizuojamos
įvairios išvykos, stovyklos, turistiniai žygiai. Taip pat vaikai mokomi
įvairių darbelių, rankdarbių. Organizuojami susitikimai su įžymiais
žmonėmis, kartu švenčia gimtadienius, šv. Kalėdas, Užgavėnes, šv. Velykas ir kitas šventes.
Be viso to, vaikai mokomi namų
ruošos darbų, būti draugiški ir paslaugūs vieni kitiems, mandagumo ir pagarbos šalia esantiems.
Rengiamos įvairios ekskursijos,
dviračių žygiai, stovyklos, organizuojama pažintinė ir sportinė veikla.
Visose veiklose padeda savanoriai. E. Remeikienė sakė, kad
organizacija labai lauktų daugiau
savanorių, galinčių ir norinčių
mums padėti veikose ir bendrauti su vaikais: „Dauguma mūsų buvusių savanorių buvo moksleiviai,
kurie išvyko studijuoti, kuriems
mes esame be galo dėkingos.
Kartu visi mes augome ir užaugome iki didelio ir stipraus vaikų dienos centro. Tačiau kiti, kurie gali,
ateina ir skiria savo laiką vaikams.
Labai dėkojame ir džiaugiamės
brolių Pauliaus ir Justo Cikanavičių pagalba ir savanoryste. Visi,
padedant klebonui kun. Ž. Kuzinui, vienuolei, seseriai Kristinai
jaučiamės lyg darni šeima. Mes

„Džiugučių“ vadovės, sesuo K. Kalinauskaitė, E. Remeikienė, A. Šematovičienė
laimingos, kad centrą lankančių vaikų būrys gausėja/„Džiugučių“ archyvo nuotrauka

esame stiprūs tuo, kad esame artimi vieni kitiems, kasdien mokomės ir įgyjame atsakomybės vieni už kitus.“
Vaikai į dienos centrą gali ateiti
visomis savaitės dienomis, išskyrus sekmadienį ir pirmadienį. Tie,
kurie namuose neturi sąlygų ruošti mokyklines namų užduotis, ruošia jas centre, pavalgo, dalyvauja
ugdomuosiuose užsiėmimuose,
žaidžia. Kadangi vaikai labai greitai įsitraukia į veiklas, ugdymas
dienos centre vyksta siūlant įvai-

riausius užsiėmimus. Jų metu
vaikai ne tik mokosi bendravimo,
buities tvarkymo įgūdžių, savarankiškumo, atsakomybės, bet ir
atskleisti savo, asmeninius gebėjimus.
Centre įgyvendinamos socialinės edukacinės programos – įvairios išvykos ir žygiai, stovyklos.
Vaikai dalyvauja įvairiose akcijose, tokiose kaip „Darom“, „Maisto
banko“ akcijoje ir kitose.
Parengė Ramunė Žilienė

