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K. Dineikos parke – 
sūpynės judėjimo 
negalią turintiems 

žmonėms

4 psl.

Mero 
pavaduotojas 

L. Urmanavičius: 
„Vasaros pradžią 

šiais metais 
Druskininkai 

skelbs įspūdingu 
karnavalu ir 

gausybe renginių“

3 psl.

Druskininkų miesto 
mišraus suaugusiųjų 

choro triumfas 

6 psl.

Muzikiniame projekte dalyvaujantis 
druskininkietis Anatolijus Oleinik tikisi 

kraštiečių palaikymo

Druskininkietis Anatolijus 
Oleinik, populiarumo ir pripa-
žinimo sulaukęs po pergalės 
muzikiniame projekto „Kelias 
į žvaigždes“, dalyvavęs „Cho-
rų karuose“ ir bandęs atras-
ti jaunųjų talentų savo gimti-
nėje bei pelnyti pripažinimą 
savo mylimam miestui, šie-
met dalyvauja LNK projekte 
„Mes vieno kraujo“ ir jau pa-
teko į jo superfinalą. 

Šį sekmadienį bus galima 
ne tik stebėti savo kraštie-
čio pasirodymą televizoriaus 
ekrane, bet ir balsuoti. Tie-
sioginės transliacijos metu 
pirmą kartą savo nuomonę 
galės pareikšti ir žiūrovai – 
būtent jų skambučiai ir lems, 
kas taps nugalėtoju ir laimės 
10 000 eurų. Galbūt kraštie-
čių palaikymas Anatolijui at-
neš sėkmę superfinale, ir jo 
svajonė laimėti projektą taps 
realybe?

– Ką Jums reiškia Druski-
ninkų krašto žmonių palaiky-
mas? Juk kartais atrodo, jog 
gimtojo miesto atstovo pasi-
rodymas projekte tarsi sutel-
kia bendruomenę ir skatina 
balsuoti bei jį palaikyti? 

– Labai smagu jausti kraštie-
čių palaikymą. Jis tikrai junta-
mas. Kasdien, einant gatve, au-
tomobilių stovėjimo aikštelėje, 

parduotuvėje, kavinėje – visur, 
kur tik galima sutikti žmonių, 
jie kalbina, džiaugiasi, linki sė-
kmės, nori kartu fotografuotis, 
prašo autografo. Visur, kur be-
nuvyktum, pasirodo, kad drus-
kininkietis druskininkiečiui – lyg 
šeima. Tai labai suteikia jėgų, 
smagu žinoti, kad žmonės tave 
palaiko. Geras žodis ir palaiky-
mas  tikrai padeda ir skatina vis-
ką daryti kuo geriau. 

– Kas paskatino dalyvauti 
šiame projekte?

– Kartą su žmona pamatė-
me panašaus televizijos projek-
tą internete. Ir jis mums abiems 
labai patiko. Audėme mintį, kad 
norėtųsi ir man panašiame su-
dalyvauti. Ir nepraėjus nei pus-
mečiui, sulaukiau pasiūlymo da-
lyvauti LNK televizijos projekto 
„Mes vieno kraujo“ atrankoje. 
Sudalyvavau, pasisekė. Ir štai – 
laukia superfinalas.

– Kuo projektas sudomino 
ir sužavėjo? Kas jame buvo 
sunkiausia?

– Projektas labai dinamiškas. 
Pasirengti naujiems pasirody-
mams – įsikūnyti į kurią nors 
scenos žvaigždę – tenka per 
savaitę. Tai ir milžiniška aktori-
nė treniruotė. Šiame projekte ne 
viską lemia geras balsas – svar-
bi visuma, kaip tu sugebi per-

teikti pasirinktą asmenybę, kaip 
į ją įsikūniji. Čia tikrai reikia ak-
torinių sugebėjimų. Teko daug 
ko išmokti, ir man tai prade-
da patikti! Dabar jau net ir apie 
miuziklą pasvajoju...

–  Kas labiausiai padeda pa-
sirengti pasirodymams? 

– Televizijoje, žinoma, dir-
ba stilistai, kurie rūpinasi, kad 
būtum kuo panašesnis į as-
menybę, kurią teks įkūnyti. 
Jie rūpinasi grimu, šukuose-
na, drabužiais. Padeda nuosta-
bus choreografas Paulius Šin-
kūnas. Man atrodo, kad jis turi 
ir druskininkietiškos dvasios... 
Esu labai dėkingas visiems 
tiems žmonėms. O pagrindi-
nė mano palaikytoja ir kritikė 
yra mano žmona Inga. Lenkiu 
prieš ją savo galvą, Inga man ti-
krai labai daug padeda tvarky-
ti visokias smulkmenėles, kurių, 
pervargęs, aš kartais ir nepa-
stebiu. Ji labai skatina, labai 
palaiko, nežinau, kaip jai galė-
siu už viską atsidėkoti.

–  Teko įkūnyti gana skir-
tingus atlikėjus.  Kuris iš jų 
buvo didžiausias iššūkis, kas 
buvo sunkiausia?

–  Pirmiausia teko įsikūnyti į 
Džon Bon Džovį. Tai buvo sudė-
tinga, nes man teko pasirodyti 
televizijos projekte pirmąkart po 

ilgo laiko. Stebėjau jo judesiuos, 
manieras, savitumus, stengiau-
si sudėti pagrindinius akcentus. 
Visa tai labai svarbu! 

Teko įsikūnyti į skandalingą-
ją Eurovizijos atlikėją Končitą, 
keistoką personažą. Tai buvo 
rimtas iššūkis. Ilgai drąsinau 
save, nes teko vilkėti moteriš-
kus rūbus su visu priklausan-
čiu „apipavidalinimu“...  Tiesa, 
po šio pasirodymo susimąsčiau 
– kaip tos moterys visą dieną 
sugebat būti su tais aukštakul-
niais? Stebuklas! Man tai buvo 
ir balso iššūkis. Reikėjo labai 
greitai „šoktelėti daug natų į vir-
šų“. Tai praktikoje iki tol retai 
dariau. Dėl to buvo daug repe-
ticijų. Dėkoju Česlovui Gabaliui 
už pagalbą, ruošiantis šiam pa-
sirodymui. 

Kai įkūnijau Igorį Kofą iš „Le-
mon Joy“, tai daryti buvo len-
gva. Gal dėl to, kad į sceną li-
pau su savo gitara? 

Man atrodo, kad tai buvo mano 
numeris.

Egidijus Dragūnas... O, Dieve! 
Tai buvo drąsos pasirodymas. 
Taip nelengvai sekėsi pasiruoš-
ti, nes, tiesą sakant, neartimas 
man atlikėjas. Teko perprasti ne 
tik dainavimą, bet ir jo bendravi-
mo manieras. Reikėjo akcentuo-
ti tuos bruožus, 
kuriuos žmonės 
labiausiai žino. 5 psl.

Anatolijus puikiai įkūnijo grupės „Queen“ lyderį Fredį Merkurį/Asmeninio archyvo 
nuotrauka

Ar projekto „Mes vieno kraujo“ nugalėtoju taps druskininkietis Anatolijus Oleinik?/Alvydo 
Lukoševičiaus nuotrauka
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Kauno apygardos teisme prokuroras pripažino: 
Druskininkų savivaldybės taryba galėjo perduoti 

savivaldybės administracijai turtą valdyti 
patikėjimo teise

Praėjusį ketvirtadienį vykusia-
me Kauno apygardos teismo po-
sėdyje nagrinėtas skundas dėl 
rugpjūčio 30 dieną Druskinin-
kų savivaldybės Tarybos spren-
dimo, kuriuo Savivaldybės tur-
tas perduotas savivaldybės 
administracijai valdyti patikėji-
mo teise. Minėtas sprendimas 
keleto Druskininkų savivaldy-
bės tarybos opozicijai priklau-
sančių konservatorių ir libera-
lų buvo apskųstas Generalinei 
prokuratūrai. Prokuroro prašy-
mu, Druskininkų savivaldybės 
administracija pateikė išsamų 
paaiškinimą dėl apskųsto spren-
dimo priėmimo būtinybės, teisė-
tumo ir  jo tikslų. Pabrėžtina, kad 
kitose Lietuvos savivaldybėse 
yra priimta daugybė analogiš-
kų sprendimų. Daugiau kaip va-
landą vykusiame Kauno apygar-
dos teismo posėdyje prokuroras 
pripažino, kad Druskininkų savi-
valdybės taryba galėjo perduoti  

savivaldybės administracijai tur-
tą valdyti patikėjimo teise.

Nelikus teisinių motyvų dėl pri-
imto sprendimo teisėtumo, proku-
roras didžiąją posėdžio dalį skyrė 

savivaldybės turto sąrašų nagri-
nėjimui ir analizavimui.

Galutinį sprendimą Kauno apy-
gardos teismas skelbs gegužės 
24 dieną. 

„Facebook“ paskyros „Lietuvos teismai“ nuotrauka

Skelbiama šildymo sezono 
pabaiga

Nuo gegužės 5 dienos Drus-
kininkų savivaldybės adminis-
tracijos direktorės įsakymu pa-
skelbta šiemet neįprastai ilgai 
užsitęsusio šildymo sezono pa-
baiga Druskininkų savivaldy-
bėje. Pastarosiomis dienomis į 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistraciją kreipėsi nemažai gy-
ventojų, klausdami, kada jų na-
muose bus išjungtas šildymas. 
Primename, kad administracijos 
direktoriaus įsakymu skelbiama 
šildymo sezono pabaiga yra pri-
valoma savivaldybės įstaigoms 
ir institucijoms (darželiams, mo-
kykloms, gydymo įstaigoms ir 
pan.). Visi kiti vartotojai turi tei-

sę patys nuspręsti dėl savo pas-
tatų šildymo pabaigos, nepažei-
džiant nustatytų higienos normų. 
Sprendimas dėl daugiabučio 
namo šildymo priimamas butų ir 
kitų patalpų savininkų balsų dau-
guma. Sprendimų priėmimą turė-
tų organizuoti daugiabučių namų 
administratorius arba valdyto-
jas. Gyventojai daugiabučiuo-
se namuose dažniau laukia, kol 
dėl jų daugiabučio namo šildymo 
nuspręs savivaldybė, o ne patys 
priima sprendimus. Druskininkų 
savivaldybės administracija kvie-
čia gyventojus būti aktyvius ir pa-
tiems spręsti dėl savo pastatų šil-
dymo pradžios ir pabaigos.

Posėdžiavo savivaldybės Jaunimo reikalų taryba
Antradienį Druskininkų savi-

valdybėje organizuotas savival-
dybės Jaunimo reikalų  tarybos 
(SJRT) posėdis, kurio metu kal-
bėta apie jaunimo užimtumą va-
sarą, diskutuota apie mobilaus 
darbo su jaunimu plėtrą, aptar-
tas savanoriškos veiklos mode-
lis. Posėdžio metu patvirtintas 
savivaldybės jaunimo tarybos 
planas 2017-2018 m. Posėdy-
je dalyvavo Druskininkų savival-
dybės mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius, mero patarėja 
Irena Lynikienė, Švietimo sky-
riaus vyriausioji specialistė  Di-
ana Brown,  Jaunimo užimtumo 
centro direktorė Aušra Nedzins-
kienė, Jaunimo  garantijų inicia-
tyvos koordinatorė Kristina Fe-
daravičiūtė, jaunimo atstovai.

Antradienį Druskininkų savivaldybėje organizuotas savivaldybės Jaunimo reikalų  tary-
bos (SJRT) posėdis/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Į geografijos olimpiadą mokinius atlydėję 
mokytojai lankėsi Savivaldybėje

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų „Ryto“ gimnazijoje surengta 
29-oji respublikinė mokinių ge-
ografijos olimpiada. Į Druskinin-
kus atvyko geriausi mokiniai ir jų 
mokytojai iš 35 miestų ir rajonų.  
Kol mokiniai sprendė olimpiados 
užduotis, mokytojai susitiko su 

Druskininkų savivaldybės meru 
Ričardu Malinausku. Meras sve-
čiams pristatė Druskininkų isto-
riją, įgyvendintus ir planuojamus 
įgyvendinti projektus, papasako-
jo apie švietimo srities aktuali-
jas. Po susitikimo savivaldybėje 
svečiai apžiūrėjo Druskininkus ir 

kurorto apylinkes.
Svetinga „Ryto“ gimnazijos 

bendruomenė svečiams pa-
dovanojo gimnazijos mokinių 
spektaklį „Žvaigždžių lietus“ 
(mok. L. Zdančiuvienė)  ir va-
karonę su folkloro ansambliu 
„Racilukai“.  

29-osios respublikinės mokinių geografijos olimpiados dalyvių mokytojai susitiko su Druskininkų savivaldybės meru R.Malinausku/Di-
anos Sinkevičiūtės nuotrauka

Aptartas Druskininkų savivaldybės 
ir Valstybinės mokesčių inspekcijos 

bendradarbiavimas

Trečiadienį Druskininkų sa-
vivaldybės vadovai ir adminis-
tracijos specialistai susitiko su 
Valstybinės mokesčių inspek-
cijos atstovais. Praėjusių metų 
lapkritį Druskininkų savivaldy-
bės meras Ričardas Malinaus-
kas ir Kauno apskrities vals-
tybinės mokesčių inspekcijos 
viršininkė Judita Stankienė pa-
sirašė įstaigų bendradarbiavi-
mo sutartį. Tad į Druskininkų 
savivaldybę atvykusios Kauno 
apskrities valstybinės mokes-
čių inspekcijos viršininkė Judita 
Stankienė ir Mokestinių prievo-
lių departamento direktorė Dai-
va Baniulienė su Savivaldybės 
vadovais aptarė bendradarbia-
vimo naudą ir tolimesnes jo gai-
res, diskutavo savivaldybei ak-
tualiomis mokesčių temomis.

Susitikimo metu taip pat dis-
kutuota apie biudžeto surinki-
mą, prevencinį darbą, mažinant 
šešėlį, kelti klausimai dėl teisės 
aktų tobulinimo, kalbėta apie tar-
pinstitucinio bendradarbiavimo  
svarbą, keičiantis informacija. 

Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas džiaugėsi 
Savivaldybės bendradarbiavimu 
su Valstybine mokesčių inspek-
cija: „Turime bendrų tikslų, sie-

kiame užtikrinti efektyvų biudžeto 
surinkimą, norime daugiau dėme-
sio skirti skaidrumo prevencijai, 
mažinti piktnaudžiavimo atvejus, 
tad neabejoju, kad bendradarbia-
vimas padės tai padaryti“. 

Kauno apskrities valstybinės 
mokesčių inspekcijos viršinin-
kės J. Stankienės teigimu, Savi-
valdybėje didėja verslo liudijimų, 
individualios veikslo pažymėji-
mų įsigijimas, tai rodo, kad yra 
palankios sąlygos smulkiam ir 
vidutiniam verslui.

Susitikimo metu akcentuota, 
kad viena svarbių darbo krypčių 
– sąmoningumo ugdymas, gera-
noriškas bendravimas su gyven-
tojais, siekiant mažinti šešėlį.

Susitikime nuspręsta tęsti ben-
dradarbiavimą, aktyviau dali-
nantis svarbia informacija.

Susitikime su Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos atstovais 
dalyvavo Savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė, administracijos di-
rektorės pavaduotoja Violeta 
Grigorienė, mero patarėja Ire-
na Lynikienė, Finansų ir apskai-
tos skyriaus vedėja Vyda Amšie-
jienė ir Savivaldybės kontrolės ir 
audito tarnybos vyriausioji pata-
rėja Vilma Galičinienė.

Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė J. Stankienė ir Mokestinių 
prievolių departamento direktorė D. Baniulienė su Savivaldybės vadovais aptarė bendra-
darbiavimo naudą ir tolimesnes jo gaires, diskutavo savivaldybei aktualiomis mokesčių 
temomis/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Mero pavaduotojas L. Urmanavičius: „Vasaros 
pradžią šiais metais Druskininkai skelbs 

įspūdingu karnavalu ir gausybe renginių“
Beveik du dešimtmečius gegužės paskutinį savaitgalį Druskininkuose organizuojama vasaros sezono atidarymo 

šventė kasmet sulaukia vis didesnio dėmesio – būtent Druskininkai Lietuvoje garsiausiai diktuoja vasaros ritmą, 
o tradicinių renginių maratoną visada papildo naujovės. „Visi – į Druskininkus!“, – taip skamba šiemetės šventės 
šūkis. Gegužės 26-28 dienomis vyksianti šventė, neabejotinai, sudomins daugybę druskininkiečių ir svečių iš Lie-
tuvos bei užsienio. Kaip ir kasmet, renginiai vyks ne tik Pramogų aikštėje, bet ir kitose kurorto erdvėse – šventinis 
šurmulys bus jaučiamas visame mieste. „Tam, kad renginiai būtų įdomūs, kad turėtume ką pasiūlyti visų amžiaus 
grupių ir pomėgių šventės svečiams, šio ypatingo renginio planavimas ir organizavimas prasideda mažiausiai 
prieš pusę metų“,  – sako Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius. Apie tai, kaip šiais 
metais Druskininkai pasitiks vasarą ir kokie bus svarbiausi Kurorto šventės akcentai, – pokalbis su L. Urmanavi-
čiumi.

–  Vienas labiausiai laukiamų 
Kurorto atidarymo šventės re-
ginių – tradicinė šventinė eise-
na. Kalbama, kad šiais metais 
ji bus tarsi mažasis Rio de Ža-
neiro karnavalas, jos dalyvių 
lauks  staigmenos. Kuo eisena  
bus ypatinga? 

–  Iki šiol šventinėje eiseno-
je savo išmonę ir kūrybiškumą 
rodė Druskininkų įstaigų ir įmo-
nių, visuomeninių organizacijų 
atstovai. Šiais metais Druskinin-
kai skelbia karnavalines eitynes 
ir kviečia jose dalyvauti visus no-
rinčius. Neabejoju, kad galimy-
bė šventinėje eisenoje dalyvauti 
svečiams iš visos Lietuvos pa-
darys eiseną dar spalvingesnę ir 
patrauklesnę. Druskininkai – vi-
siems atviras kurortas. 

Eisenos dalyvių šiais metais 
laukia puikūs rėmėjų prizai. Kam 
atiteks dovanos, paaiškės, va-
karinio koncerto metu ištraukus 
burtus. Visai komandai – 20-čiai 
žmonių – prizus įsteigė Druski-
ninkų vandens parkas, kuris do-
vanos net 3 valandas pramogų 
baseinuose ir pirtyse bei UAB 
„Šventė Jums“, kuri padova-
nos šventinę  vakarienę resto-
rane-muzikiniame klube „Drus-
kininkų kolonada“. Tad kviečiu 
registruotis į Druskininkų karna-
valines eitynes. Tai padaryti ga-
lite Druskininkų kultūros centro 
tinklalapyje: www.druskininku-
kulturoscentras.lt. 

Kaip ir kasmet, eisena turės 
temą. Šiemetė tema – muzika, 
kuri yra neatsiejama karnava-
lo dalis. Juk vasara ir neįsivaiz-
duojama be muzikos! Su muzika 
susiję ir daugybė šventės rengi-
nių – kad ir radijo stoties „M-1“  
organizuojama „Vyrų diena“ bei 
daugelis kitų. 

– Keturių dienų šventės pro-
gramoje – ir tradiciniai rengi-
niai, ir naujovės. Ar galėtumė-
te kurią nors naujovę išskirti ir 
apie ją papasakoti plačiau?

 – Paskelbus vasaros pradžią, 
ją vainikuos įspūdingas muzi-
kos, šviesos, vandens, lazerių ir 
fejerverkų šou. Druskonio ežere 
bus įrengtas specialus vandens 
ekranas, kuriame, naudojant nau-
jausias technologijas,  bus ro-
domi vaizdiniai. Planuojame, 

kad ši naujovė vėliau bus įreng-
ta Druskonio ežere ir taps ne tik 
šventiniu akcentu, bet ir dar vienu 
Druskininkų traukos objektu. 

– Druskininkai – sveikatos 
šaltinių kurortas. Ar be pramo-
ginių renginių ir koncertų yra 
numatyta sveikatinimo veiklų?

– Su sveikatinimu susijusių vei-
klų šiais metais bus labai daug. Ir 
pačių įvairiausių.  

Norinčiųjų rytą pradėti žva-
liai, Karolio Dineikos sveikatingu-
mo parke laukia Wudang Tai-Chi 
mankšta, gongų terapija ir šiau-
rietiško ėjimo žygis. 

Ekstremalių pojūčių gerbėjus 
„Snow Arena“ pakvies išmėgin-
ti šuolį su virve. O kokia vasaros 
pradžia be tinklinio sniege? Tik 
Druskininkuose galima mėgautis 
tokiu ypatingu reginiu!

Kalbant apie tinklinį, šventinį sa-
vaitgalį Druskininkus sudrebins 
tinklinio ir muzikos fiesta, į kurią 
suvažiuos tinklinio gerbėjai iš viso 
Lietuvos! „Beachball FEST’17“ 
paplūdimio tinklinio turnyrai vyks 
dviejose aikštelėse, esančiose 
Druskininkų kempingo ir Karolio 
Dineikos sveikatingumo parko te-
ritorijoje. 

Teniso gerbėjų laukia teniso 
dvejetų turnyras Druskininkų sa-
vivaldybės mero R. Malinausko 
taurei laimėti. 

Taip pat vyks komandinės, ne-
kasdieniškos orientacinės var-
žybos, kuriose dalyviams reikės 
įveikti trasą su įvairiomis kliūtimis, 
loginėmis ir smagiomis bei sporti-
nėmis užduotimis. Šios varžybos 
bus skirtos ir šeimoms su vaikais. 
Be jokios abejonės, dalyvių lauks 
prizai ir staigmenos. 

– Kurorto atidarymo renginiai 
– šventė visai šeimai. Kokių 
pramogų bus  šeimoms? 

– Druskininkai garsėja tyru oru, 
tad šeimas pakviesime į Karolio 
Dineikos sveikatingumo parką, 
kuriame jie galės pasimėgauti vi-
sai šeimai skirtais žaidimais, var-
žybomis ir atrakcijomis. 

Druskininkų Jaunimo užimtumo 
ir Sporto centrų bei Visuomenės 
sveikatos biuro specialistai paruo-
šė įvairių veiklų. Jaunimo užimtu-
mo centras parke įrengs iššūkio 
erdvę, kurią įveikę, dalyviai bus 

nudžiuginti simboline dovanėle. 
Sporto centras kvies jėgas iš-

bandyti šeimų estafečių, šau-
dymo iš lanko, šaudymo iš 
pneumatinio šautuvo, greitųjų 
šachmatų, asmeninės pasagos 
mėtymo, smiginio, stalo teniso 
turnyruose. 

Visuomenės sveikatos biuras 
visus norinčius kvies apsilanky-
ti „Sveikatos stotelėje“, kurioje vi-
suomenės sveikatos specialistai 
pirmosios pagalbos žinias, kon-
sultuos sveikatos stiprinimo klau-
simais bei kvies sudalyvauti mini 
viktorinoje.

Vijūnėlės parke numatyti rengi-
niai patiems mažiausiems šven-
tės dalyviams: gerai pažįstamų 
personažų programos su žaidi-
mais, MAXI burbulų šou su Bur-
bulų Dėde, aitvarų gamyba bei 
laidymas su J.Duduliu, animato-
riai, karuselės. 

– Kokius šventės renginius 
dar galėtumėte išskirti? 

– Norėčiau išskirti viešojoje bi-
bliotekoje organizuojamą susi-
tikimą su knygos „Nemunu per 
Lietuvą“ autoriumi Saliamonu 
Paltanavičiumi. Knyga pareng-
ta pagal LRT projektą „Naciona-
linė ekspedicija. Nemunu per Lie-
tuvą“. 

Druskininkai – gilias kultūrines 
tradicijas turintis ir jas puoselė-
jantis miestas, todėl be pramogi-
nio šurmulio planuojame ir rim-
tesnių renginių, pavyzdžiui, prie 
Druskonio ežero vyksiantį  Bardų 
festivalį, kuriame koncertuos ge-
rai žinomi atlikėjai: Margarita Ra-
siulytė, Saulius ir Jokūbas Barei-
kiai, Živilė Mackevičiūtė, Darius 
Žvirblis ir kiti. 

Druskininkų bažnyčioje rengia-
mas choro iš Švedijos „Lidingo 
Motettkor“ koncertas. Žiūrovus 
sukvies ir tradicinis jaunųjų solis-
tų festivalis-konkursas „Rock in 
summer“, pramoginių šokių cho-
reografijų festivalis.

Renginių programa labai įvairi, 
todėl kviečiu visus aktyviai juose 
dalyvauti ir džiaugtis švente! 

Išsamesnę informaciją apie 
Druskininkų kurorto šventės 
programą ir registraciją rasi-
te Kultūros centro tinklalapyje: 
http://www.druskininkukultu-
roscentras.lt.
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K. Dineikos parke – sūpynės judėjimo negalią turintiems žmonėms

Laima Rekevičienė

Nuo šiol K. Dineikos sveikatin-
gumo parke smagiai pasisupti 
galės ir judėjimo negalių turin-
tys druskininkiečiai bei kuror-
to svečiai. Antradienio popietę 
šalia parke esančios vaikų žai-
dimų erdvės pradėjo veikti sū-
pynės, skirtos judėjimo negalią 
turintiems žmonėms. 

„Ar prisimenate? Kai vaikystė-
je supotės, skriejot, šovėt į dan-
gų?.. Ar pamenate, kaip švilpian-
tis pro ausis vėjas toli nunešdavo 
visus nesusipratimus ir nuoskau-
das, kaip oro gūsis užimdavo krū-
tinę taip, jog, rodės, sparnai už 
nugaros skleidžiasi ir mes tampa-
me tokie lengvi, laisvi, kaip oras, 
kaip vėjas, kaip dangus. Nuo šiol 
pajusti supimosi laisvės, polėkio 
jausmą galės ir Druskininkuose 
gyvenantys bei atvykę neįgalieji“, 
– kalbėjo renginio vedėja Kristina 
Kašinskienė. 

Naujųjų sūpynių pristatymo ren-
ginyje dalyvavo Druskininkų sa-
vivaldybės meras Ričardas Mali-

nauskas ir jo pavaduotojas Linas 
Urmanavičius, Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Ligita Bara-
nauskienė, Socialinių paslaugų 
centro direktorė Asta Aleksienė, 
bendrijos „Druskininkų Viltis“ na-
riai, neįgalius vaikučius auginan-
tys tėveliai su savo atžalomis. 

„Žmogui, nepriklausomais nuo 
to, ar jis sveikas, ar turi negalią, 
viskas turi būti patogu ir pritaikyta 
jo poreikiams. Šiandien džiaugia-
mės puikiais bendradarbiavimo 
rezultatais: ir Vandens parkas, ir 
Slidinėjimo trasos, ir Ilgio ežero 
pakrantė, ir Lynų kelias, ir mies-
te esantys objektai, pėsčiųjų ta-
kai  ir perėjos pritaikyti žmonėms 
su negalia. Druskininkai – neįga-
liesiems draugiškas kurortas. O 
šios sūpynės šauniai papildė neį-
galiesiems pritaikytą infrastruktū-
rą,  – sakė meras R. Malinauskas. 
– Bendraujame su neįgaliaisiais, 
jų šeimomis, nuolat atsižvelgia-
me į jų pastabas. Smagu, kad da-
bar ir negalią turintys žmonės ga-
lės pasisupti K. Dineikos parke 
įrengtomis sūpynėmis, patirti gra-

žių akimirkų, pabūti gražios gam-
tos apsuptyje“.

„Džiaugiuosi, kad neįgaliesiems 
skirtos sūpynės įrengtos būtent 
šiame parke, kuriame tiek daug 
pramogų. Dėkoju Savivaldybei ir 
tikiuosi, kad ateityje įgyvendinsi-
me dar daug tokių gražių iniciaty-
vų“,  – sakė Socialinių paslaugų 
centro direktorė Asta Aleksienė.

Naująsias sūpynes jau išban-
dė įvairaus amžiaus judėjimo ne-
galią turintys druskininkiečiai. Visi 
džiaugėsi ir sakė, kad tai – labai 
reikalinga ir smagi pramoga.  

Šešerių metukų Kajaus, kuris 
tądien pirmasis išmėgino nau-
jąsias sūpynes, tėvelis Edgaras 
sakė, kad jis vertina visą kurorto 
aplinką, kuri yra pritaikyta nega-
lių turintiems žmonėms: „Į Drus-
kininkus atsikraustėme gyven-
ti prieš metus. Žinojome, kad čia 
viskas gerai, bet nežinojome, kad 
bus taip gerai. Neįgaliesiems pri-
taikyta  visa aplinka“. 

Viena iš pirmųjų naująsias sūpy-
nes išbandžiusių Emilija Miliaus-
kaitė noriai dalijosi įspūdžiais: „Iš 

pradžių buvo šiek tiek baisu, bet 
vėliau labai smagus adrenalinas 
užplūdo, norėjosi kilti vis aukš-
čiau.  Labai gerai, kad atsirado to-
kios sūpynės, reikalingos ne tik 
patiems druskininkiečiams, bet ir 
iš kitų Lietuvos bei užsienio mies-
tų atvažiuojantiems žmonėms su 
negalia. Iki šiol mėginau naudotis  
įprastomis sūpynėmis, bet jose 
kojos siekia žemę – nepasisupsi 
aukštai. O čia sėdi patogiai veži-
mėlyje, ir gali suptis. Man patiko.“

Dviejų metrų pločio sūpynes, 
pagamintas Prancūzijoje, Pas-
laugų ūkio specialistai įrengė pa-
togioje vietoje, šalia K. Dineikos 
sveikatingumo parke esančios 
vaikų žaidimų erdvės. Sūpynėse 
sukonstruota speciali įvažiavimo 
rampa, kuri pakeliama ir saugiai 
užfiksuojama. Įrengti uždaromi 
varteliai, svirtis ir mechanizmas, 
suteiksiantis galimybę išsisupti 
bei sustoti be aplinkinių pagalbos.

Druskininkų savivaldybėje jau 
įgyvendintas ne vienas projek-
tas, skirtas judėjimo negalią tu-
rintiems žmonėms, visa aplin-

ka kuriama ir atnaujinama taip, 
kad atitiktų žmonių, turinčių judė-
jimo negalią, poreikius. Prie visų 
Druskininkų savivaldybėje esan-
čių švietimo įstaigų įrengti pandu-
sai, viešojo transporto infrastuk-
tūra taip pat pritaikyta žmonėms, 
turintiems judėjimo negalią. Visa 
viešoji miesto aplinka, šaliga-
tviai, perėjos, tilteliai pritaikyti ne-
galią turintiems žmonėms, jų va-
saros poilsiui pritaikytas ir Ilgio 
ežero paplūdimys. Pramogas ne-
įgaliems klientams siūlo ir Van-
dens parkas, kuriame įrengtas 
keltuvas į baseiną bei nupirktas 
specialus karščiui atsparus pra-
mogoms pirtyje pritaikytas neįga-
liojo vežimėlis bei  „Snow Arena“, 
įsigijusi specialias monoslides. 
Unikalus projektas Lynų kelias 
taip pat pritaikytas turintiesiems. 
judėjimo negalią. Jiems pritaiky-
ta ir kurorte esančių muziejų, par-
kų, kavinių bei viešbučių infras-
truktūra.

Roberto Kisieliaus 
nuotraukos

Antradienio popietę šalia parke esančios vaikų žaidimų erdvės pradėjo veikti sūpynės, skirtos judėjimo negalią turintiems žmonėms/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

Viena iš pirmųjų naująsias sūpynes 
išbandė druskininkietė E. Miliauskaitė/
Roberto Kisieliaus nuotrauka

Nuo šiol ir neįgalieji galės pajusti su-
pimosi laisvės, polėkio jausmą/Roberto 
Kisieliaus nuotrauka

Penkialapio dobilėlio lapelį-gojelį ir druskininkiečiai sodino
Antanas Lankelis

Kaip reta vėsus ir lietingas 
balandis visiškai nesutruk-
dė prasmingai druskininkie-
čių išvykai.  Paskutinį balan-
džio savaitgalį signataro Jono 
Basanavičiaus tėviškėje Ož-
kabaliuose tradiciškai organi-
zuojamas Tautinio Atgimimo 
Ąžuolyno renginys – ąžuolė-
lių sodinimas garbiems tautos 
žmonėms ir jų darbams atmin-
ti. Nepabūgę darganų, atrie-
dėjo sodintojai nuo Pajūrio ir 
kalvotosios Aukštaitijos, Su-
valkijos lygumų ir smėlėtosios 
Dzūkijos. Ąžuoliukus dovano-
jo Kėdainių ir Marijampolės 
miškininkai. Mes, dzūkai, tuš-
čiomis  rankomis nevažiavo-
me – atokiau nuo naujai paso-
dintų ąžuoliukų pasodinome ir 
nuolat žaliuojančius paprasto-
jo kadagio krūmelius, gražiai 
išaugusius Dainavos šiluose. 
Tegul dar belapiame ąžuolyne 
šie kadagėliai orą dar gaivesnį 
– jonizuotą, fitoncidais priso-
drintą – Suvalkijoje skleis. 

Tautinio Atgimimo šventės ati-
daryme garbė sudainuoti pirmą-
ją dainą buvo suteikta Druskinin-
kų ansambliui „Stadalėlė“ (vad. L. 
Balčiūnienė). Nuščiuvo, sukluso 
gausus būrys svečių, kai druski-
ninkiečiai uždainavo „Vai žinau, ži-
nau“ ir „Pasodinom ąžuolą“.

Po Valstybės vėliavos pakėlimo, 
renginio organizatoriaus V. Ste-
pulio, Nacinalinio muziejaus di-
rektorės B. Kulnytės trumpų kal-
bų ir garbių svečių sveikinimų, 
Kovo 11-osios signatarės B. Va-
lionytės padėkų gausus būrys so-
dintojų patraukė į „Penkialapio 
dobilėlio“ giraitę sodinti paskutinį 
penktą lapelį – ąžuolų gojelį. Da-
bar Tautinio Atgimimo ąžuolynas 
užima bene 40 ha plotą, kuriame 
visai jaunučiai – vos metro dydžio 
– gojeliuose žaliuoja jau keliskart 
ūgiu sodintojus praaugę ąžuoliu-
kai. Pirmieji sodinti dar 1989 m., 

juos sodintojas vos rankomis ap-
kabinti išgali. Gojeliuose ošia var-
diniai visų Lietuvos prezidentų 
ąžuolai, Vasario 16-osios ir Kovo 
11-osios signatarų Pasaulio lietu-
vių sodinti ąžuolai. Aukštyn stie-
piasi ąžuolai, skirti tremties, kovų 
ir netekčių atminimui. 

Įmirkusiame priemolyje sodinto-
jai be didelių raginimų ėmėsi spar-
čiai duobes kasti. Liaunus, naujai 
pasodintus ąžuolėlius lietus ir to-
liau merkė, taip „užvaduodamas“ 
vandens nešėjų darbą. Visus nau-
jai pasodintus medelius aprišome 
specialiu vielos tinklu, apsaugoda-

mi nuo aštrių zuikio kaplių. Būrelis 
Druskininkų gidų asociacijos na-
rių, pasodinę medelius, apžiūrėjo, 
pasidžiaugė 2013 m. jau tvirtai ša-
knis čia įleidusiu Druskininkų Gidų 
vardiniu ąžuolėliu.

Aukuro kalvelėje sodintojai ga-
lėjo prie laužo sušilti. Nuskambė-
jo Vilniaus balsingų vyrų dainos. 
O „praplyšusių“ debesų properšo-
je ir saulė maloniai spinduliais pa-
lepino. Tik neilgam. Todėl sodin-
tojus J. Basanavičiaus sodybos 
kluonan kvietė skambūs „Stada-
lėlės“ moterų ansamblio balsai, 
Marcinkonių kaimo etnografinio 
ansamblio dainininkės ir armoni-
kieriaus nuotaikinga muzika įsiū-
bavo susibūrusius. Taigi mieliems 
kolektyvams netrūko klausytojų 
aplodismentų ir galingo auditori-
jos pritarimo pamėgtiems pos-
mams. Belieka dar pacituoti prof. 
L. Klimkos žodžius: „Ąžuolas – 
taurus medis. Jis gali būti ir pa-
linkėjimu gimusiam, atėjusiam į 
šį pasaulį, ir atminimu išėjusiam. 
Per amžiną kaitą suvokiamas pa-
saulio, o kartu su juo – ir žmogaus 
amžinumas. Todėl taip svarbu pa-
sodinti savo medį“.

Baigiamoji renginio dalis ne tik 
pati smagiausia, bet ir pati gar-
džiausia. Katiluose garavo šviežių 
rūgštynių, pagardintų jaunų dilgėlių 
augliukais, kvapni, o svarbiausia – 
vitamininga sriuba. Desertui – tra-
dicinis sūris su kmynais. O daino-

rėliai „dovaniniu“ signatarų tortu ne 
tik patys, bet ir sodintojus vaišino.

Dar nesulaukę oficialaus rengi-
nio užbaigimo, druskininkiečiai, 
gražiai padėkoję svečiams, auto-
busan sugužėjo. Šios išvykos ini-
ciatorė gidė Audronė Stanikienė 
priminė, kad 2017-ieji – piliakal-
nių metai, tad nutarėme aplanky-
ti Piliakalnių piliakalnį. Netoli Bar-
tininkų, Aistos upelio krantuose, į 
vakarus ir šiaurę nuo papilio, būta 
apie 4,5 ha ploto papilies gyven-
vietės, datuojamos nuo I-II tūks-
tantmečio. Kasinėjimais nustaty-
ta, kad juo naudotasi dar XIII a. 
Įkopę į pakankamai aukštą pilia-
kalnio viršutinę aikštelę, pasigro-
žėjome apylinkėmis, dailininko 
teptuko besiprašančiu kraštovaiz-
džiu. Vėjo gūsių ir grėsmingo 
dangaus genami, sparčiai leido-
mės link autobuso, nes besika-
lančią žalumą vėl sočiai gaivino 
gausūs lietaus lašai.

Autobuse visai kita nuotaika. 
Akivaizdu, kad ąžuolų sodinimo 
renginyje sudainuotos dainos – 
tai tik pusė darbo. „Stadalėlės“ 
skambių, humoristinių ir nuotai-
kingų dainų skrynelė labai tal-
pi, taigi, dainuojant, porą valan-
dų trukusi kelionė visai neprailgo. 

Palinkėkime, kad Tautinio Atgi-
mimo ąžuolyne tas penktasis do-
bilėlio lapelis, gojeliu pavirtęs, ne 
vieną šimtmetį galingais šakų vai-
nikais tamsius debesis sklaidytų.

Medelius sodino būrelis Druskininkų gidų asociacijos narių/Antano Lankelio nuotrauka
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Dar teko pabūti Povilu Meškė-
la. Šio pasirodymo išvakarėse 
dar jaučiausi nepasiruošęs, daug 
dirbau iki paryčių... Ir sugebėjau 
taip pasirodyti, kad petys išniro... 
Tiesiogine prasme. Pasirodymą, 
kuris, man atrodo, buvo visai ne-
blogas,  prisiminiau ilgai, nes petį 
ilgokai paskaudėjo. 

O grupės „Queen“ lyderis Fre-
dis Merkuris – tiesiog karalių ka-
ralius. Teko išdainuoti labai aukš-
tas natas – dar aukštesnes negu 
Končitos. „Kovojau“ su Fredžiu 
Merkuriu ilgai. Manau, numeris 
visai pasisekė. 

Įkūnijant Česlovą Gabalį, ne-
gavau daug komisijos balsų. Bet 
juk visko būna. Bet, dainuoda-
mas „Tyliai užmerk akis...“, įsivaiz-
davau, kaip vedžioju žiūrovus po 
vakarėjančius Druskininkus, kai 
beveik nusileidžia saulė ir švel-
niai kyla rūkas, kai didingos pu-
šys dainuoja tau lopšinę ir aplin-
kui karaliauja ramybė. Norėjau, 
kad ir jie užmerktų akis ir pasiner-
tų į jiems malonius prisiminimus.

– Jau ateinantį savaitgalį lau-
kia projekto superfinalas, ku-
riame lemiamą žodį tars žiū-
rovai. 

–  Dabar mano tikslas – kuo ge-
riau pasirodyti superfinale. Įkūny-

siu vieną visiems labai gerai žino-
mą roko atlikėją. Kokį – lai kol kas 
būna paslaptis. Esu tikras, kad 
daugelis širdies kampelyje tikrai 
turi palikę vietos šitai dainai. Su-
perfinale kovosime aštuoniese – 
visi skirtingas patirtis turintys atli-
kėjai. Kuriam pasiseks labiausiai, 
spręs ir komisija, ir žiūrovai. 

–  Jeigu pavyktų laimėti pro-
jektą, tai būtų ir dovana Drus-

kininkams bei druskininkie-
čiams, nes, kiek teko girdėti, 
pats visuomet didžiuojatės, 
kad esate druskininkietis.

–  Aš visada ir visur didžiuo-
juosi ir didžiuosiuosi amžinai, 
kad esu druskininkietis. Čia 
mano miestas, kurį aš labai my-
liu. Manau, kad mums labai pa-
sisekė, kad esame druskinin-
kiečiai. Ir visa Lietuva labai myli 
mano Druskininkus. . 

Muzikiniame projekte dalyvaujantis 
druskininkietis Anatolijus Oleinik tikisi 

kraštiečių palaikymo

Projekte Anatolijui teko įsikūnyti ir į Česlovą Gabalį (Anatolijus – dešinėje)/Asmeninio 
archyvo nuotrauka

atkelta iš 1 psl.

Balandžio 28 d. Birštone or-
ganizuotos Tarptautinės XXXI-
osios Olimpinio vicečempiono 
A. Mikėno memorialo sportinio 
ėjimo varžybos, kuriose įvairaus 
amžiaus grupėse dalyvavo per 
140 sportininkų iš Lietuvos La-
tvijos, Baltarusijos ir Lenkijos. 
Druskininkų SC auklėtinis Ignas 
Dumbliauskas (treneris  Kęstutis 
Jezepčikas) 5 km sportinio ėji-
mo rungtyje iškovojo antrą vietą, 
o Reda Berteškaitė – trečią.  1 
km sportinio ėjimo rungtyje Ka-
milė Lukauskaitė užėmė penktą, 
Akvilė Lukauskaitė – septintą, 
Violeta Stremencovaitė – dvy-
liktą, o Liepa Bartuškevičiūtė – 
penkioliktą vietas.

Balandžio 28 d. Lietuvos vaikų 
U13 (2004 m. g.) rankinio pirme-
nybių pusfinalio varžybose Drus-
kininkų SC jaunosios rankininkės 
(trenerė Danguolė Sukankaitė) iš-
vykoje rezultatu 22:8 įveikė Pa-
nevežio KKSC komandą. Rezul-
tatyviai komandoje žaidė Vakarė 
Tamulevičiūtė, pelniusi 8 įvarčius, 
Emilija Aranauskaitė ir Radvilė 
Melnikovaitė realizavo po 3, Ga-
brielė Balionytė, Kamila Biekšai-
tė ir Deimantė Miliauskaitė – po 2, 

Gustė Lazickaitė ir Ugnė Ratkutė 
– po 1.

Gegužės 3 d. Lietuvos jau-
nių U17 (2001 m. g.) futbolo pir-
menybių varžybose Druskininkų 
SC komanda (treneris Aurimas 
Kadziauskas), rungtyniaudama 
namuose, rezultatu 1:0 įveikė 
Ukmergės SC komandą. Rezul-
tatyviai druskininkiečių komando-
je žaidė Ignas Žilionis. Gegužės 7 
d. Druskininkų SC komanda išvy-
koje rezultatu 2:1 nusileido ben-
draamžiams iš Kazlų Rūdos. Įvar-
tį druskininkiečių komandai pelnė 
Žygimantas Mortūnas.

Gegužės 6 d. Druskininkuo-
se surengtas rankinio turnyras 
„Druskininkų pavasaris 2017“, ku-
riame dalyvavo Elektrėnų SC, Va-
rėnos SC ir Druskininkų SC mer-
ginų komandos.

Elektrėnų SC komanda, rezulta-
tu 10:27 pralaimėjusi Druskininkų 
SC-1 ir 15:16 – Varėnos SC ko-
mandoms, turnyre užėmė ketvir-
tą vietą. Varėnos SC rankininkės, 
rezultatu 14:20 pralaimėjusios 
Druskininkų SC-2 komandai, bet 
įveikusios Elektrėnų SC koman-
dą, turnyre iškovojo trečią vietą. 
Per finalines varžybas kovoje dėl 
pirmos vietos Druskininkų SC-2 
komanda (trenerė Danguolė Su-

kankaitė) rezultatu 22:10 nusilei-
do Druskininkų SC-1 komandai ir 
turnyre iškovojo antrą vietą. Drus-
kininkų SC-1 komanda (trenerė 
Bronė Draginienė) tapo šio turny-
ro nugalėtoja.

Geriausių turnyro žaidėjų pri-
zai įteikti Kamilei Pašukytei, Li-
vijai Buraitei, Gretai Juoskaitei, 
Evelinai Dusiavičiūtei, Donatai 
ir Deimatei Karaliūnaitėms, Ur-
tei Žėkaitei bei Deimantei Len-
kauskaitei (Druskininkai), Agnei 
Žemaitytei ir Monikai Sereiči-
kaitei (Varėna), Kamilai Pivorai-
tei ir Jakaterinai Kvetkovskajai 
(Elektrėnai). 

Gegužės 6 d. Druskininkų 
universaliame sporto aikšty-
ne organizuotos Lietuvos sen-
jorų (50 m. ir vyresnių) mažo-
jo futbolo (8x8) pirmenybių I-ojo 
turo varžybos, kuriose dalyvavo 
FK  „Utenis“, FVK „Klevas“, FK 
„Druskininkai“, FVK „Sūduvis“, 
FK „Vilnius“, FK „Savingė“, FK 
„Kaunas“ ir FK „Karmėlava“ sen-
jorų komandos. Turnyro atidary-
mo metu dalyvius pasveikino 
Druskininkų savivaldybės mero 
patarėjas Aivaras Kadziauskas. 
Šiose I-ojo turo varžybose FK 
„Druskininkai“ senjorų komanda 
rezultatu 2:0 įveikė FVK „Sūdu-
vis“ ir 2:0 FK „Karmėlava“ senjo-
rų komandas.

Sportas

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal 
Druskininkų savivaldybės žemės ūkio rėmimo programą

Druskininkų savivaldybė kvie-
čia žemdirbius, pageidaujančius 
2017 metais gauti finansinę pa-
ramą pagal Savivaldybės žemės 
ūkio rėmimo programą, teikti pa-
raiškas Savivaldybės adminis-
tracijai.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorius 2017 
m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 
V35-376 patvirtino Savivaldy-
bės žemės ūkio rėmimo progra-
mos projektų finansavimo tvar-
kos aprašą, paraiškos žemės 
ūkio rėmimo programos projek-
tui finansuoti formą ir Druski-
ninkų savivaldybės Žemės ūkio 
rėmimo programos projektų ver-
tinimo ir atrankos komisiją.

Programos tikslas – iš dalies ar 
pilnai remti ir teikti finansinę pa-
ramą žemės ūkio veiklos subjek-
tų įgyvendintiems ir vykdomiems 
Programos projektams Druskinin-
kų savivaldybėje.

Druskininkų savivaldybės Že-
mės ūkio rėmimo programos pro-
jektų finansavimo tvarkos apra-
šą, paraiškos žemės ūkio rėmimo 
programos projektui finansuo-

ti formą galima rasti Druskinin-
kų savivaldybės interneto svetai-
nėje, adresu: www.druskininkai.lt 
Savivaldybės naujienose ir sky-
riuje Pradžia /Veikla /Veiklos sri-
tys/ Žemės ūkis/ Žemės ūkio 
valdos ir ūkininkų ūkiai arba, pa-
spaudus internetinę nuorodą /
go.php/lit/Zemes-ukio-valdos-ir-
ukininku-ukiai

Paraiškos teikiamos Druski-
ninkų savivaldybės administraci-
jai adresu: Vilniaus al. 18, 66119 
Druskininkai. Paraiška gali būti 
pateikta paštu registruotu laišku, 
įteikta pašto kurjerio arba asme-
niškai.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos darbo laikas: pirmadie-
nį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 
17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 
val. iki 15.00 val.

Išsamesnės informacijos
teirautis Druskininkų savi-

valdybės administracijos Ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduoto-
jo Alvydo Vengrausko (Vasa-
rio 16-osios g. 7), tel.: (8313) 
52 117, 8 614  25 826, el. paštu: 
alvydas.v@druskininkai.lt

Kaimiškųjų bendruomenių narių dėmesiui
Gerbiami kaimo bendruome-

nių nariai,
Druskininkų savivaldybės 

taryba 2017 m. vasario 28 d. 
sprendimu Nr. T1-19 „Dėl Drus-
kininkų savivaldybės 2017-2019 
metų strateginio veiklos pla-
no tvirtinimo“ ir 2017 m. vasa-
rio 28 d. sprendimu Nr. T1-20 
„Dėl 2017 metų Druskininkų sa-
vivaldybės biudžeto“ patvirti-
no Bendruomenių aktyvinimo 
ir sąlygų verslo plėtrai sudary-
mo programos priemonę „Kai-
mo bendruomenių rėmimas“.

Priemonės tikslas – aktyvin-
ti kaimo bendruomenes bei ska-
tinti integravimąsi į kurorto veiklą.

Prioritetai – tai aktyvios ir vers-
lios kaimo bendruomenės ug-

dymas bei gyvenimo kokybės 
gerinimas ir kaimo vietovių inte-
gravimas į kurorto plėtrą.

Kviečiame visas kaimo ben-
druomenes iki 2017 m. gegužės 
17 d. 17 val. teikti paraiškas ben-
druomenės projektams finan-
suoti.

Paraiškos projektai turi būti 
pateikti iki nurodytos datos su 
lydraščiu užklijuotame voke, 
adresu Vilniaus al. 18, 66119 
Druskininkai.

Paraiškų rengimo tvarką ir for-
mą galima rasti Druskininkų sa-
vivaldybės interneto svetainėje, 
adresu: www.druskininkai.lt /Fi-
nansai ir verslas/Kaimo bendruo-
menėms.

Rankinio turnyre „Druskininkų pavasaris 2017“ dalyvavo  Elektrėnų SC, Varėnos SC ir Druskininkų SC merginų komandos/Gintaro 
Grigo nuotrauka 
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Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo 
pirminių dokumentų iki FA. Paslaugos tei-
kiamos ir nuotoliniu būdu. Tel. 8 615 81506

Klubas „Gabija“ pasveikino neįgalius 
vaikučius auginančias Mamas

Vida Krisiuvienė, 
moterų klubo „Gabija“ narė 

Praėjusį antradienį Druskinin-
kų moterų klubas „Gabija“ jau 
šeštą kartą pakvietė  mamas, 

kurios augina vaikučius su ne-
galia, paminėti Motinos dieną. 
Varnėnų kaime esančioje Rimu-
tės ir Vytenio sodyboje sureng-
ta vakaronė „Šiandien mama 
pareis vėliau“. Edukacinėje va-

karonėje visos mamytės susi-
pažino su Dzūkijos kulinariniu 
paveldu, ragavo dzūkiškų patie-
kalų, šoko ir dainavo. Ir tądien 
tikrai jos į namus parėjo vėliau, 
jau pradėjus temti. 

Neįgalius vaikučius auginančioms mamoms Druskininkų moterų klubas „Gabija“ dovanojo šventę/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų miesto mišraus 
suaugusiųjų choro triumfas 

Algina Markauskienė

I-ojo laipsnio diplomas ir speci-
alusis prizas už aukščiausią balų 
skaičių Lietuvos suaugusiųjų cho-
rų konkurse atiteko druskininkie-
čiams. Choras „Druskininkai“, va-
dovaujamas Ingos  Vagnoriūtės, 
– ir vėl lyderis. Konkurso vertini-
mo komisijos nariai – kompozito-
riai, chorų dirigentai, Muzikos ir 
teatro akademijos profesoriai bei 
dėstytojai. Šių Lietuvos muzikos 
pasaulyje garsių žmonių plojimai 
lydėjo kiekvieną choro „Druski-
ninkai“ kūrinį. Iš  9 konkurse da-
lyvavusių chorų Druskininkų cho-

ras išsiskyrė ne tik repertuaro 
sudėtingumu bei išskirtinumu, bet 
ir savo elegantišku įvaizdžiu.

Regis, jau galėtume pailsėti po 
daugybės intensyvių repeticijų ir 
sėkmingų pasirodymų. Bet kur 
tau! Choras jau ruošiasi konkur-
sui Lenkijoje. 

Yra besidominčių mūsų choro 
sėkmės receptu. Paslapties čia 
nėra: darbas, darbas, darbas... 
Ir, žinoma, vadovės profesionalu-
mas, meilė muzikai bei kolektyvo 
vienybė. 

Tikimės, kad sėkmė ir toliau 
bėgs mums iš paskos. Juk mes – 
choras „Druskininkai“.

Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse triumfavo choras „Druskininkai“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkuose 14 d. 14 val. Vilniaus al. 20, Žirmūnų mokymo centre vyks 
FM WORLD Produktų ir Naujenų pristatymas.

Turėsite progą pradėti naują veiklą – užsidirbti papildomų pinigų, dirbant su FM – 
vyks loterija. Seminaro kaina – 1,5 Eur.Atvažiuos svečių iš Kauno.

Daugiausia žmonių su savimi atsivedusiojo laukia dovana  – KVEPALAI.
Atskleisime paslaptį, kaip apsisaugoti nuo onkologinių ir kitų baisių ligų, 

naudojant organizmo valymo, šarminimo priemones.
Laukiame jūsų! 
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„Kokia graži tu šiandien, mama!”

Penktadienio pavakarę į Vie-
čiūnų bendruomenės centrą 
rinkosi besišypsančios ma-
mos.  Viečiūnų pagrindinės 
mokyklos mokiniai savo ma-
mytes sukvietė, norėdami pa-
sveikinti jas su pačia gra-
žiausia ir šilčiausia pavasario 
švente – Motinos diena. 

Vaikai mamoms išsakė nuo-
šidžiausius žodžius, dėkojo už 
jų meilę, motinišką rūpestį, šilu-
mą. Renginį pradėjo giesmių ir 

gitaros būrelio merginos (vado-
vė I. Dovidauskienė). Mamytėms  
savo daineles skyrė mokyklos 
POP choro ir ikimokyklinio ug-
dymo skyriaus „Linelis“ daininin-
kai (vadovė I. Daniušienė). Daug 
plojimų sulaukė jaunieji moky-
klos dramos būrelių aktoriai, pa-
kvietę savo mamytes į muzikinę 
kelionę. Spektaklį „Kelionė į pa-
saulio kraštą“ režisavo K. Uteše-
va ir S. Muzikevičienė. 

Tą  popietę visos mamos jau-

tėsi pačios gražiausios ir laimin-
giausios. Juk scenoje dainavo, 
deklamavo, šoko ir vaidino jų 
vaikai!

Po renginio bendruomenės 
centro darbuotojai pakvietė visas 
mamytes pabendrauti prie arba-
tos puodelio ir pasivaišinti tortu.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Dainiaus Lebednyko 
nuotraukos 

Superkame sraiges geriausiomis kainomis. 
Tel. 8 656 90000

Romos Pankevičienės 
įmonėje 

NAUJIENA!
Močiutės vafliai 

Kaina – tik 3.29 Eur už 
kilogramą!

ŠIMTALAPIAI 
Kaina – tik 7.50 Eur už 

kilogramą!
ŠAKOČIO kaina – 6.50 Eur 

už kilogramą!
Užsakymai priimami 

cukrainėje (Vytauto g. 15)
R. Pankevičienės įmonės cu-
krainėje (Vytauto g. 15) pigiai 
parduodami plastikiniai kibirai 

ir kibirėliai (5 l ir 10 l).
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Stelmužės ąžuolą „užauginome“ „Saulės“ mokykloje
Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos mokytoja meto-

dininkė

Balandžio 27 d. Druskininkų 
„Saulės“ pagrindinėje moky-
kloje įvyko respublikinio moki-
nių miniatiūrų konkurso „Stel-
mužės ąžuolo paslaptis...“ 
baigiamasis renginys – laure-
atų apdovanojimai. Konkur-
so idėja atsirado tuomet, kai, 
įgyvendindami gamtosaugi-
nio-ekologinio ugdymo kryp-
tį, planavome būsimus rengi-
nius. Dėmesį tuomet patraukė  
straipsnis apie Tautos metų 
medį – juo buvo išrinktas Za-
rasų rajone augantis Lietu-
vos miškų galiūnas Stelmužės 
ąžuolas, kuris šįmet dalyva-
vo ir Europos metų medžio rin-
kimuose. Nors gyvename toli 
nuo Zarasų rajone augan-
čio senolio, vis tiek išdrįsome 
mesti iššūkį atokiam kraštui – 
paskelbėme konkurso idėją ir 
nuostatus.

Kovo-balandžio mėnesiais į mo-
kyklą buvo siunčiamos minia-
tiūros iš įvairių Lietuvos miestų. 
Daugiausia jų atskriejo iš Stelmu-
žės ąžuolo gimtųjų vietų – Zarasų 
krašto, taip pat sulaukėme kūry-
binių bandymų iš Alytaus mies-
to pagrindinių mokyklų ir gimna-
zijų, keletą darbų pristatė Vilniaus 
miesto mokiniai, kūrybinį aukurą 
kurstėme ir savo mokykloje. 

Užvis gražiausius ir originaliau-
sius darbus pristatė Zarasų Pau-
liaus Širvio progimnazijos ug-
dytiniai – net keturi jų parengti 
mokiniai tapo konkurso laurea-
tais! O į baigiamąjį  renginį atvy-
ko net aštuoniolika šios mokyklos 
atstovų, save gražiai vadinančių 
širviečiais... Viešėjo tądien mo-
kykloje visi konkurso nugalėtojai 
ir juos parengusios lietuvių kal-
bos mokytojos, mokinius-nugalė-

tojus lydėjo ir tėveliai. Susirinku-
sius šventės dalyvius pasveikino 
mokyklos direktorė Ramutė Si-
liūnienė, Druskininkų savivaldy-
bės administracijos švietimo sky-
riaus vedėjo pavaduotoja Lina 
Černiauskienė, mokiniams padė-
kas bei apdovanojimus įteikti pa-
dėjo Mokymo ir informacijos cen-
tro „Girios aidas“ vadovė Jurgita 
Svioklienė, o pranešimą moki-
niams apie ąžuolų rūšis ir žymų-
jį Stelmužės galiūną susirinku-
siems mokiniams bei svečiams 
perskaitė Druskininkų miškų urė-
dijos miškotvarkos inžinierius Vai-
das Patinskas. 

Apdovanojimų renginyje skam-
bėjo dainos apie ąžuolą, moki-
niai pristatė literatūrinius etiudus 
medžių tema, geriausi mokyklos 
skaitovai perskaitė konkurso nu-
galėtojų miniatiūras. Atskirą svei-

kinimą mokiniams, atvykusiems 
iš Zarasų Pauliaus Širvio progim-
nazijos, dovanojo lietuvių kalbos 
mokytoja Vesta Dudzinskienė ir 
muzikos mokytoja Irena Daniu-
šienė – dainuojamosios poezijos 
intarpą pagal P. Širvio eiles „Ne-
žiūrėk, nežibėk“. Mūsų svečiai 
taip pat neliko skolingi – gimtąja 
tarme, kanklių melodijos lydimi, 
sudainavo liaudies dainą „Skri-
da bitė“. 5a klasės mokinė Mari-
ja Vaikšnoraitė skaitė pranešimą 
apie medžio ir žmogaus ryšį lite-
ratūroje. Renginį paįvairino ir šo-
kių mokytojos Birutės Levanaitie-
nės dovanota meninė kompozicija 
– šokis „Pavasaris“. Aktų salėje 
dailės mokytoja Genutė Sutkienė 
kartu su 6 klasių mokiniais prista-
tė grotažo technika atliktus dar-
bus: vaikų kūriniuose išaugo Stel-
mužės ąžuolas, o projektinį darbą 

jie pavadino ,,Stelmužės ąžuolo 
legendos ir dabartis“. Dar vienas 
įdomus ir netikėtas šio renginio 
vaizdinys – tai Stelmužės ąžuolo 
maketas, „pasodintas“ mokyklos 
I-ojo aukšto fojė: visos atsiųstos 
mokinių miniatiūros rado savo 
vietą tarp kuplių ąžuolo šakų, jas 
gali skaityti visi mokyklos ben-
druomenės nariai. Ši dekoratyvi 
detalė sužavėjo atvykusius sve-
čius, o už jos įgyvendinimą esa-
me dėkingi technologijų mokyto-
jui Almantui Trainavičiui.

Visi konkurso laureatai – o jų 
buvo net devyni! – renginyje ap-
dovanoti Druskininkų vandens 
parko dovanomis. Mokiniai turės 
galimybę po įtemptų mokslo metų 
atgauti jėgas Vandens parko er-
dvėse. Neabejinga kilniai konkur-
so idėjai liko ir Generalinė miškų 
urėdija prie Aplinkos ministerijos 

– jie dovanojo mokiniams knygas 
„Gyvenimas miške“ bei spalvin-
gus kalendorius. 

Dar kartą dėkojame konkur-
so rėmėjams ir pagalbininkams 
už jų nuoširdų triūsą, idėjų palai-
kymą. Be to, kviečiame užsuk-
ti į mokyklos erdves ir susipažinti 
su respublikiniame konkurse da-
lyvavusių mokinių darbais. Da-
lis šios parodos jau nukeliavo į 
„Girios aidą“, kuriame dar dides-
nė Druskininkų miesto bendruo-
menės dalis gali pamatyti unika-
lius ir įdomius mokinių, gebančių 
atidžiau ir nuoširdžiau įsižiūrėti į 
mus supančią gamtą, žaliąjį pa-
saulio rūbą, darbus. Atskirai nori-
me padėkoti Aušrai ir Taurui Čes-
nulevičiams – „Sūrios pamokos“ 
organizatoriams, kurių erudicija, 
betarpiškas bendravimas, jaukus 
ir šiltas Druskininkų pristatymas 
sužavėjo Zarasų mokyklų atsto-
vus. 

Po renginio tolimą kelią įveikę 
mokiniai ir mokytojai panoro ilgiau 
pabūti unikaliame Pietų Lietuvos 
kampelyje, pasigrožėti mūsų ku-
rortu, susipažinti su žymiausiomis 
miesto vietomis ir objektais.

Baigiamasis respublikinio mokinių miniatiūrų konkurso „Stelmužės ąžuolo paslaptis...“ renginys – laureatų apdovanojimai – organizuotas 
Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Stelmužės ąžuolo maketas buvo 
„pasodintas“ mokyklos I-ojo aukšto fojė/
„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

Punsko lietuviams – muzikinė „Atgimimo“ mokyklos 
moksleivių dovana

Punsko Kovo 11-osios licė-
jaus kvietimu, balandžio pa-
baigoje „Atgimimo“ mokyklos 
direktorė Danutė Časienė, jau-
nių šokių kolektyvas (vad. Valė 
Šmitienė) ir muzikos studijos 
„Do re mi“ (vad. Dalia Urniežie-
nė) mažieji dainininkai dalyva-
vo licėjaus choro „Pašešupiai“ 
jubiliejiniame koncerte.  Kartu 
vyko ir buvusi mūsų mokyklos 
mokinė, dabar „Ryto“ gimnazi-
jos pirmokė Evita Cololo, kuri 
gražiai  papildė druskininkie-
čių koncertą.

Koncertas erdviuose Punsko 
lietuvių  Kultūros rūmuose pra-
sidėjo Kovo 11-osios licėjaus 
„Pašešupių“ choro  dainomis. 

Vėlų sekmadienio vakarą salė 
buvo pilnutėlė punskiečių lietu-
vių, susirinko licėjaus bendruo-
menė, mokinių tėvai. Mūsų ma-
žiesiems mokiniams pasirodė 
keista, jog, atvykę į Lenkiją, gir-
di tik lietuviškai kalbant: klauso-
si lietuviškų dainų, koncerto ve-
dėjai sklandžia lietuvių kalba 
pristato  numerius ir atlikėjus, o 
mus visus pasitikę licėjaus pe-
dagogai dzūkiškai svetingai po 
koncerto kviečia karštos arba-
tos. Visą valandą klausėmės Vy-
tauto Jono Pavilionio vadovau-
jamo „Pašešupių“ choro dainų. 
Jas mūsų mokyklos  direktorė 
D. Časienė, sveikindama puns-
kiečius su gražiu metiniu rengi-

niu, pavadino mini spektakliais, 
nes dainos labai uždegančios, 
atliekamos savitai, lydimos  cho-
ro dirigento paaiškinimų bei  dai-
nininkams  akomponuojančio D. 
Pavilonio improvizacijų fortepi-
jonu. Jaudino ir skraidino skam-
būs licėjaus dainininkų balsai ir 
nuostabios lietuviškos – senos ir 
naujos – melodijos. Viena choro 
dainininkė deklamavo savo auto-
rines eiles, skambėjo instrumen-
tiniai jaunųjų atlikėjų kūriniai.

Po choro „Pašešupiai“ pasiro-
dymo mūsų mokyklos mokiniai 
pasveikino chorą ir visą Puns-
ko lietuvių bendruomenę nuotai-
kinga programa, kuri sušildė žiū-
rovų širdis tautinio šokio grožiu ir 

mažųjų dainininkų artistiškumu, o 
E.  Cololo atliekama daina „Į tave“ 
užbūrė savo nostalgija.

Koncerto pabaigoje Punsko 
Kovo 11-osios licėjaus direktorė 
Irena Marcinkevičienė ir choro va-
dovas J. V. Pavilonis pasidžiaugė 
ilgamečiu bendravimu ir bendra-
darbiavimu su „Atgimimo“ moky-
klos bendruomene, padėkojo už 
įdomų ir prasmingą partizaninių 
dainų festivalį „Laisvės kelias“, 
kuriame net 6 metus dalyvavo šis 
puikus choras. Pažymėtina, kad 
lietuviškumą, kaip perlą, saugan-
čioje, vis mažėjančioje mokyklo-
je iš 58 mokinių, kuriems 16-19 
metų, net 38 lietuvaičiai dainuoja 
chore. Kur dar pamatysi tokį su-

sitelkimą ir tokią gražią lietuviš-
kos dvasios raišką! Atsidėkodami 
už galimybę dalyvauti prasminga-
me ir turiningame renginyje, pa-
dovanojome licėjaus bendruome-
nei lietuviškų leidinių, suvenyrų iš 
Druskininkų ir pakvietėme vėl at-
vykti pas mus.

Choro vėl lauksime rudeniop 
„Atgimimo“ mokykloje vyksian-
čiame partizanų dainų festivaly-
je „Laisvės kelias“. Choristai la-
bai nori atvykti į Druskininkus, 
tai jiems – šventė. Stengsimės ir 
mes mūsų kurorto svečiams su-
kurti mažą šventę.

„Atgimimo“ mokyklos 
informacija

Licėjaus choro „Pašešupiai“ jubiliejiniame koncerte dalyvavo ir muzikos studijos „Do re mi“ (vad. Dalia Urniežienė) mažieji dainininkai/
„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Punsko Kovo 11-osios licėjaus direktorė I. Marcinkevičienė ir choro vadovas J. V. Pavilo-
nis pasidžiaugė ilgamečiu bendradarbiavimu su „Atgimimo“ mokykla/„Atgimimo“ mokyklos 
archyvo nuotrauka
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„Telia“ hibridinio tipo internetas 
suteiks spartos verslui

Lietuvos įmonės, kurios 
naudojasi plačiajuosčiu (DSL) 
internetu, vis labiau susidu-
ria su didesnės spartos po-
reikiu. Suteikdama daugiau 
galimybių verslui „Telia“ vie-
na pirmųjų pasaulyje prista-
to  hibridinio tipo interne-
to sprendimą, kuris apjungia 
plačiausią ir sparčiausią 4G 
ryšį Lietuvoje ir daugelį šalies 
vietų pasiekiantį plačiajuos-
čio (DSL) interneto tinklą.

Pasirinkę hibridinio tipo inter-
neto sprendimą „Telia“ verslo 
klientai kartu su kur kas dides-
ne interneto sparta ir neribotais 
duomenimis gauna DSL garan-
tuojamą ryšio stabilumą ir pati-
kimumą. Šis sprendimas leidžia 
duomenų perdavimo spartą pa-
didinti iki 100 Mb/s, nes plačia-
juosčio interneto greitį sustiprina 
„Telia“ 4G internetas. Lietuva yra 
pasaulio lyderių trejetuke kartu 
su Vokietija ir Belgija, kur veikia 
hibridinio tipo internetas.

„Ten, kur šiuo metu dar nėra 
šviesolaidžio ryšio, o augan-
čiam verslui reikia užtikrinto in-
terneto, DSL garantuojamas 
stabilumas ir hibridinio tipo in-
terneto paslauga suteiks dau-
giau greičio ir garantuos patiki-
mą interneto veikimą tada, kada 
jo labiausiai reikia, pavyzdžiui, 
pasiekiant duomenis debe-
sų platformose“, – sako „Telia“ 
verslo klientų padalinio vadovas 
Mindaugas Ubartas. 

Kartu su hibridinio tipo inter-
netu „Telia“ verslo klientai ir to-

liau galės užsisakyti papildo-
mas paslaugas, tokias kaip 
statinis IP adresas ar tinklo pe-
rimetro apsauga nuo kiberneti-
nių grėsmių. 

Hibridinio tipo interneto spren-
dimas ypač aktualus toms įmo-
nėms, kurios negali naudotis 
šviesolaidžiu, pavyzdžiui, pra-
moninėse teritorijose ar tolimes-
nėse gyvenvietėse. Tiek pla-
čiajuostis, tiek hibridinio tipo 
internetas, suteikia galimybę 
naudotis neribotu duomenų kie-
kiu ir išvengti vien tik mobiliajam 
internetui būdingų greičio svyra-
vimų. Hibridinio tipo internetas 
verslui kainuoja tik 35 eurus per 
mėnesį be PVM.  

Be to, nuo šiol visoms įmo-
nėms, kurių biuruose mobilio-
jo interneto greitaveika nesiekia 

15 Mb/s, „Telia“ įrengia ryšio sti-
prinimo sprendimus – antenas. 
Šios antenos ne tik leidžia pa-
didinti duomenų siuntimo spar-
tą, bet ir padidina mobiliojo ryšio 
stabilumą net ir esant nepalan-
kioms oro sąlygoms.

Suprasdami šiuolaikinio vers-
lo tempą, įmonėms, kurioms 
įrenginėjamas šviesolaidinis in-
ternetas, jau nuo pirmos dienos 
suteikiame laikiną sprendimą, 
kuris leidžia naudotis sparčiu in-
ternetu naudojant „Telia“ 4G+ ry-
šio technologiją. 

Daugiau informacijos apie 
aktualiausius pasiūlymus 
verslui galima rasti internete 
telia.lt/verslui, artimiausiame 
„Telia“ salone arba paskambi-
nus verslo klientų aptarnavimo 
telefonu 1816.    

Renginiai
Gegužės 11 d. 16 val. V. Kleinoto knygos „Kelionė į nežinią“ prista-

tymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gegužės 12 d. 16 val. Literatūrinė popietė  vaikams „Už knygą kovo-
jo visa tauta“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gegužės 13 d. 11 val. Stalo žaidimų festivalis „PINECON‘2017“: 
pranešimai, turnyrai, žaidimų pristatymai, pabėgimo kambarys, žaidi-
mų naktis ir kitos pramogos (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, 
Veisiejų g. 17)

Gegužės 14 d. 13 val. Šeimos šventė Viečiūnuose (prie Viečiūnų 
bendruomenės centro, Viečiūnai)

Gegužės 15 d. 19 val. vakaronė  „Menu jaunystę savo“. Dalyvaus 
Druskininkų „Bočių“ mišrus ansamblis, kapela ir tautinių šokių ratelis. 
Vadovai Valdas Dancevičius ir Zita Jančiauskienė („ Draugystės sana-
torijos“ Raudonojoje salėje, II a.)

Gegužės 18 d. 19.30 val. koncertas „Rožės tau“ (mokamas). Daly-
vaus estrados dainininkas A. Lemanas („Draugystės sanatorijos“ Rau-
donojoje salėje, II a.)

Gegužės 18 d. 12  val. TV3 projekto „X Faktorius“ atranka  (Druski-
ninkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Gegužės 18 d. 17 val. Stilinga paskaita „Įvaizdžio pateikimas“ (Drus-
kininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Gegužės 19 d. 18.30 val. kino vakaras. Filmas „Moteris ir ledynas“, 
susitikimas su režisieriumi A. Stoniu. Bilieto kaina 5 eurai  (Druskinin-
kų vandens parko II a. salė, Vilniaus alėja 13A)

Gegužės 19 d. 19 val. liaudiškos muzikos ansamblio „Auksinis ru-
duo“ (Vilnius) koncertas. Vadovė Asta Taluntienė („Draugystės sana-
torijos“ Raudonojoje salėje, II a.)

Gegužės 20 d. 12.30 val. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir vi-
suomenės vienybės dienos renginys (Pramogų aikštė)

Gegužės 20 d. Tarptautinės muziejų bendruomenės akcijos 
„Muziejų naktis 2017“ nemokami renginiai

M .K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35): 
14.00 val. komiksų „Čiurlionis įkvepia juoktis“ pristatymas ir kūry-
binės dirbtuvės. 
15.30 val. Iškyla šeimoms ekskursiniu traukinuku „Apie vaikiškas 
Kastuko išdaigas –  su močiute Birute“ (vietų skaičius ribotas, iš-
ankstinė registracija tel.: +370 679 24503)  
17 val. Knygos „Kazimieras Stabrauskas – M. K. Čiurlionio mokytojas“ 
pristatymas. Dalyvaus knygos autorė menotyrininkė Vilma Kilinskienė.  
18 val. Vokiečių tapytojo Johannes Hänsch (1875 – 1945) parodos 
„Sudetų ir Alpių kalnų viršūnėmis“ atidarymas.  
19.00 val. Gidų grupės „Artelė“ teatralizuota ekskursija „Ašariu-
kės mamai“. 

Druskininkų miesto muziejaus terasoje (M. K. Čiurlionio g. 59)
20 val. skambės Mindaugo Urbaičio kūrinys „Trio“. Atlikėjai: Kristu-

pas Gikas (fleita), Vytautas Oškinis (fleita), Gintė Preisaitė (klavišiniai)

Gegužės 21 d. 14 val. Lietuvių tautinio kostiumo konkurso „Išausta 
tapatybė“ regioninis turas. Dalyvaus Varėnos, Lazdijų, Kauno rajonų, 
Druskininkų savivaldybės folkloro, tautinių šokių kolektyvai, pavieniai 
dalyviai (Pramogų aikštė)

Gegužės 25 d. 17.15 val. Susitikimas  su  knygos „Nemu-
nu per Lietuvą” autoriumi S. Paltanavičiumi. Knyga parengta pa-
gal LRT projektą „Nacionalinė ekspedicija. Nemunu per Lietuvą”. 
Koncertuos Druskininkų moterų vokalinis ansamblis „Druskelė“. 

Parodos 
Nataljos Bulotienės kūrybos darbų paroda (Druskininkų savivaldy-

bės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Paroda „Taupyklės ir monetinės“ iš Trakų istorijos muziejaus kolekci-
jos (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikų tėvelių ir pedagogų meninės raiškos 
darbų paroda „Mes iš pasakų“ (Druskininkų savivaldybės viešoji bibli-
oteka, V. Kudirkos g. 13)

VšĮ Valstybės ir savivaldybių  tarnautojų mokymo centras „Dainava“ , 
Maironio g. 22, LT-66116 Druskininkai,  skelbia konkursą  Mokymo dalies 

vadovo pareigybei užimti.

Pretendentų  kvalifikaciniai reikalavimai :
1. turėti aukštąjį universitetinį  ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais,  reglamentuojančiais valstybės tarnau-

tojų mokymo organizavimo ypatumus, viešosios įstaigos darbo specifiką;
3. mokėti anglų, rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
4. mokėti dirbti  MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet  Explorer kompiuterių programomis;
5. mokėti valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Pretendentai adresu  Maironio g. 22, LT-66116 Druskininkai, turi pateikti: 
1. Prašymą.
2. Pasą ar asmens tapatybės kortelę ir jų kopijas.
3. Diplomą ir jo kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Pažymą apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį, tikrintą viename iš Akredituotų centrų. 
(Akredituotų centrų sąrašą rasite  http://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnau-

tojų-atranka/užsienio-kalbu-mokejimo-tikrinimas-480.html).

Dokumentus galima pateikti asmeniškai arba registruotu laišku. Jei dokumentai siunčiami registruotu  
laišku, pateikiamos tik dokumentų kopijos, patvirtintos  notaro.

Pretendentų dokumentai priimami  14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis su centro „Dainava“ direktore.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti telefonu 8 313 59090
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Parduodame sausas pušines 
malkas(neskaldytas). Atvežame. Tel. 8 675 85497

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško statybos darbų 
vadovo-meistro, elektriko-autoelektriko, kelių priežiūros 

darbininko-trinkelių klojėjo.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 8-313-51405.

Reikalingi darbininkai:
1. Sandėlininkas-krovikas
Privalumai: turėti autokrautuvo teises arba darbo autu-
krautuvu patirties;
darbo su statybinėmis medžiagomis patirtis.

2. Vadybininkas (-ė)
Privalumas: darbo patirtis statybinių prekių parduotuvėje 
ir darbas su TSM kompiuterine programa.

Tel. 8 617 62483

Viešbučio „Delita“ kolektyvas kviečia prisijungti 
barmeną (-ę)-padavėją ir kambarinę.

Daugiau informacijos el. paštu: direktore@delita.lt ir 
tel. 8 698  00716.

Patirties  sklaida Mozūrijoje

Druskininkų mokyklos jau se-
nokai bendradarbiauja su įvai-
riomis švietimo įstaigomis 
užsienyje, dalinasi gerąja pa-
tirtimi, keičiasi projektiniais 
sumanymais. Neseniai Druski-
ninkų „Rotary“ klubo  nario Al-
berto Katilovskio rūpesčiu ir 
Gižycko rotariečių bei mokyklų 
vadovų kvietimu „Atgimimo“ 
mokyklos bei „Ryto“ gimnazi-
jos direktorės Danutė Časienė 
ir Egidija Vilkienė lankėsi šia-
me Lenkijos mieste. 

Pirmasis malonus susitikimas 
organizuotas Gižycko licėjuje,  
kuriame iki šiol  mokėsi 16-19 
metų  (Lietuvoje – 10-12 klasių)  
mokiniai. 

Nuo rugsėjo prisidės dar viena, 
jaunesnioji, 15-mečių (pas mus 
– 9-okų) klasė. Lenkijoje taip pat 
vyksta reforma – mokyklų stam-
binimas, nes mokinių irgi mažėja. 

Ryno gimnazijoje mokosi jaunes-
niųjų klasių (7-9 klasių) mokiniai, 
o nuo rugsėjo jau bus prijungti ir 
darželiai, ir pradinės klasės – mo-
kykloje nebebus 9-okų ir ji taps 
pagrindine. 

Abiejų mokyklų vadovai labai šil-
tai sutiko druskininkietes ir paro-
dė edukacines erdves, dalinosi 
būsimais veiklos planais, domė-
josi galimybe bendradarbiauti va-
saros poilsio, tarptautinių projek-
tų ir kitose švietimo srityse. Buvo 
pasirašyta Ryno gimnazijos ir „At-
gimimo“ mokyklos bendradarbia-
vimo sutartis, nes šios  mokyklos 
projektinėje ir sportinėje veiklose 
bendrauja jau nuo sausio mėne-
sio (kol kas – teoriniame lygme-
nyje).

Mokykloms buvo pristatyta gali-
mybė organizuoti vaikų ir mokyto-
jų vasaros poilsį vandens sporto 
šakų mokymo komplekse „Zofiof-

ka“ bei besikuriančiame privačia-
me jachtų klube. Vandens sporto 
šakų mokymo kompleksas kas-
met organizuoja spartakiadą mo-
kytojams, į kurią komplekso va-
dovai pakvietė dalyvauti abiejų 
Druskininkų mokyklų mokytojų 
komandas birželio pradžioje.

„Rotary“ klubas organizavo 
įdomią pažintinę veiklą Gižyc-
ko ir Ryno miestuose. Ypač savi-
ta buvo vasaros stovyklas  moki-
niams ir mokytojams su naktiniais 
riterių turnyrais organizuojanti 
Mozūrijos įmonė „Stražnica Kom-
tura“.

Mokyklų vadovai susitarė ateity-
je bendradarbiauti, įgyvendinant 
vandens sporto šakų programas, 
tarptautinių projektų veiklas.

Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos ir „Ryto“ 

gimnazijos informacija

„Atgimimo“ mokyklos bei „Ryto“ gimnazijos direktorės  D. Časienė ir E. Vilkienė lankėsi Lenkijoje, Gižycko mieste“/Asmeninio 
archyvo nuotrauka

Varžybos Jono Čiginsko taurei laimėti

Gegužės 5 dieną „Bočių“ pa-
sagėlės mėtymo klubas suren-
gė varžybas žinomo šios retos 
sporto šakos entuziasto, vado-
vo, trenerio ir teisėjo Jono Či-
ginsko taurei laimėti. Daug šiltų 
žodžių prieš dvejus metus mi-
rusio šviesios atminties J. Či-
ginskui išsakė jo vaikystės, jau-
nystės ir mokslo dienų draugas 
Pijus Urbonas, buvę bendražy-
giai, draugai, Druskininkų spor-

to centro vadovai. Iš aštuonių 
komandų geriausiai pasirodė ir 
pereinamąją taurę, I-ojo laips-
nio diplomą bei aukso meda-
lius iškovojo komanda „Šeimy-
nėlė“ – Onutė ir Stanislovas 
Daugėlai bei jų sūnus Artūras. 
Antro laipsnio diplomą bei si-
dabro medalius laimėjo koman-
da „Draugai“ – Aldona Šovienė, 
Vincas Muzikevičius ir Vytautas 
Vilius. Trečiojo laipsnio diplo-

mas ir bronzos medaliai atite-
ko komandai „Druskelė“ – Zitai 
Jančiauskienei, Elenai Mitkie-
nei ir Sigitui Padegimui.

Dėkojame visiems varžybų 
dalyviams ir sirgaliams. Nuo-
širdus AČIŪ Druskininkų sporto 
centro vadovams, padėjusiems 
organizuoti varžybas. 

„Bočių“ pasagėlės mėtymo 
klubo informacija

„Bočių“ pasagėlės mėtymo klubas surengė varžybas šviesios atminties J. Čiginsko taurei laimėti/Gintaro Grigo nuotrauka

Viešbutis „Regina“  ieško:
• atsakingos ir  darbščios virėjos;
Teirautis  tel. 8 655 61662
• kambarinės
Teirautis  tel. 8 652 15000
• viešbučio administratoriaus/-ės
Reikalavimai:
– labai gerai kalbėti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis;
– mokėti aiškiai, rišliai ir nuosekliai teikti informaciją;
– būti paslaugus, mandagus, taktiškas, orientuotas į svečią ir 

jo interesus;
Teirautis tel.  8 685 40959
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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

Užuojautos

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka....

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

Mirus Zojai Averkienei, 
nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.

DNSB „Gojus“ bendruomenė

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.

Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Nuoširdžiai užjaučiame Alvydą Ruką 
dėl brangaus brolio mirties.

R. ir V. Mikelioniai, J. Gudaitienė

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį...
Tačiau bent šia užuojauta norim palengvinti praradimo skausmą. 

Nuoširdžiai užjaučiame Genutę Matulevičienę 
ir jos artimuosius dėl sesers Laimos mirties.

O. Jarašienė, O. Januškevičienė

Nuo 2017 m. liepos mėn. išnuomojamos patogiai išpla-
nuotos patalpos kavinės-restorano veiklos organizavimui 
adresu Eglės g. 1, Druskininkai (AB „Eglės“ sanatorijos 
teritorijoje). Bendras patalpų plotas 239 kv. m. Yra lau-
ko terasa, erdvios kavinės-restorano patalpos su įreng-
ta baro zona. Sanatorijoje vienu metu gyvena nuo 700 iki 
1300 žmonių, todėl didelis klientų srautas garantuotas. 
Pageidautina, kad būtų organizuojami gyvos muzikos-šo-
kių vakarai. Nuomos kaina nuo 1200 EUR.

Daugiau informacijos tel. 8 (313) 60221 arba el. p.: 
office@sanatorija.lt  

Atliekų tvarkymas 2016-aisiais: 
dalis visuomenės jau yra pasiekusi 

vakarietišką lygį
Nepasišiukšlinome. Taip vie-

nu žodžiu galima apibūdin-
ti Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo situaciją per praėjusius 
2016 metus. Susumuoti jų rezul-
tatai rodo įvykusį esminį  visuo-
menės požiūrio į atliekų tvarky-
mą lūžį. „Dalis visuomenės jau 
yra pasiekusi vakarietišką lygį“, 
– pastebi  Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro direktorius 
Algirdas Reipas. 

Rezultatai puikūs, džiaugsmo 
– nedaug

Tačiau A. Reipas pripažįsta: nors 
rezultatai puikūs, už atliekų tvar-
kymą atsakingi specialistai dide-
lio džiaugsmo nejaučia. Jį temdo 
į atliekų tvarkymą įsisukusi suirutė 
ir kurstomas nepasitikėjimas per 
penkiolika metų sukurta ir sėkmin-
gai funkcionuojančia sistema. 

„O rezultatai geri, jie beveik ide-
alūs“, – sako A. Reipas. Šį jo 
teiginį patvirtina skaičiai, kurie 
rodo, kad Alytaus regione 2016 
metais buvo perdirbta ir panau-
dota 73 proc. susidariusių ko-
munalinių atliekų. Lygiai tiek pat, 
kiek pernai, ir 20 proc. daugiau 
nei užpernai. 

Pagal šį rodiklį Alytaus regi-
onas užima trečią vietą šalyje. 
Daugiau už alytiškius komunali-
nių atliekų perdirbo ir panaudojo 
tik Telšių (97 proc.) ir Klaipėdos 
regionai (89 proc.).

Perdirbtų atliekų kiekiu Alytus nu-
sileidžia vieninteliam Telšių regio-
nui, kuriame pernai buvo perdirbta 
62, o Alytaus regione – 61 proc. su-
sidariusių komunalinių atliekų. 

Kas rūšiuoja geriausiai? 
Vienam statistiniam Alytaus regi-

ono gyventojui per praėjusius me-
tus teko 434 kilogramai sutvarkytų 
komunalinių atliekų. Tai – mažiau 
nei Lietuvos (448 kg/gyv.) ir Euro-
pos Sąjungos (477 kg/gyv.) vidur-
kis. 

Daugiausia antrinių žaliavų ir pa-
kuočių mūsų regione pernai išrū-
šiavo Alytaus rajono, Druskinin-
kų savivaldybės ir Prienų rajono 
gyventojai. Mažiausiai išrūšiuota 
Alytaus mieste. 

Šis rodiklis labiausiai susijęs 
su daugiabučių ir individualių 
namų santykiu savivaldybėse. 
Individualių namų gyventojai, 
aprūpinti ir pakuočių, ir kompos-
tavimo, ir stiklo atliekų konteine-
riais, yra būtent ta visuomenės 
dalis, kuri, A. Reipo vertinimu, 
atliekų rūšiavime jau pasiekė 
vakarietišką lygį.  

Atliekų aikštelės – pilnutėlės
Regiono savivaldybėse yra 

įrengta ir eksploatuojama 17 di-
delių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelių. Jų reikalingumą  ir nau-
dą patvirtina tai, kad čia surenka-
mų atliekų kiekiai nuolat didėja. 
Pernai šiose aikštelėse išrūšiuo-
ta beveik 7 tūkst. tonų atliekų. 

Daugiausia atliekų į jų surinkimo 

aikšteles atgabena druskininkie-
čiai (beveik 83 kg vienam gyven-
tojui), Birštono savivaldybės (55,5 
kg vienam gyventojui) ir Varėnos 
rajono savivaldybės (daugiau kaip 
50 kg vienam gyventojui) gyvento-
jai. 

Pernai išaugo tiek įrenginiuose, 
tiek namų ūkiuose sukompostuo-
jamų atliekų kiekiai. Įrenginiuose 
sukompostuota daugiau kaip 24 
tūkst., namų ūkiuose – beveik 9,5 
tūkst. tonų atliekų. 

Praėjusiais metais, lyginant su 
ankstesniais, šiek tiek sumažėjo 
tiek pas gyventojus, tiek įmonėse 
susidariusių mišrių likutinių atliekų 
kiekis. Atlikta kelių metų duomenų 
analizė rodo, kad daugiausia tokių 
atliekų susidaro gegužės ir rugpjū-
čio mėnesiais.  

Už atliekų tvarkymą mokėjo-
me mažiausiai

Didžiausią atliekų tvarkymo kaš-
tų dalį pernai sudarė išlaidos, rei-
kalingos atliekų surinkimui ir trans-
portavimui (įskaitant konkursinės 
medžiagos parengimą) – šioms 
paslaugoms teko beveik 40 proc. 
kaštų sumos, kuri pernai buvo 7,6 
proc. mažesnė nei 2015 metais. 
0,7 proc. pernai sumažėjo ir rin-
kliavos administravimo išlaidos. 

Atlikus paslaugų įkainių palygi-
nimą, paaiškėjo, kad Alytaus re-
gione išlaidos už atliekų tvarky-
mą, tenkančios vienam namų 
ūkiui, pernai buvo mažiausios 
šalyje. Jo sudarė 36,30 euro. 
Tuo tarpu Vilniaus regione vieno 
namų ūkio išlaidos atliekų tvar-
kymui siekė  57,6 euro, Utenos – 
55, Klaipėdos – 52,56 euro. 

Namų ūkio pajamų dalis, tenkanti 
atliekų tvarkymui, Alytaus regione 
pernai sudarė 0,4 proc. ir vėl buvo 
mažiausia šalyje. Klaipėdos regi-
one ši dalis sudarė 0,49 proc., ki-
tuose šalies regionuose – daugiau 
kaip 0,5-0,6 proc.  

Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centras primena, kad išlaidos 
už atliekų tvarkymą negali viršyti 1 
proc. namų ūkio metinių pajamų. 

Atliekų tvarkymas vidutiniškai 
pabrangs 2,77 euro namų ūkiui 
per metus

Praėjusiais metais visose ša-
lies savivaldybėse užvirė karš-
tos diskusijos dėl naujos rin-
kliavos už atliekų tvarkymą 
skaičiavimo tvarkos, kurią pa-
tvirtinti savivaldybes įpareigo-
jo šalies Vyriausybė, nuspren-
dusi, kad nuo šių metų rinkliava 
turi būti sudaryta iš dviejų dalių 
– kintamosios ir pastoviosios. 

Vyriausybės parengtoje meto-
dikoje išdėstytas nuostatas ne-
buvo lengva pritaikyti praktikoje 
ir išdalinti visas atliekų tvarky-
mo sąnaudas vienodai socialiai 
teisingai visoms visuomenės 
grupėms. Kilusio visuomenės 
nepasitenkinimo smaigalyje at-
sidūrė regioniniai atliekų tvar-
kymo centrai, kurie iš esmės 
yra tik savivaldybių patvirtintos 
atliekų tvarkymo politikos vyk-
dytojai. 

Alytaus regione nustatytas nau-
jas rinkliavos dydis, kuris, kaip nu-
mato Vyriausybės nutarimas, bus 
pradėtas taikyti nuo šių metų lie-
pos 1 d., vidutiniškai padidėjo 2,77 
euro per metus. 

Atkreiptinas dėmesys, kad atlie-
kų tvarkymo sąnaudas, kurias turi 
padengti nustatyta rinkliava, didi-
na ir nuo šių metų įvestas sąvar-
tyno mokestis. Dėl jo atliekų tvar-
kymo kaštai regione šiemet didėja 
0,7, kitąmet augs iki 2, o 2019 m. – 
iki 15 proc.  

Kintamoji rinkliavos dalis už 
atliekų tvarkymą, kaip numato 
Vyriausybės nutarimas, nuo šiol 
turės būti perskaičiuojama kas-
met, įvertinant atliekų tvarkymo 
sąnaudas.  

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija

Nestandartinių 
BALDŲ  gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos  iki 25%.

www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Alytaus regionas užima trečią vietą šalyje. Daugiau už alytiškius komunalinių atliekų 
perdirbo ir panaudojo tik Telšių (97 proc.) ir Klaipėdos regionai (89 proc.).

Individualių namų gyventojai, aprūpinti ir 
pakuočių, ir kompostavimo, ir stiklo atliekų 
konteineriais, yra būtent ta visuomenės 
dalis, kuri, A. Reipo vertinimu, atliekų 
rūšiavime jau pasiekė vakarietišką lygį

Jau žemelė pavasario laukė, 
lyg ir saulė aukštyn palypėja
Tik mirtis šitą viltį nutraukė,

Netektim ją šalta pažymėjus.

Nuoširdžiai užjaučiame Juozą Averką ir artimuosius, 
mirus žmonai Zojai. 

Ivanauskai, Z. ir R. Vitkauskai, 
L. Gerasičkina, Bingeliai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame 
Astą Ulozevičiūtę, mirus Mamai.

Centro „Dainava“ darbuotojai

Pigus kompiuter ių,  p lanšečių i r  te lefonų 
remontas.  Tel .8  623 63 577

Kurorto veterinarijos klinika siūlo darbą veterinarijos 
felčeriui (-ei). Tel. 8 619 67685
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2017.05.13 d.
Šeštadienis

2017.05.12 d.
Penktadienis

2017.05.14 d.
 Sekmadienis

2017.05.15 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 13.

10:00 Seserys (k.).
11:00 Dainų konkursas „Eurovizija 

2017“ (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 Imbierinis žmogeliukas.
00:35 Trumposios žinios. 
00:40 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas 13 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (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  „Paskutinis iš Magikianų“.
12:05  „Farai“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Ledynmetis. Žemynų atsira-

dimas“.
21:10  „Kelnėse dar ne senelis“.
23:15  „Mūsų gyvenimas“.
01:05  „Kalėjimo bėgliai“ (k.). 
02:00  „24 valandos. Palikimas“ (k.). 

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... (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 penktadienis. 
21:00 Neįmanoma misija. Slapto-

ji tauta.
23:40 4-asis lygmuo.
01:30 Artimi priešai (k). 

06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Šiandien kimba.

08.10 „Niekam tavęs neatiduosiu“.
09.10 „Neišsižadėk“.
10.20 „Delta“.
11.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 Švytintis veidas.
16.55 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Tamsios jėgos“.
01.15 „Bilietas į laisvę“.
03.00 „Tamsios jėgos“.
04.35 „Bilietas į laisvę“.
06.00 „Vandenyno milžinai“. 
06.50 „Gamtos magija“.

06:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:00 „Kvapų detektyvas“.

10:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Šuo“ (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 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Tikras teisingumas 2. Slėptuvė.
23:20 Vaito Erpo kerštas (k).
01:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:00 „Karo vilkai. Likvidatoriai IV“.
02:50 Tikras teisingumas 2. Slėptu-

vė (k).
04:15 „Kvapų detektyvas“ (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Specialus tyrimas (k.).
07:00 Premjera. Tobotai 2.
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. Maži, 

bet ypatingi: vabzdžiai.
13:05 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Biomimikrija. Gamtos įkvėpti 
chemijos atradimai.

14:05 Džesika Flečer 2.
15:45 Žinios.
16:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-metį pasitinkant. Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“.

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 Valanda iki „Eurovizijos“. 
21:55 Trumposios žinios. 
22:00 Dainų konkursas „Eurovizija 

2017“. Finalas. Tiesioginė transliaci-
ja iš Kijevo.

01:40 Trumposios žinios. 
01:45 Tarp mūsų, padavėjų.
03:15 Klausimėlis.lt (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Biomi-

mikrija. Gamtos įkvėpti chemijos atra-
dimai (k.).

04:20 Džesika Flečer 2 (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt (k.).
06:35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Premjera. Tobotai 2.
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. Prem-

jera. Planeta Žemė 2. Dykumos.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Tamsioji augalų pusė. Žudikai ir 
luošintojai.

13:45 Puaro 13. Drambliai nieko ne-
pamiršta.

15:20 Gamtos inspektoriai (k.).
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Kelionės su „Istorijos detek-

tyvais“.
18:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-metį pasitinkant. Laisvės vėliav-
nešiai.

18:30 Žinios.
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė..
20:30 Panorama. 
21:00 D’Artanjano duktė.
23:05 Trumposios žinios. 
23:10 Kino žvaigždžių alėja. Šugar-

lando ekspresas (k.).
01:00 Trumposios žinios.
01:05 Pasaulio dokumentika. Plane-

ta Žemė. Dykumos (k.).
01:55 Pasaulio dokumentika. Tam-

sioji augalų pusė. Žudikai ir luošinto-
jai (k.).

02:50 Puaro 13. Drambliai nieko ne-
pamiršta (k.).

04:20 Savaitė (k.).
05:10 Kelionės su „Istorijos detekty-

vais“ (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 13.

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Vantos lapas.
08.00 Darbščios rankos, 

atviros širdys.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 Girių takais.
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas. 
11.45 Auksinė daina.
13.45 Švytintis veidas. 
13.50 „Ilga kelionė namo“.
15.00 „Šarūnas Marčiulionis. Ne 

toks kaip kiti. 3 dalis. 
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
17.00 Patriotai. 
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Pakalbėsim, kai grįši“.
20.00 Žinios.
20.30 „Pakalbėsim, kai grįši“.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Baltoji strėlė“.
01.10 Auksinė daina.
02.50 „Pakalbėsim, kai grįši“.
05.50 „Gamtos magija“ .
06.05 „24/7“. 

06:15  „Teleparduotuvė“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“. 
07:00  „Nindžago: Spinjitzu 

meistrai“.
07:30  „Vėžliukai nindzės“. 
08:00  „Ančiukų istorijos“. 
08:30  „Kempas ir draugai“. 
09:00  „Virtuvės istorijos“. 
09:30  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių ūkis“.
11:00  PREMJERA „Sosto įpėdinis“.
13:00  „Merlino mokinys“.
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  „Dantukų fėja“.
21:40  „Užtemimas“.
00:05  „Ką radau, tas mano“.
01:45  „Kelnėse dar ne senelis“ (k.). 

06:15  „Teleparduotuvė“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ 

(k.). 
07:00  „Nindžago: Spinjitzu 

meistrai“.
07:30  „Vėžliukai nindzės“. 
08:00  „Ančiukų istorijos“. 
08:30  „Mamyčių klubas“. 
09:00  „Kulinariniai triukai“. 
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Svajonių sodai“. 
11:00  „Daktaras Dolitlis 4. Prezi-

dento šuo“. 
12:45  „Beprotiškai įsimylėję. Miuzi-

klas“. 
14:25  „Devintam danguj“.
16:15  „Ekstrasensų mūšis“.
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Narnijos kronikos: liūtas, 

burtininkė ir drabužių spinta“.
22:25  PREMJERA „Loftas“.
00:35  „Raudonosios uodegos“. 

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Nuotykių metas“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 
07:55  „Hubertas ir Staleris“.

08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Virtuvė“.
11:10  „Ledynmetis. Žemynų atsira-

dimas“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Rezidentai“. 
20:00  „Pakartok!“. 
21:00  „Šviesoforas“.
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  PREMJERA „Trečias žmogus“.
01:15  „Specialioji jūrų policijos 

tarnyba“.
02:10  „Apsukrios kambarinės“. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Zigis ir Ryklys“ (k).
06:55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“ (k). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“. 
07:45 „Ančiukai Duoniukai“. 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
09:00 „Ponas Bynas“. 
09:30 „Saugokis meškinų“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Džimis 

Neutronas. Genialus berniukas.
11:50 Kosminiai gelbėtojai.
13:40 Odisėjas ir Ūkanų sala.
15:35 Dūris skėčiu.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Asteriksas ir 

Obeliksas. Misija Kleopatra (.
21:50 Operacija „Delta farsas“.
23:40 Tarp jaunų ir karštų.
01:35 Neįmanoma misija. Slapto-

ji tauta (k). 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Zigis ir Ryklys“ (k).
06:55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“ (k). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“. 
07:45 „Ančiukai Duoniukai“. 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 „Saugokis meškinų“. 
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREM-

JERA Beprotiškos melodijos. Triušio 
nuotykiai.

11:40 Stebuklinga programėlė.
13:40 Pričiupom!
14:10 Terminalas.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Mes vieno kraujo. SUPERFI-

NALAS. 
22:10 Organų vagys.
00:20 Kitos 48 valandos.
02:15 Operacija „Delta farsas“ (k).

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). 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „PREMJERA Dvi širdys“.
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 „Delta“ 

būrys 2. Kolumbijos grandis.
00:30 „Kultas“.
01:25 „Judantis objektas“.
02:15 „Begėdis“. 

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Visatos stebuklai“.
08.30 „Viskas apie gyvū-

nus“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Kitomis akimis.
10.30 „Tigrų sala“.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
12.55 Švytintis veidas.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Sparnuočių gyvenimas. Žū-

klautojai“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
17.00 „Sumaniausi gyvūnai“ . 
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
20.00 Žinios.
20.30 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
02.55 „Sparnuočių gyvenimas. Žū-

klautojai“. 
03.45 „Merdoko paslaptys“. 
05.15 „Jaunikliai“.
06.15 „Sparnuočių gyvenimas. Žū-

klautojai“.

06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Vantos lapas.
07.40 Kaimo akademija.

08.10 Moterų balsas.
09.10 „Neišsižadėk“.
10.20 „Delta“.
11.25 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
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 „Bekraštė Kanada“.

06:15 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 

10:00 „Amerikos mieliausieji“. 
11:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 

II etapas. Tauragė. 2016 m. 
12:05 Foilo karas. Priešo ugnis.
14:10 „Žiniuonis“.
15:15 „Džuna“.
16:15 „Kas žudikas?“. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „Paskutinis faras“.
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji. 
22:05 MANO HEROJUS Žmogus 

šešėlis.
00:00 AŠTRUS KINAS Nebijok tamsos.
01:50 „Karo vilkai. Likvidatoriai IV“ (k).
03:25 Muzikinė kaukė. Geriausie-

ji (k). 

06:30 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. II etapas. Tauragė 
(k). 2016 m. 

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Viena už visus“.
09:35 „Amerikos mieliausieji“. 
10:35 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
12:35 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
13:35 Sveikinimai. 
16:15 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „Paskutinis faras“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:50 Krokodilas Dandis 2.
00:05 „Gyvi numirėliai“.
02:00 Žmogus šešėlis (k).
03:30 Nebijok tamsos (k).

06:40 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

07:10 „Tokia tarnyba“ (k).

10:00 Dainų konkursas „Eurovizija 
2017“. Finalas (k.).

13:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (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 Kartą mano motina.
23:10 Trumposios žinios. 
23:15 Premjera. Medičiai, Florenci-

jos valdovai.
00:15 Kelionės su „Istorijos detekty-

vais“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas 13 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
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.).
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2017.05.17 d.
 Trečiadienis

2017.05.18 d.
  Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 13.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Emigrantai (k.).
11:50 Pokalbių laida „Svarbios deta-

lės“ (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 Premjera. Dasleriai. Amžini 

varžovai.
00:25 Trumposios žinios. 
00:30 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas 13 (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 Kelmic-

kaite (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 13.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Gyvenimas (k.).
11:55 Istorijos detektyvai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios. 
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“.

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  „Paskutinis iš Magikianų“.
12:05  „Prieš srovę“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.

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  „Paskutinis iš Magikianų“.
12:05  „Gero vakaro šou“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Rezidentai“. 
20:00  „Farai“. 
21:00  „Šviesoforas“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  PREMJERA „Purvini pinigai“.
00:45  „Bruklino taksi“.
01:35  „Specialioji jūrų policijos 

tarnyba“.
02:30  „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). 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „PREMJERA Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:25 Tik nesijuok. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Jaunatis.
00:55 „Kultas“.
01:45 „Judantis objektas“.
02:35 „Begėdis“. 

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). 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „PREMJERA Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios. 
22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Misija 

„Neįmanoma“.
00:30 „Kultas“.

06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Nuoga tiesa.

09.10 „Neišsižadėk“.
10.20 „Delta“.
11.25 „Leningradas. Pokario ga-

tvės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
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 „Bekraštė Kanada“.

06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Auksinė daina.

09.10 „Neišsižadėk“.
10.20 „Delta“.
11.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
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 „Likimo melodija“.
05.20 „Bekraštė Kanada“.

06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“.

07.10 Patriotai. 
08.10 „Pakalbėsim, kai grįši“.
09.10 „Neišsižadėk“.
10.20 „Delta“.
11.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Žinios.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Likimo melodija“.
05.20 „Bekraštė Kanada“.

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 „Šuo“ (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. Pandoros kibiras. 
20:30 Pasienio sargyba. 
21:00 Ilgiausias jardas.
23:15 Porininkai (k).
01:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:55 „Karo vilkai. Likvidatoriai IV“.
02:45 „Penktoji pavara“. 

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 „Šuo“ (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. Pandoros kibiras. 
20:30 Pagalbos skambutis. 
21:00 Žiedų valdovas. Žiedo brolija.
00:25 Ilgiausias jardas (k).
02:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:10 „Karo vilkai. Likvidatoriai IV“.
03:55 „Penktoji pavara“. 

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 „Šuo“ (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. Pandoros kibiras. 
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Lemiamos lenktynės.
22:55 Žiedų valdovas. Žiedo bro-

lija (k).
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:00 „Karo vilkai. Likvidatoriai IV“.
03:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).

2017.05.16 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 

13.
10:00 Seserys (k.).
11:55 Stilius (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 de-

talės“.
22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Trumposios žinios. 
23:25 Premjera. Rezistentai.
00:20 Stilius (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas 13 (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 de-

talės“ (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.). 

08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Virtuvė“.
11:00  „Paskutinis iš Magikianų“.
12:05  „Pakartok!“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Rezidentai“. 
20:00  „Prieš srovę“. 
21:00  „Šviesoforas“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Kalėjimo bėgliai“.
23:30  „24 valandos. Palikimas“.
00:30  „Bruklino taksi“.
01:35  „Specialioji jūrų policijos tar-

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 KK2 (k). 
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „PREMJERA Dvi širdys“.
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 Bau-

dėjas.
00:45 „Kultas“.
01:40 „Judantis objektas“.
02:30 „Begėdis“. 

21:30 Premjera. Greiti ir įsiutę.
23:15 Trumposios žinios. 
23:20 Premjera. Jautis ir kaimietė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas 13 (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.
04:10 Legendos.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (k.).
05:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).

08:05 „Voratinklis“ (k).
09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 „Šuo“ (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. Pandoros kibiras. 
20:30 Farai. 
21:00 Porininkai.
22:55 Krokodilas Dandis 2 (k).
01:00 „Gyvi numirėliai“ (k).
02:45 „Džekas Hana kviečia į gam-

tą“ (k). 

16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Rezidentai“. 
20:00  „Gero vakaro šou“. 
21:00  „Šviesoforas“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikingų loto“. 
22:30  „Ugnis ir ledas“.
00:15  „Bruklino taksi“.
01:20  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
02:10  „Apsukrios kambarinės“. 

UAB „Paviljonų pasaulis“ ieško pagalbinių darbuotojų, 
dirbti su tentine medžiaga. Tel. 8 687 57376

Perku mišką. Gali buti su bendrasavininkais. Sutvarkau 
dokumentus, paveldėjimus. Tel. 8 644 55355

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

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose. 
Tel. 8 618 53770

01:25 „Judantis objektas“.
02:15 Sveikatos ABC televitrina (k). 
02:40 Alchemija. VDU karta. 2013 m. 
03:10 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“

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

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692
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Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

 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.

PA R D U O D A M E :
skaldytas malkas,

medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
   www.juozomalkos.lt

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje 
ištisus metus!

www.melkerlita.lt, 
Tel.: 868683265, 861608020

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

DVIRAČIAI 
Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

16 vietų mikroautobuso nuoma. 
Tel. 8 680 48121

Įmonė ieško tolimųjų reisų vairuotojų, važinėti 
pastoviais maršrutais. Tel. 8 610 67393

Atliekame visą buto, namo remontą. Galime deko-
ruoti lubas ir sienas pagal užsakovo pageidavimą. At-
liekame elektros ir santechnikos darbus, įrengiame 
lauko terasas – atviras ir įstiklintas. Tveriame tvoras 
(medines, metalines). Betonuojame pamatus, dengia-
me stogus, tinkuojame, dažome, klijuojame plyteles. 

Tel. 8 612 92239

Drabužių parduotuvė siūlo darbą pardavėjai (-ui). 
Tel. 8 686 71181

Autoservisui reikalingas autošaltkalvis, dirbti su 
lengvųjų automobilių važiuoklėmis. Tel. 8 613 91192

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas Lietuva-
Čekija, Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

Techninė pagalba kelyje 
ir krovinių pervežimas 

Druskininkuose. 
Tel. 8 618 53770

Plytelių klojimas ir kiti vidaus apdailos darbai. 
Tel. 8 623 29226

Pjaunu, kapoju malkas. Reikalingas trifazis įvadas. 
Tel. 8 646 38079

Liejame gręžtinius pamatus. Tel. 8 682 00300

Parduodame pušines malkas (neskaldytas). 
Atvežame. Tel. 8 675 85497

AKCIJA 
Kurortinio sezono atidarymo proga 
kviečiame į „B“ kategorijos kursus.
Geriausia kaina Druskinikuose.
Kursų pradžia 2017 m. gegužės 30 d. 17 val.   

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

Kavinei „Vido malūnas“ reikalingi: padavėjai (-os); 
virėjai (-os)

Siūlome padavėjų darbą vasaros sezono metu! 
Norinčiuosius dirbti apmokysime!

Tel. 8 612 60862

Gamybos įmonei UAB 
„Druskininkų Rasa“ 

reikalingi operatoriai dirbti 
gamyboje.

Teirautis telefonu: 
8 615 14427
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Asmeniniai skelbimai
32 kv. m garažas prie „Eglės“ sanatori-
jos. Tel. 8 650 96601

Garažas Baltašiškėje. Tel. 8 673 10605

Parduodami automobiliai ir jų dalys

„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 dyzeli-
nas. Kaina – 3450 Eur.  
Tel. 8 686 41953

Vasarinės padangos R15/185/60.  
Tel. 8 612 60844

Traktorius „T-25“ 1981 m., geros būklės. 
Kaina – 2500 Eur. Galima derėtis.  
Tel. 8 615 19183

„Opel Vectra“ 2004 m., 2,2 DTI, uni-
versalas, TA iki 2018.11 (iš Olandijos). 
Kaina – 2450 Eur. (arba keičiu į kitą 
automobilį). Tel. 8 623 53377

„Mitsubishi Pajero“ 2000 m., dyzelinas, 
tvarkingas. Kaina – 4100 Eur.  
Tel. 8 616 93931

„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA, 
draudimas, rida – 185000 km.  
Tel. 8 68298506

Vasarinės padangos su lietais ratlan-
kiais R15/195/65/914, 5 skylių, mažai 
naudotos, tinka „Audi 100c4“. Kaina – 
200 Eur. Tel. 8 675 79420

4 geros būklės padangos su ratlankiais 
R14/176/65 82H. Kaina – 60 Eur. Tel. 8 
610 27959

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

„Nissan Almera Tino“ 2004.12, dalimis. 
Tel. 8 625 59991

Parduoda mišką ir medieną

Supjautos malkos. Tel. 8 622 94035

Dvipusio pjovimo pušinės lentos 
(2,5x10x600 cm.). Tel. 8 611 32800

Malkos. Tel. 8 687 55017

Lentos (storis – 5 cm, plotis 23-42 cm). 
Kaina – 1 m/1,3 Eur. Tel. 8 616 48116

4 m. ąžuoliniai rąstai. Tel. 8 611 20107

Sausa statybinė mediena: brūsai 14x14 
cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos (viengubo pjo-
vimo) 2,5 ir 3,1 cm storio, 6 ir 8 m ilgio; 
grindinės bagės (viengubo pjovimo) 6 
cm storio; statybinės medžiagos.  
Tel. 8 610 70955

Malkos. Tel. 8 648 92746

Parduodama gyvuliai, pieno, mėsos 
produktai

Romanovo veislės avys ir avinai (įvai-
raus amžiaus). Kaina: gyvo svorio – 1 
kg/1,8 Eur, mėsa – 1 kg/4,80 Eur.  
Tel. 8 622 83325

Triušiai, triušiena, 2-3 mėn. triušiukai. 
Tel. 8 611 45735

Ožka, ožkytės ir ožiukai.  
Tel. 8 611 19982

Parduodami įvairūs daiktai

Vestuvinė suknelė, 3 dalių vežimėlis 
„Zippy“, vystymo stalas (stalas, vonelė, 
spintelė). Tel. 8 622 08046

Naujas moteriškas dviratis. Kaina – 90 
Eur. Tel. 8 676 19344

Dvigulė lova, išskleidžiamas kampas su 
patalynės dėže ir kavos staliuku, staliu-
kas televizoriui. Tel. 8 606 28422

Bulvės. Kaina – 50 kg/5 Eur.  
Tel. 8 672 20569

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario 35,2 kv. m. renovuotas 
butas Veisiejų g. su baldais. Kaina – 
31000 Eur. Galima derėtis. Parduodu 
arba keičiu į panašų butą Vilniuje.  
Tel. 8 601 36770

1 kambario 35 kv. m butas Ateities g., 5 
aukšte iš 5. Kaina – 25000 Eur.  
Tel. 8 640 60381

1 kambario butas Vytauto g. 5 aukšte 
iš 5, be tarpininkų. Kaina – 30000 Eur. 
Tel. 8 685 48849

1 kambario 18,5 kv. m butas 3 aukšte iš 
3 (plastikiniai langai, šarvuotos durys, 
rūsys). Kaina – 4500 Eur.  
Tel. 8 683 89437

1 kambario 35 kv. m butas Gardino g., 
2 aukšte iš 9 su virtuviniais baldais ir 
elektrine virykle, įstiklintas balkonas, 
pakeisti langai ir durys, geras išplanavi-
mas, tamsus kambarys. Kaina – 24000 
Eur. Tel. 8 605 96469

1 kambario 38 kv. m butas Gardino g. 5 
aukšte iš 5 (ne bendrabutyje, be remon-
to). Kaina – 19800 Eur.  
Tel. 8 606 04614

2 kambarių 44,74 kv. m  butas bendra-
bučio tipo name 3 aukšte iš 5 Gardino 
g., namas renovuotas. Tel. 8 622 92612

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

3 kambarių butas, su 3 balkonais, 1 
aukšte iš 9, geroje, gražioje vietoje. 
Reikalingas remontas. Kaina – 38500 
Eur. Tel. 8 698 48621

3 kambarių butą 57 kv. m butas Šil-
tnamių g., 4 aukšte iš 5, renovuotame 
name, renovacija išmokėta. Kaina – 
48000 Eur. Tel. 8 620 63122

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

4 kambarių 82 kv. m suremontuotas 
butas Ateities g. 4 aukšte iš 5. Kaina – 
58000 Eur. Tel. 8 606 04614

6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarnamis, 
aptverta teritorija, šulinys, elektros 
įvadas. Kaina – 12000 Eur. Tel. 8 614 
67590

6 ha žemės ūkio paskirties sklypas su 
mūriniu vasarnamiu, elektra. Kaina – 
15000 Eur. Tel. 8 614 67590

7,4 a sodas Viečiūnuose su mūriniu 
nameliu. Kaina – 15000 Eur.  
Tel. 8 606 04614

4,5 a namų valdos sklypas Druski-
ninkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra 
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys, deta-
lusis planas, žemė išpirkta.  
Tel. 8 682 98506

Garažas prie „Eglės“ san. Po visu gara-
žu rūsys, trifazis įvadas. Kaina – 3800 
Eur. Tel. 8 612 31803

38 a žemės ūkio paskirties sklypas 
Neravuose, asfaltuotas privažiavimas, 
visos miesto komunikacijos. Kaina – 
33000 Eur. Tel. 8 606 04614

10 a sodas „Raigardo“ sodų b-joje 
su 56,36 kv. m vasariniu nameliu. Su 
miesto vandentiekiu ir kanalizacija. 
Kaina – 17900 Eur. Tel. 8 687 37575

Sodyba Guobinių kaime (14 km nuo 
Druskininkų): namų valda – 0,37 ha; 
sodas – 0,38 ha; žemės sklypas – 8,08 
ha; tvenkinys – 0,23 ha. Yra 13 kW 
trifazis. Kaina – 37000 Eur.  
Tel. 8 612 60862

15 a sklypas su namu, garažu ir ūkiniais 
pastatais Leipalingyje. Kaina – 30000 
Eur. Tel. 8 626 66461

27 a ir 37 a žemės ūkio paskirties skly-
pai Ringėliškės kaime. Tel. 8 656 10123

Dviejų durų spinta, 2 kėdės, didelis 
kelioninis lagaminas, vilnonis kilimas 
1,5 m x 2,4 m, užuolaidos, senovinės 
austos lovatiesės, vilnoniai pledai.  
Tel. 8 600 38695

Sudedamas padidintais ratais vaikiškas 
dviratis. Kaina – 20 Eur.  
Tel. 8 601 98230

Dviratis paaugliams „Giant“ (rėmo dy-
dis- XS, 130-160 cm ūgiui), 24 pavaros 
su „Shimano Acera“ sistema, 26 colių 
ratais. Kaina – 200 Eur.  
Tel. 8 609 00205

Funkcinė, trijų padėčių, pulteliu val-
doma lova už 350 Eur; antipragulinis 
čiužinys (su kompresorium) už 150 Eur; 
tualetinė kėdė už 100 Eur.  
Tel. 8 610 27959

Kojinė siuvimo mašina „Čaika 134“. 
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 623 20014

Nauja skysto kuro krosnis už 200 Eur; 
dviratis už 50 Eur; naujas šuns narvas 
transportavimui už 75 Eur; akmenys; 
lazdynų sodinukai po 2 Eur; belaidis te-
lefonas „Panasonic“ už 30 Eur; pirmos 
Komunijos suknelė už 30 Eur.  
Tel. 8 696 64583

Statybinis vagonėlis 2,6x4 m (apšilti-
nas, su krosnele), metalinis sandėliukas 
2x3 m, briaunuotos gelžbetoninės 
plokštės 1,5x6 m (6 vnt) po 40 Eur; 
trifazis suvirinimo aparatas už 150 Eur; 
mūrininkų dėžutės 0,25 kub. m (4 vnt) 
po 25 Eur. Tel. 8 612 92239 

Naudota dujinė viryklė.  
Tel. 8 626 90550

Rusiški (3 korpusų) plūgai, šieno varty-
tuvas, dujų balionas. Tel. 8 617 44178

Šaldytuvas „Beko“. Kaina – 130 Eur. 
Tel. 8 611 32291

Pigiai 2 durų spinta su antresolėmis. 
Tel. 8 614 62198

Aliumininė valtis ir variklis jai (12 voltų). 
Tel. 8 698 34100

Supama lovytė su stalčium už 45 Eur; 
muzikinė karuselė lovytei už 8 Eur; 
3 dalių vežimėlis „Chicco“ už 75 Eur; 
sportinis vežimėlis „Pero grosso“  už 40 
Eur. Tel. 8 645 75151

Mobilusis telefonas „IPhone 5“ su garan-
tija. Kaina – 280 Eur. Tel. 8 627 13618

Kineskopinis plokščiaekranis televizo-
rius „Samsung“ (51 cm įstrižainė) už 
22 Eur; televizorius „Philips“ (37 cm 
įstrižainė) už 20 Eur; TV priedėlis „TV 
Star“ už 23 Eur; „Nokia E52“ už 45 Eur; 
naujas belaidis telefonas „Philips“ už 15 
Eur. Tel. 8 686 43600

Įvairių dydžių naudoti faneriniai skydai 
ir DVP plokštės; durų varsčios; pusiau 
apvalus vonios veidrodis už 13 Eur; au-
tomagnetola už 6 Eur. Tel. 8 610 21333

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

Vyriškas dviratis „Giant“ už 90 Eur; mote-
riškas elektrinis dviratis už 260 Eur; odiniai 
baldai iš Vokietijos (3+1) už 110 Eur; spor-
tinis dviratis „Viking Torino“ (16 pavarų, 
ploni ratai) už 180 Eur; dvivietis dviratis 
„Ammaco“ už 170 Eur; kalnų dviratis „Ma-
rin“ (24 pavaros) už 150 Eur; kalnų dviratis 
„Hill 600“ už 140 Eur. Tel. 8 623 53377

Nauja medžiaginė sudedama žaidimų 
dėžė už 25 Eur; ovalo formos sintetinis 
kilimas (135x192 cm) už 28 Eur.  
Tel. 8 651 11713

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns 
būda, lauko baldai, lauko tualetas, 
malkinė-sandėliukas, pačius „Žvakė“, 
pavėsinė iš kreivuolių, akmenys, „Via-
Sat“ antena su 1 galvute.  
Tel. 8 623 53348, 8 656 38881

Naudotas 3 dalių minkštų baldų kom-
plektas. Tel. 8 656 90021 (skambinti 
nuo 16 val.)

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, me-
diena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gy-
vuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai  – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui). 

Sėklinės bulvės. Tel. 8 699 43921

Elipsinis treniruoklis „Hamer“. Kaina – 
90 Eur. Tel. 8 624 38838

Akvariumas su įranga, 2 vietų palapinė, 
hidro kostiumas, 2 plokščių radiatorius, 
6 L termosas, dujų balionas su redukto-
rium, bulvių tarkavimo mašina.  
Tel. 8 615 30055

Triratukas su stumimo rankena, sporti-
nis vežimėlis. Tel. 8 612 40538

Automatinė skalbimo mašina „Beko“ su ga-
rantija. Kaina – 100 Eur. Tel. 8 622 82556

Naujas plastikinis langas. Kaina – 100 
Eur. Tel. 8 678 59407

80 bosų akordeonas. Kaina – 30 Eur. 
Tel. 8 610 74499

Vaikiškas dviratis (3-8 m. vaikui). Kaina 
– 65 Eur. Tel. 8 650 66517

Treniruoklis. Tel. 8 612 68944

Metalinė 8 kub. m cisterna nuotekoms 
už 180 Eur; dvipusiai metaliniai pašil-
tinti garažo vartai (190x300 cm) už 160 
Eur. Tel. 8 686 66314

2 vaikiški sėdimi vežimėliai.  
Tel. 8 614 84971

Ąžuolinės durys, universalios medžio 
apdirbimo staklės „Eglutė“.  
Tel. 8 611 20107

2 lovatiesės, porcelianinės lėkštės, 
servizai, pigiai vilnonis kilimas.  
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Vaikiškas dviratis (3-6 m. vaikui). Kaina 
– 75 Eur. Tel. 8 612 60844

Perka

Butą Gardino g. Mokėsiu iki 5000 Eur. 
Tel. 8 699 65709

Naudotą automobilį. Tel. 8 675 05535

1 kambarį bendrabutyje.  
Tel. 8 620 94849

Spintelę su praustuvu arba be praustu-
vo. Tel. 8 (313) 54555

Keičia

6 a sodą Viečiūnuose su mūriniu 
namu pritaikytu gyventi žiemą į butą 
Druskininkuose.  
Tel.: 8 610 10748, 8 685 86947

Nuoma

Jauna šeima išsinuomotų 1-2 kambarių 
butą Druskininkuose ilgam laikui.  
Tel. 8 647 97433

Išnuomoju 2 kambarių butą miesto 
centre. Tel. 8 616 48116

Išnuomoju atskirą namelį statybinin-
kams. Tel. 8 680 33854

Išnuomojami kambariai 3 kambarių 
bute. Pageidautina merginoms.  
Tel. 8 628 28731

Pensininkas nebrangiai išsinuomotų 1 
kambarį Druskininkuose arba Viečiū-
nuose. Tel. 8 611 63168

Ieško darbo

Stalius ieško darbo. Tel. 8 618 20125

42 m. vyras ieško darbo.  
Tel. 8 621 03032

Statybininkas ieško darbo.  
Tel.: 8 656 38881, 8 623 53348

Moteris ieško darbo, gali prižiūrėti vai-
ką. Tel. 8 624 49452

28 m. mergina ieško darbo. Intymaus 
nesiūlyti. Tel. 8 602 61735

Vyras be žalingų įpročių, turintis B, C ir 
E vairavimo kategorijas, ieško vairuoto-
jo darbo Druskininkuose.  
Tel. 8 623 53377

Kiti

Dovanoju medinius langų rėmus su 
stiklais (100x100 cm, 16 vnt.).  
Tel. 8 687 72724 (skambinti vakarais)

Dovanoju šaldytuvą. Atsiimti patiems. 
Tel. 8 614 48531

Reikalinga auklė 2 vaikučiams Leipalin-
gyje. Tel. 8 630 24261

Dovanoju miegamojo spintelę prie lo-
vos. Tel. 8 (313) 54555

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Baldų gamyba Druskinin-
kuose pagal užsakymus: 
virtuvės komplektai nuo 

284 Eur; spintos su aliumi-
nio slenkamomis sistemo-
mis nuo 299 Eur ir kiti bal-
dai. Nuolaidos! Garantijos! 
Tel. 8 626 90550, el. paštas: 
t-compania@hotmail.com

Malkų išpardavimas (skaldytos arba kaladėmis). 
Tel. 8 601 46179

Kviečiame apsilankyti 
odontologijos kabinete!
 SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

Gydome ir vaikus. Taikomos 
nuolaidos procedūroms. Nu-
skausminimui naudojamas 
patentuotas išradimas ginta-
rio-audio video analgezija. 
Gydytojo odontologo konsul-
tacija nemokama!

 
Kviečiame visus pasinaudo-
ti naujausia dantų balinimo 

technologija su Philips Zoom 
sistema, kuriai taikome 10 % 

nuolaidą!  
Registracija tel.:  +370 

313 53811, 59172, 53900
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Šiaudiniai kabantys sodai – raktas į tautos kultūros pažinimą
Ramunė Žilienė

Šiaudiniai kabantys sodai... 
Kas užkoduota jų raštuose, 
formose? „Sodai – viena iš se-
niausių tradicinio meno šakų. 
Tai ne tik Lietuvos tautodai-
lės paveldas, bet ir labai svarbi 
baltų kultūros dalis, atspindin-
ti senąją pasaulėžiūrą, tradici-
jas. Tai tarsi dviejų erų (iki ir 
po krikščionybės) jungtis, tarsi 
užburtas simbolis, sukurtas iš 
trapių medžiagų, savo tradicija 
perduodamas iš kartos į kartą, 
atėjęs iki mūsų dienų“, – sako 
druskininkietė dailininkė Jūra-
tė Kygienė, neseniai surengusi 
šiaudinių sodų parodą Druski-
ninkų švietimo centro bibliote-
koje. Kabančių sodų ekspozici-
ja jau pasigėrėjo ne tik vietos 
mokyklų bendruomenės, bet ir 
delegacija iš Kinijos, viešėjusi 
Druskininkuose. Svečiai buvo 
sužavėti šiaudine kūrinija.

J. Kygienė yra ilgametė, jau 25 
metus dirbanti pedagogė. Dirba 
Druskininkų „Atgimimo“ moky-
kloje ir Druskininkų švietimo cen-
tro suaugusiųjų gimnazijoje dai-
lės mokytoja. Sodų rišimo temą J. 
Kygienė sėkmingai įtraukė ir į mo-
kymo procesą. Kasmet šių moky-
klų mokiniams organizuoja  ne-
tradicines sodų rišimo pamokas, 
kuriose jie supažindinami su sodų 
atsiradimo istorija, simbolika, pa-
tys mokiniai mokosi sodų rišimo 
ir konstravimo technikų. Dauge-
lį metų dėstydama Kauno kolegi-
jos Druskininkų skyriaus Turizmo 
ir viešbučių vadybos specialy-
bės studentams floristikos kursą, 
sodų rišimo pagrindus buvo įtrau-
kusi ir į mokymo programą. Kūry-
bai moteris visada atranda laiko: 
pasak Jūratės, svarbiausia tikėti 
tuo, ką darai.

Pirmąją sodų parodą J. Kygie-
nė surengė 2005 metais, Lenki-
joje, Seinų Lietuvių namuose. Šio 
krašto žmonės dar gerai prisime-
na, kaip jų seneliai tradicinėms 
šventėms gamindavo šiaudi-
nius papuošimus, todėl stengiasi 
šias tradicijas puoselėti ir saugo-
ti. Pernai sodų parodas dailinin-
kė surengė Alytaus kolegijoje ir 
Druskininkų viešojoje biblioteko-
je. Pavieniai J. Kygienės darbai 
yra pasiekę ir Prancūziją, iškelia-
vę ir į įvairius Lietuvos miestus.

– Kodėl kuriate sodus? Koks 
buvo pirmasis Jūsų surištas 
sodas?

– Šiaudinių sodų rišimo technika 
susidomėjau, dar besimokydama 
mokykloje, tačiau tikruosius riši-
mo įgūdžius įgijau ir pirmąjį sodą 
sukonstravau, jau studijuodama 
tuomečiame pedagoginiame ins-
titute. Vėliau šis užsiėmimas tapo 
viena mėgiamiausių mano laisva-
laikio veiklų. Tiesioginio mokyto-
jo, kuris perduotų šio unikalaus 
meno žinias ir įgūdžius, neturė-
jau. Sodų rišimo technikos išmo-
kau savo atkakliu darbu, turėjau 
kantrybės. Nuo mažens labai mė-
gau piešti ir visada buvau neabe-
jinga viskam, kas gražu, įdomu 
ir neįprasta, todėl pirmoji mano 
profesija buvo susijusi su meni-
niu drabužių modeliavimu-kons-
travimu, įgyta tuometiniame Kau-
no Stepo Žuko taikomosios dailės 
technikume (dabartinis Kauno ko-
legijos J. Vienožinskio menų fa-
kultetas). Puikūs mokytojai šioje 
mokykloje man padėjo įgyti svar-
biausius kūrybiškumo pagrindus, 
kurie slypi mūsų kultūrinio pavel-
do ištakose. Pradėjusi rišti sodus, 
lygiagrečiai domėjausi ir jų atsi-
radimo istorija, simbolika ir kons-
travimo technikų įvairove. Su-
rinktą medžiagą nuolat papildau 

naujausiomis etnologų, istorikų ir 
mokslininkų žiniomis ir įžvalgomis 
apie šią sritį.

– Tačiau tikriausiai nėra su-
kaupta daug žinių apie kaban-
čius šiaudinius sodus?

– Amatai, susiję su vytelių, šiau-
dų, žolių pynimu turi gilias istori-
nes šaknis. Vienas seniausių py-
nimo pavyzdžių yra datuojamas 
10-12 tūkstantmetyje pr. m. e., 
rastas Egipte. Iki šių dienų šiau-
dinių sodų kilmė yra menotyrinin-
kų ir istorikų diskusijų objektas. 
Pasak kai kurių mokslinių šalti-
nių, sodas yra slavų kultūros pa-
likimas, kiti teigia, kad sodų py-
nimo tradicija priklauso baltams, 
tačiau, kaip liudija patys darbai, 
soduose atsispindi svarbiausi se-
nosios Lietuvos kultūros moty-
vai, kurie savo prasme susipina 
su pagonybe ir krikščionybe. Lie-
tuvoje, Rusijoje, Ukrainoje, Bal-
tarusijoje ir kitose kaimyninėse 
šalyse šiaudų sodai kaip simboli-
niai objektai buvo naudojami tra-
dicinių švenčių metu (krikštynų, 
vestuvių, Kūčių, Kalėdų metu). 
Kadangi baltų regione gyveno in-
doeuropiečių tautos, teisingiausia 
sodų pynimo tradiciją būtų priskir-
ti indoeuropietiškų šalių paveldui.

Įdomus faktas, kad daugely-
je kalbų šiam tautodailės kūri-
niui apibūdinti naudojamas žodis 
„sodas“ arba „medis“. Ir lietuvių, 
ir rusų ar kitose kalbose žodžiai 
„sodas“, „sad“ ar „sady“ reiškia 
vaismedžiais ar vaiskrūmiais ap-
sodintą žemės plotą. Taigi tai vie-
ta, duodanti derlių, kitaip sakant, 
aprūpinanti žmogų visokiomis gė-
rybėmis. Gausa, turtas – tai jau 
simbolinė sodo prasmė.

Baltų kultūroje sodui skirta labai 
svarbi ir pagarbi vieta, jo struktū-
ra ir simboliai tiesiogiai atspindi 
senąją baltų religinę pasaulėžiū-

rą. Sodas buvo kuriamas, nau-
dojant modelį „dangus-žemė-po-
žemis“. Pagrindais sujungtos dvi 
keturkampės piramidės, kurių vie-
nos smaigalys nukreiptas į vir-
šų (dangų), kitos į apačią (žemę), 
piramidės centre (žemėje) bū-
davo patalpinama žmogaus fi-
gūrėlė. Svarbiausi ir dažniausiai 
pasitaikantys sodo simboliai – 
paukštis, žvaigždė, senelis ar lė-
liukas. Paukštis baltų mitologijoje 
tai jungtis tarp žemės ir dangaus. 
Žvaigždė – simbolis, lietuvių kultū-
roje reiškiantis saulę, šviesą, per-
kūną. Senelis/sodininkas – sodo 
viduryje įtvirtinta figūrėlė – pago-
nybės laikais galėjo simbolizuoti 
svarbiausią žynį. Į Lietuvą atėjus 
krikščionybei, senelio/sodininko 
simbolį įkūnijo Rūpintojėlio moty-
vas. Kartais sodo viduryje būda-
vo įkurdinamas lopšys su lėliuku: 
dažniausiai tai būdavę vestuvių 
sodai, kabinami virš jaunavedžių 
stalo. Pagonybėje tai našumo, vai-
singumo simbolis, o krikščionybės 
laikais lėliukas naudojamas, kaip 
vienas iš Kalėdų atributų, kaip už-
gimusio kūdikėlio Jėzaus simbolis.

Baltų mene svarbią reikšmę tu-
rėjo ne tik spalva ar simbolis, bet 
ir objekto forma. Pavyzdžiui sodo 
struktūroje naudojamas trikampis 
reiškė ugnies ir vandens, vyro ir 
moters priešpriešą. Laba svarbi 
ir pati sodo forma – rombas. Tai 
vyksmo, žemės, ugnies simbolis. 
Todėl galima daryti išvadą, kad 
sodas yra tam tikras baltų, o kar-
tu ir lietuvių pasaulėžiūros simbo-
likos lobynas. 

Beje, tie patys simboliai kartojasi 
tradiciniuose lietuvių liaudies dirbi-
niuose: audiniuose, medžio drožy-
boje, margučių raštuose. Tai rodo, 
kad sodų tradicija tokia pat sena ir 
reikšminga. O kur dar lietuvių liau-
dies folkloras – pasakos, dainos ir 
mįslės... Ten sodo motyvas gana 

dažnas. Senosios baltų simboli-
kos tyrinėjimų srityje labai daug 
ir prasmingų įžvalgų yra pateikęs 
dailininkas ir Lietuvių etninės kul-
tūros draugijos narys Virginijus 
Kašinskas, kuris senosios baltų 
kultūros paveldą pristato kaip es-
minį tautos kultūros pamatą.

– Ar sodo rišimo meistrai turi 
daug laisvės fantazijai?

– Geriausia vieta kūrybiškumui 
pasireikšti (beje, ir pati atsakin-
giausia) yra sodo dekoravimas. 
Čia sodas įgauna savo tikrąjį 
charakterį. Sodo rišimui, pynimui 
naudojami sausi rugių, kviečių ar 
avižų šiaudai, kurie sukarpomi 
norimo ilgio atkarpomis ir suveria-
mi ant siūlo, sudarant įvairias geo-
metrines formas. Įdomu pastebėti 
tai, kad seniausi sodai buvo ve-
riami šiaudinėmis adatomis, pa-
darytomis iš plono rugio stiebelio, 
naudojant lininį siūlą. Savo struk-
tūra patys tvirčiausi, patvariau-
si ir dažniausiai naudojami rugių 
šiaudai. Avižų šiaudai yra silpnes-
ni, bet turi gražų blizgesį, todėl iš 
jų gaminami puošybos elementai. 
Javų stiebai sodų gaminimui pjau-
nami gerokai anksčiau, negu nui-
mamas derlius. Nupjauta medžia-
ga išdžiovinama, surūšiuojama ir 
paruošiama darbui. Tiesa, šiaudo 

kokybė ir spalva labai priklauso 
nuo tų metų oro sąlygų. Iš sausų 
šiaudelių, tam tikra tvarka suvertų 
ant siūlo, sudaromi maži geome-
triniai elementai (gardeliai), kurie 
vėliau sujungiami į trimatį meni-
nį objektą. Paprasčiausia tradici-
nė forma – dvi keturkampės pira-
midės sujungtos pagrindais, nuo 
piramidžių kraštų nuleistos ma-
žesnės tokios pačios struktūros 
geometrinės figūros. Norint su-
kurti išraiškingesnę formą, sodų 
vidus užpildomas mažesnėmis 
geometrinėmis figūromis. Rišda-
ma sodus, dažniausiai laikausi 
klasikinio modelio – keturkampės 
piramidės pagrindo. Visiškai kito-
kią formą galima išgauti, sodo pa-
grindui naudojant žvaigždės arba 
trikampio formą.

– Daug kur kalbama ir apie 
ypatingą sodo skleidžiamą 
energetinį lauką...

– Teko skaityti apie moksliniais 
bandymais atliktą tyrimą, kuris 
teigia, kad sodo skleidžiamas tei-
giamas energetinis laukas sklinda 
20 metrų spinduliu, o sodo suki-
masis priklauso ne nuo oro sro-
vių, bet nuo saulės įkrautos ener-
gijos į šiaudą.

Sakralinis sodo vaidmuo išli-
kęs taip pat iš baltų religinių ap-
eigų, kurios būdavo atliekamos 
ne tik lauke, bet ir namuose. Tam 
buvo sukuriamos taip vadinamos 
šeimos šventyklėlės, kurios daž-
niausiai būdavo įrengiamos namų 
kampe, kertėje. Greta šeimai 
brangių relikvijų, apeiginių indų ir 
reikmenų, čia buvo kabinamas ir 
šiaudinis sodas, kuris tarsi suma-
žintas „pasaulio modelis“ užėmė 
reikšmingą vietą lietuvių liaudies 
papročiuose. Sodas buvo kabina-
mas, gimus vaikui, per vestuves, 
per Kūčias, Velykas ar kitomis 
reikšmingomis progomis. Šiaudi-
niai paukšteliai, saulutės, simbo-
lizavo grįžtančią saulę. Palubėje 
kabantis sodas siejosi su dangaus 
sodu: rojumi arba dausomis, su-
kurdavo šventinę erdvę. Labai įtai-
giai šiaudinių sodų svarbą šeimos 
tradicijoms apibūdino šviesios at-
minties ilgametė sodų meistrė 
Malvina Česnulienė: „Tėvulis mūs, 
mes buvom keturios mergaitės, 
atneš, būdavo, šiaudų, prikarpo tų 
šiaudelių ka būt vienodi, nu ir tadu 
– adata, siūlas, ir jau veriam, ir pri-
darom visokių paukštelių ir žvaigž-
džių. Dvylika strėlių – tai visi me-
tai, dvylika mėnesių, ir tai jau būna 
Kalėdų žvaigždė. Da ir papuo-
šiam popieriais, prikarpom tokių, 
an šiaudelių užveriam, nu ir būna 
gražu... O sodas būna parėdytas 
kap jau laukiam nuotakos. Nu, o 
tie, katrie atvažiavy, nori nutraukt, 
tai jau saugo, katrie už stalo sėdi 
– su rekečiais, su mentėm viso-
kiom, su samčiais gina. Nu, o pa-
kabyta būna ėglis ar dagis kokis, 
tai jau tų nežiūri, o jau šitų sodų tai 
gina. Jau tas sodas – tai kaip gy-
venimas. Dar būna du paukšte-
liai nupinta, pakabyti, ir tas sodas 
supasi, ir tie paukšteliai laksto, tai 
gražu, visi žiūro... Jau vestuvių be 
tų sodų tai nebūdavo, jau jie visa-
da, tie sodai“.

„Sodai – tarsi dviejų erų (iki ir po krikščionybės) jungtis, tai tarsi užburtas simbolis, atėjęs iki mūsų dienų“, – sako dailininkė J. Kygienė/
Ramunės Žilienės nuotrauka


