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Mokytoja 
A. Mizarienė 

pasitiko 90 metų 
jubiliejų

5 psl.

Dirigentas 
D. Katkus: 

„Druskininkai – 
vienas gražiausių 
miestų Lietuvoje“

6 psl.

„The House“: 
skaniai pavalgei – 
skambink varpu!

7 psl.

Druskininkiečiai vyks į nacionalinį konkurso 
„Išausta tapatybė“ turą

Druskininkuose vykusio Lietuvių tautinio kostiumo konkurso „Išausta tapatybė“ regioninio turo, kuriame buvo pristatytas dzūkų kostiumas, akimirkos/ Roberto Kisieliaus nuotraukos 

Siekiant populiarinti tautinį 
kostiumą ir įprasminti jį vals-
tybinėse šventėse, Lietuvo-
je 2017-ieji paskelbti Tautinio 
kostiumo metais, inicijuotas 
Lietuvių tautinio kostiumo kon-
kursas „Išausta tapatybė“.

Sekmadienį Druskininkuo-
se, Pramogų aikštėje sureng-

tas Lietuvių tautinio kostiumo 
konkurso „Išausta tapatybė“ 
regioninis turas, kuriame kon-
kursui buvo pristatytas dzūkų 
kostiumas bei meno kolekty-
vų koncertas. Į nacionalinį turą 
atrinkta: folkloro kolektyvų ka-
tegorijoje – Lazdijų rajono Vei-
siejų kultūros namų folkloro an-

samblis „Packavėlė“ (vad. Lina 
Kvedaravičienė); asmeninių 
kostiumų – Lina Dudulienė ir 
Egidija Vilkienė, šokių kolekty-
vų – Druskininkų kultūros cen-
tro šokių kolektyvas „Kadagys“ 
(vad. Izolina ir Algimantas Sta-
nioniai); bendruomenių katego-
rijoje – Viečiūnų bendruomenė, 

kostiumus vilkėjo Viečiūnų lais-
valaikio salės folkloro ansam-
blio „Žemynėlė“ (vadovė Lina 
Balčiūnienė) moterys. Naciona-
linis turas įvyks liepos 6 d., ant 
Dubingių piliakalnio.

„Mano Druskininkai“ 
informacija
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Druskininkų savivaldybės meras pasveikino 
460-ąjį jubiliejų švenčiantį Augustavą

Meras R. Malinauskas: „Džiaugiuosi Druskininkų ir Augustavo bendradarbiavimu, esame drauge įgyvendinę daug sėkmingų 
projektų/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę Druskininkų 
miestas-partneris Augustavas 
(Lenkija) šventė 460-ies metų 
jubiliejų. Šia gražia proga mies-
to vadovus ir bendruomenę 
pasveikino Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Mali-
nauskas: „Džiaugiuosi Druski-
ninkų ir Augustavo draugišku, 
kaimynišku bendradarbiavimu, 
kurio dėka esame įgyvendinę 

daug bendrų sėkmingų projek-
tų turizmo, jaunimo užimtumo, 
kultūros srityse.“

Druskininkai su Augustavu ben-
dradarbiauja nuo 2007 metų. 2015 
m., už įgyvendintus bendrus pro-
jektus įsisavinant Europos Sąjun-
gos fondų lėšas, miestui-partne-
riui Augustavui Druskininkai įteikė 
prestižinį apdovanojimą – bronzi-
nę „Ratnyčėlės“ skulptūrėlę.

Praėjusiais metais delegacija 
iš Augustavo (Lenkija) organiza-
vo istorinį žygį kanojomis: įveikusi 
70-ies kilometrų maršrutą, prasi-
dėjusį Augustavo kanale, išsilai-
pino Druskininkuose. Kanojų žygį 
inicijavo Augustavo miesto meras 
Wojciech Walulik, norėdamas pa-
rodyti, kaip svarbu palaikyti par-
tnerystę su kaimyniniais Druski-
ninkų ir Gardino miestais. 

Į Nemuną išpiltas biologinis preparatas upinių 
mašalų lervoms naikinti

Gegužės 19 d. į Nemuną ties 
Varviškės kaimu buvo išpiltas 
biologinis preparatas „Vecto-
Bac 12AS“ kraujasiurbių upi-
nių mašalų lervutėms naikin-
ti. Iš viso į Nemuną išpilta 6, 5 
tūkst. litrų šio preparato.  Bir-
želio mėnesį suaktyvėjantys 
upiniai mašalai – visą Pietų Lie-
tuvos regioną kamuojanti pro-
blema. Nuo 2010-ųjų, panaiki-
nus apskritis, upinių mašalų 
naikinimo programos finansa-
vimas buvo nutrauktas. Drus-
kininkų savivaldybės vadovų ir 
specialistų dėka visą Pietų Lie-
tuvos regioną kamuojanti pro-
blema praėjusiais metais vėl 
pradėta spręsti. 

„Pirmuosius rezultatus pajutome 
jau praėjusiais metais – mašalų 
kiekis sumažėjo. Tikimės gerų re-
zultatų ir šiemet“, – sakė Druski-
ninkų savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas.

Gamtos tyrimų centro vyresnio-
ji mokslo darbuotoja Rasa Berno-
tienė, stebėjusi preparato išpyli-
mą, patvirtino, kad šiais metais 
upinių mašalų mažiau, lyginant su 
praėjusiais metais. Gamtos tyrimų 
centro mokslininkai praėjusiais 
metais atliko tyrimus ir patvirtino, 
kad biologinis preparatas „Vecto-
Bac 12AS“ buvo veiksmingas. Ty-
rimai bus atliekami ir šiemet.

Šiais metais biologiniam pre-
paratui „VectoBac 12AS“ pirk-
ti Aplinkos ministerija skyrė 50 
tūkst. eurų. Penkios pietų Lie-

tuvos savivaldybės – Druskinin-
kų, Varėnos, Lazdijų ir Alytaus 
miesto bei rajono – skyrė po 8,4 
tūkst. eurų. Preparato išpylimo 
darbus organizavo Druskininkų 
savivaldybė.

Primename, kad 1999 metais 
Vyriausybė patvirtino upinių ma-
šalų reguliavimo programą, ta-
čiau 2010-aisiais, panaikinus 
apskritis, buvo nutrauktas ir pro-
gramos finansavimas. Nuo to lai-
ko Druskininkų savivaldybės Ta-
ryba kiekvienais metais po keletą 
kartų kreipdavosi į Vyriausybę, 
Aplinkos ir Finansų ministerijas. 

Taip pat 2012 metais Druskininkų 
savivaldybės mero R. Malinaus-
ko iniciatyva Alytaus regiono plė-
tros taryboje buvo svarstytas upi-
nių mašalų naikinimo klausimas 
ir Tarybos vardu dėl šio klausimo 
kreiptasi į Finansų ir Aplinkos ap-
saugos ministerijas.

2015 metų pabaigoje LR Seimui  
priėmus Aplinkos apsaugos rėmi-
mo programos įstatymo pataisas, 
buvo sudaryta galimybė skirti fi-
nansavimą kraujasiurbių upinių 
mašalų populiacijos pokyčių ste-
bėjimams ir populiacijos reguliavi-
mo priemonėms.

Tyrimai patvirtino, kad, pernai išpylus biologinį preparatą į upę, mašalų sumažėjo. 
Praėjusią savaitę į Nemuną vėl išpiltas biologinis preparatas mašalų lervoms naikinti/
Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Aptartos M. K. Čiurlionio kelio 
skulptūrų atnaujinimo 

galimybės

Praėjusią savaitę Druskinin-
kų ir Varėnos rajono savivaldy-
bių atstovai bei Kultūros pavel-
do departamento specialistai 
susitiko aptarti M. K. Čiurlionio 
kelio monumentaliųjų skulptū-
rų būklės ir galimybių jas at-
naujinti.

„M. K. Čiurlionio kelias“ – tai 
skulptūrų iš medžio ansamblis, 
sukurtas žinomų tautodailės 
meistrų 1975-1976 m., pažymint 
šimtąsias M. K. Čiurlionio gimi-
mo metines. Iš viso kelią sudaro 
14 skulptūrinių kompozicijų, ke-

turios iš jų yra Druskininkų sa-
vivaldybės teritorijoje. Daugiau 
kaip prieš keturis dešimtmečius 
statytoms medinėms skulptū-
roms reikalinga rekonstrukcija, 
todėl susitikimo metu aptartos 
jų atnaujinimo galimybės ir svar-
biausi darbai.

Šiuo metu M. K. Čiurlionio ke-
lio skulptūros yra Kultūros pavel-
do registre, todėl bendru sutarimu 
nuspręsta kreiptis į Kultūros pa-
veldo departamentą dėl skulptū-
rų paskelbimo Valstybės saugo-
mu kultūros paveldo objektu.

Iš viso „M. K. Čiurlionio kelią“ sudaro 14 skulptūrinių kompozicijų, keturios iš jų yra 
Druskininkų savivaldybės teritorijoje/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Gegužės 23 dieną posėdžiavo 
Druskininkų savivaldybės Tary-
bos komitetai, kuriuose svars-
tyti aktualūs biudžeto, švieti-
mo, projektų įgyvendinimo ir 
kitų sričių sprendimų projektai. 

Finansų ir apskaitos skyriaus 
vedėja Vyda Amšiejienė pristatė 
svarbų sprendimo projektą dėl ne-
kilnojamojo turto mokesčių tarifų 
2018 metams nustatymo – spren-
dimo projekte numatytas 0,6 pro-
cento nekilnojamojo turto mokes-
tinės vertės mokestis, vidutinėms 
ir stambioms įmonėms numatytas 
0,7 procento nekilnojamojo turto 
mokestinės vertės mokestis.

Kaip ir kiekvienais metais, sie-
kiant paskatinti žemės savininkus 
susitvarkyti ir tinkamai prižiūrėti 
turimą nekilnojamąjį turtą, naudo-
jamam ne pagal paskirtį arba ap-
leistam nekilnojamam turtui bus 
taikomas maksimalus įstatymų nu-
matytas 3 procentų nekilnojamojo 
turto mokestinės vertės mokestis.

Komitetų posėdžiuose pristaty-
tas sprendimo projektas dėl ke-
lių priežiūros ir plėtros programos 
lėšų paskirstymo, taip pat detali-
zuota 2017-2020 metų asfaltuo-
tinų žvyrkelių ruožų prioritetinė 
eilė, kurią sudaro trys žvyruotos 
kelio atkarpos: Veisiejai-Vainiū-
nai-Barzdžiūnai-Liškiava, Stračiū-
nai-Ricieliai-Gailiūnai, Mažonys-
Jovaišiai.

Posėdžiuose pristatytas sprendi-
mo projektas dėl pritarimo projek-
tams, teikiamiems pagal Europos 
regioninės plėtros fondo progra-
mas. Tarybai pritarus, planuojama 
įgyvendinti tris projektus, kuriuos 
kartu su partneriais įgyvendins 
Druskininkų savivaldybė, Jauni-
mo užimtumo centras ir Visuo-
menės sveikatos biuras. Jaunimo 
užimtumo centras įgyvendins pro-
jektą „Ateities kūrėjai“ , surengs 

amatų ir lyderystės stovyklas jau-
nimui. Visuomenės sveikatos biu-
ras projektu „Aš nugalėsiu pasau-
lį su sveiku gyvenimo būdu“ sieks 
ugdyti mokinių sveikos gyvense-
nos įpročius ir mažinti antsvorį.  
Druskininkų savivaldybė kartu su 
partneriais iš kitų šalių įgyvendins 
projektą, skirtą pasidalinti gerą-
ja patirtimi darnaus judumo klau-
simais.

Komitetų posėdžių metu pri-
statytas sprendimo projektas 
dėl Tarybos veiklos reglamen-
to pakeitimų: informavimo apie 
savivaldybės narių dalyvavi-
mą tarybos, komitetų, komisi-
jų posėdžiuose bei pasisakymų, 
klausimų ir atsakymų trukmę – 
minėtais pakeitimais siekiama 
užtikrinti dalykinį bendravimą po-
sėdžių metu bei sklandų ir efek-
tyvų posėdžių darbą.

Švietimo skyriaus vedėjas Jev-
grafijus Samuchovas akcentavo, 
kad šią vasarą dirbs visos ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigos ir sky-
riai, o taip pat pristatė sprendi-
mo projektą, kuriuo numatoma 
atleisti nuo atlyginimo už vai-
kų išlaikymą mokėjimo už dar-
želio  nelankymo laikotarpį bir-
želio-rugpjūčio mėnesiais tėvus, 
kurių vaikai nelanko savivaldy-
bės ikimokyklinio ugdymo įstai-
gų ar bendrojo ugdymo moky-
klų ikimokyklinio ugdymo skyrių 
ne mažiau nei 14 dienų iš eilės, 
ir kurie pateikia prašymą įstaigos 
vadovui.

Druskininkų savivaldybės Tary-
bos posėdis vyks gegužės 30 die-
ną, 10 val. Jame bus pristatytos 
Druskininkų savivaldybės mero, 
mero pavaduotojo, administraci-
jos direktoriaus ataskaitos. Meti-
nes ataskaitas taip pat pristatys 
centro AQUA ir Druskininkų gydy-
klos vadovai.

Posėdžiavo komitetai
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Liberalas V. Balčius nesilaiko įstatymo ir nedeklaruoja viešųjų ir privačių interesų
Vyriausioji tarnybinės eti-

kos komisija (VTEK) Drus-
kininkų savivaldybės Etikos 
komisijai pavedė atlikti tyri-
mą dėl opozicijos atstovo li-
beralo Vito Balčiaus, kuris iki 
šiol nėra deklaravęs viešųjų 
ir privačių interesų ir nepate-
kęs deklaracijos. 

Gegužės 23 d. posėdžiavu-
si Druskininkų savivaldybės Eti-
kos komisija nustatė, kad libera-
las Vitas Balčius, Taryboje nuo 
šių metų sausio pakeitęs man-
dato atsisakiusį Valdą Trinkūną, 
nesilaiko LR Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo. Įstatyme nu-

matyta, kad pateikti deklaraciją 
privaloma per 30 darbo dienų. 

Posėdžio pradžioje Druskinin-
kų savivaldybės etikos komisija, 
pirmininkaujama tarybos narės 
Nadieždos Oleinik, dar kartą 
patikrino VTEK informacinę sis-
temą, tačiau minėtos deklaraci-
jos liberalas iki gegužės 23 d. 

vis dar nebuvo pateikęs. 
Komisijai liberalas V. Balčius 

dėl susidariusios situacijos ne-
pateikė jokio paaiškinimo, į po-
sėdį taip pat neatvyko. 

Druskininkų savivaldybės Eti-
kos komisija, atlikusi tyrimą, pri-
ėmė sprendimą, kad liberalas 
V. Balčius pažeidė LR Viešų-

jų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymą 
ir sprendimą, kaip ir numaty-
ta teisės aktuose, išvadas per-
duos Vyriausiajai tarnybinės eti-
kos komisijai.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Druskininkams ir vėl bando taikyti dvigubus standartus
Gegužės 24 d. pirmosios ins-

tancijos Kauno apygardos teis-
mas paskelbė sprendimą dėl 
2016 m. rugpjūčio 30 dieną Drus-
kininkų savivaldybės Tarybos 
sprendimo, kuriuo savivaldybės 
turtas perduotas savivaldybės 
administracijai valdyti patikėjimo 
teise. 

Prieš mėnesį teismo posėdžio 
metu dalyvaujant Druskininkų sa-
vivaldybės teisininkams, proku-
roras pripažino, kad Druskininkų 
savivaldybės taryba galėjo per-
duoti savivaldybės administraci-
jai turtą valdyti patikėjimo teise. 
Ginčas tarp prokuroro ir savival-
dybės vyko tik dėl paties tarybos 
sprendimo formos ir turinio, t. y. 
buvo sprendžiama, ar reikia ats-
kirai kiekviename sprendime nu-
rodyti perduodamo naudoti tur-
to naudojimo taisykles ir tvarką, 
ar visgi šiuo atveju galioja iki tol 
Tarybos priimti tvarkos aprašai, 
reglamentuojantys turto valdy-
mo formas. Druskininkų savival-
dybės Taryba yra priėmusi visas 
įstatymuose nurodytas privalo-
mas tvarkas. 

Ginčas teisme vyko praktiškai 
dėl to, ar sprendimo prieduose 
nurodytos gatvės yra Druskinin-
kuose ir turto verčių neatitikimo, 
tačiau buhalterinė vertė niekada 
neatitiks registrų centro nurodo-
mų verčių. Negi prokuratūrai ne-
aišku, kad savivaldybės admini-
stracija, pagal vietos savivaldos 
įstatyme numatytas funkcijas, 
valdo ir prižiūri gatves, parkus, 
socialinį būstą ir kitą turtą?

Teismo sprendime neginčijama 
savivaldybės tarybos teisė per-
duoti savivaldybės administracijai 
turtą valdyti patikėjimo teise, ta-
čiau nepaisant to, priimtas spren-
dimas tenkinti ieškinį, nes, teismo 
nuomone, sprendimas turėtų būti 
išsamesnis, nurodant turto valdy-
mo, naudojimo ir disponavimo juo 
sąlygas, tvarką bei tikslus.

Galima numanyti, kad toks teis-
mo sprendimas, kuriuo neuž-
draudžiama savivaldybės Tary-
bai priiminėti panašaus pobūdžio 
sprendimus dėl turto perdavimo 
patikėjimo teise, neatitiks savi-
valdybės tarybos opozicijos, ku-
riai priklauso konservatoriai ir li-

beralai, kurie minėtą Tarybos 
sprendimą ir apskundė prokura-
tūrai lūkesčių, kadangi jie savo 
skundu bandė iš savivaldybės 
tarybos atimti teisę jai priim-
ti sprendimus dėl tinkamo tur-
to valdymo ir kaltino Druskininkų 
savivaldybės tarybą ir adminis-
traciją įstatymų pažeidimu.

Norime atkreipti dėmesį, kad vi-
sos biudžetinės įstaigos – moky-
klos, darželiai, bibliotekos, mu-
ziejai – valdo turtą lygiai taip, 
kaip savivaldybės administraci-
ja. Kiekvienai įstaigai yra savos 
funkcijos, atitinkamai – ir turto 
rūšys. Jeigu kažkam tik pastatai, 
stalai, kompiuteriai ar mokyklos 
pastatas, tai savivaldybės admi-
nistracijai – keliai, parkai, butai ir 
visa kita, kas priskirta pagal vie-
tos savivaldos įstatymo paskirtas 
funkcijas.

Pabrėžtina, kad analogiškus 
sprendimus yra priėmusios bene 
visos Lietuvos savivaldybės.

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija pati kreipėsi į Ge-
neralinę prokuratūrą, prašyda-
ma paaiškinti ar tokio pobūdžio 

Lietuvos savivaldybių priimami 
sprendimai yra teisėti ir patei-
kė jiems keletą Druskininkų sa-
vivaldybės priimtam sprendimui 
analogiškų pavyzdžių iš kitų Lie-
tuvos savivaldybių. Netrukus iš 
Generalinės prokuratūros atėjo 
atsakymas, kad tokie sprendimai 
visiškai teisėti ir nepažeidžia jo-
kių viešųjų interesų. 

Žvelgiant į pateiktus pavyz-
džius, kyla klausimas, kas atsiti-
ko Druskininkų atveju? Ar Drus-
kininkų savivaldybė, valdydama 
didelės vertės turtą, prižiūrėda-
ma kelius, infrastruktūrą ir visą 
turtą įregistruodama turto regis-
tre turi jaustis kalta? 

Taip, administracijoje dirba 
žmonės, galbūt sprendime įsivė-
lė viena kita klaidelė, bet tai tikrai 
nereiškia, kad sprendimas dėl to 
neteisėtas.

O toks, grynai sprendimo for-
mos neatitikimą konstatuojantis 
teismo sprendimas dar kartą įro-
do, kad Druskininkų savivaldy-
bei yra bandoma taikyti dvigubus 
standartus, o tai, kas leidžiama 
kitoms Lietuvos savivaldybėms, 

neleidžiama Druskininkams.
Apie minėto sprendimo teisėtu-

mą pasisakė ir Vyriausybės at-
stovas Alytaus apskrityje bei Sa-
vivaldybės kontrolės ir audito 
tarnyba, kurios rašte pabrėžia-
ma, kad visas turtas nuosavybės 
teise ir po sprendimo priėmimo 
priklauso Druskininkų savivaldy-
bės tarybai, o savivaldybės ad-
ministracija administruoja ir pri-
žiūri turtą.

Kyla logiškas klausimas, kad 
čia kalti ne Druskininkai, o ga-
limomis Druskininkų juodinimo 
schemomis pagarsėjęs vietiniai 
konservatoriai ir liberalai, galimai 
į savo juodus darbelius įtraukę ir 
atskirus prokurorus. 

Juk kaip kitaip galima būtų pa-
aiškinti, kad Generalinės proku-
ratūros atskiro skyriaus prokuro-
ro nuomonė kardinaliai skiriasi 
nuo tos pačios institucijos nuo-
monės, kuri oficialiai pateikta 
Druskininkų savivaldybei?

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija planuoja minėtą 
sprendimą skųsti įstatymų numa-
tyta tvarka.

Pasak prokuroro, Druskininkų savivaldybės Tarybos sprendimas neatitinka teisės aktų Pasak Generalinės prokuratūros, šis, Druskininkų savivaldybės Tarybos sprendimui analogiškas Prienų 
rajono savivaldybės sprendimas,  nepažeidžia teisės aktų

Dokumentų šaltinis: Teisės aktų registras
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Druskininkuose – pirmasis Lietuvoje stalo žaidimų konventas 
„PineCon“

Gegužės 13-14 dienomis 
Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centre organizuotas sta-
lo žaidimų konventas „Pine-
Con“. Tai – pirmasis tokio 
pobūdžio renginys Lietuvoje, 
jungiantis ne tik stalo žaidi-
mų turnyrus ar žaidimų vaka-
rus, bet ir kitas su šiuo hobiu 
susijusias veiklas.

Konvento dalyviai turėjo ga-
limybę klausytis Roko Mikšiū-
no ir Alfredo Buiko pranešimų ir 
sužinoti, kaip stalo žaidimuose 
atskleidžiama distopijų tema, 
kuo susiję mokslinės fantasti-
kos „tėvas“ Herbertas Velsas 
ir kariniai žaidimai (wargames). 
Pirmą kartą Lietuvoje buvo pri-
statytas lietuviškas stalo žaidi-
mas „Baltų žemės“ – jo kūrėjai 
papasakojo apie žaidimo kūri-
mo procesą, apie tai, kaip gimė 
tokia idėja ir kaip ji vystėsi, kon-
vento dalyviai čia pat galėjo 
žaidimą išbandyti ir įsigyti.

„PineCon“ metu vyko trys skir-
tingi stalo žaidimų (Bebrų gau-
jos, Ticket to Ride, Magic: the 
Gathering) turnyrai, kūrybinės 
dirbtuvės, kurių metu konven-
to dalyviai turėjo galimybę pasi-
gaminti savo žaidimo kauliuką, 

taip pat buvo galima išbandyti 
„In OUT smart game“ pabėgimo 
kambarį ir „Minčių seklio“ žaidi-
mą. Renginio dalyviai taip pat 
varžėsi „Rock/Paper/Scissors“ 
(akmens/popieriaus/žirklių) tur-
nyre, o savo žinias apie stalo 
žaidimus demonstravo protmū-
šyje „Kankorėžgalviai“.

Naktinėje dalyje konvento da-
lyvių laukė socialinio-psichologi-

nio žaidimo „Vilkolakiai“ vakaras, 
o patyręs RPG (vaidmenų žaidi-
mų) meistras Rytis Posochovas 
vedė edukacinę RPG sesiją. Žai-
dimų naktis vyko iki pat anksty-
vo ryto, tad vienas iš „PineCon‘o“ 
šūkių – para su stalo žaidimais – 
visiškai pasiteisino.

Druskininkų jaunimo užimtumo 
centro renginių organizatorius ir 
vienas stalo žaidimo klubo „Bo-

ard Punks“ įkūrėjų Juozas Kaz-
lauskas teigė, jog Lietuvos stalo 
žaidimų bendruomenėje vyks-
ta gan nemažai kokybiškų ren-
ginių, žaidimų vakarų ir turny-
rų, tačiau būtent tokio – į stalo 
žaidimų hobį per įvairias priz-
mes ir perspektyvas žvelgian-
čio ir savyje talpinančio ne tik 
turnyrus, bet ir paskaitas, stalo 
žaidimų demo ir pristatymus bei 

įvairias kitas veiklas – renginio 
dar nebuvo. „Tikiu, kad „Pine-
Con“ ateityje plėsis į dar didesnį 
renginį, o stalo žaidimų klubų ir 
renginių Lietuvoje tik daugės – 
kadangi tai pakilimą išgyvenan-
tis hobis ir puiki alternatyvi lais-
valaikio praleidimo forma, vis 
labiau taikoma ir kaip neforma-
laus ugdymo metodas“, – sakė 
J. Kazlauskas.

GO GREEN – jaunimo mainai, nustebinę svetingumu!
Ekologija – mokslas, tiriantis 

gyvųjų organizmų, jų bendrijų 
ir ekosistemų santykius su gy-
venamąja aplinka, jų tarpusavio 
ryšius, gyvosios ir negyvosios 
gamtos sąveiką. Šia tema, ba-
landžio 30-gegužės 9 dienomis, 
Kabuleti, Gruzijoje vyko Eras-
mus+ programos finansuoja-
mas jaunimo mainų projektas 
„Go Green“. Į projektą susirinko 
32 jaunuoliai iš Lietuvos (Drus-
kininkų), Armėnijos, Švedijos 
bei žinoma Gruzijos. Šiuo pro-
jektu siekta supažindinti jauni-
mą ir visuomenę su ekologijos 
tema, problematika,  žmogaus 
atsakomybe bei norėta paro-
dyti, kad aktyvus įsitraukimas 
į bendruomenės veiklą gali pa-
skatinti mus labiau stebėti savo 
aplinką, ją prižiūrėti.

Projekto pradžioje vyko susipa-
žinimo, „ledų laužymo“ veiklos, 
kurios padėjo geriau pažinti ki-
tus dalyvius ir atsipalaiduoti. Už-
siėmimus vedė projekto koordi-
natorės kartu su dalyvaujančių 
partnerių šalių lyderiais ir pačiais 
dalyviais, taigi kiekvienas galė-
jo supažindinti kitus su naujomis 
veiklomis ir žaidimais. Įvairių ne-
formalių metodų pagalba geriau 
pažinome vienas kitą ir galėjo-
me pereiti prie svarbesnių tikslų – 
efektyviai gilintis ir mokytis naujų 
dalykų. Viso „Go Green“ projek-
to metu dalyviai dalijosi savo ša-
lių ekologinėmis problemomis ir 
jų sprendimo būdais. Dalyvauda-
mi mišriose tarptautinėse koman-
dose jaunimas turėjo galimybę 
išmokti naujų dalykų: atlikti įvai-
rias užduotis, skatinančias išei-
ti iš savo komforto zonos, ugdy-
ti naujus savo gebėjimus, žinias.  
Švarios aplinkos labui lietuvių 
iniciatyva buvo surinktos šiukš-
lės Kobuleti kurortinio miesto pa-
plūdimyje, bandant vietinę ben-
druomenę pakviesti prisidėti prie 
gražios, žmonėms ir gamtai nau-
dingos akcijos.

Laisvu nuo aktyvių veiklų metu 
buvo aplankytos gražiausios Ka-
buleti ir Batumi kurortinių mies-
tų vietos, turiningai praleistas 
laikas su žmonėmis iš skirtin-
gų šalių. Organizuoti tarpkultūri-

niai vakarai: dalyviai pristatinėjo 
vieni kitiems savo šalies kultūros 
ypatybes, ragavo įvairaus kie-
kvienos šalies tradicinio maisto, 
mokėsi tradicinių šokių, klausėsi 
muzikos, stengėsi išmokti skirtin-
gų  kalbų. 

9 projekto dienos praleistos 
mainų metu buvo nepakarto-
jamos patirties, žinių įgijimo ir 
naujų draugų susiradimo me-
tas. Džiaugiamės, kad Druski-
ninkų jaunimo užimtumo centras 
sudaro galimybę jaunimui judė-
ti, pažinti bei kartu su kitais par-
tneriais įgyvendinti Erasmus+ 
programos projektus. „Go Gre-
en“ įnešė į kiekvieno dalyvio širdį 
naujų teigiamų pojūčių, išgyve-
nimų ir suteikė daugiau ryžto rū-
pintis aplinka, kurioje gyvename. 

Projekto dalyviai pasidalino 
savo įspūdžiais.

Aistė: Kelionė į Gruziją lyg nu-
nešė į praeitį, kur laisvai aplinkoje 
vaikštinėja karvės, ožkos ir kiti gy-
vūliai, vietiniai paprasti, draugiški, 
sąžiningi ir svetingi žmonės, ste-
bino miesto ramybė, o gamta... 
na, ji tiesiog užburianti. Projek-
tas parodė, kad žmonės, suburti 
iš įvairių šalių, gali vieningai siekti 
užsibrėžtų tikslų, nekreipiant dė-
mesio į amžiaus, lyčių, įsitikini-

mų skirtumus. Kas kartą keičia-
mos darbo grupės leido pažinti 
visus kartu ir kiekvieną atskirai, 
kaip žmones, kaip asmenybes. 
Kultūrinių vakarų metu praplės-
ti žinias, išmokti tradicinių šokių, 
paskanauti dar neragautų vai-
šių. Po projekto pradėjau gerti tir-
pią kavą, anksčiau jos nemėgda-
vau, o to priežastis viena – tiesiog 
nemokėjau jos tinkamai paruošti, 
tai tik detalė to, ką teko sužinoti, 
pasimokyti, pritaikyti kasdieninė-

je veikloje ir pasidalinti su kitais. 
Projektui pasibaigus, ne vieną 
dieną teko „virškinti“ patirtus įspū-
džius, kol buvo galima įsivažiuoti 
į įprastą veiklą. Nors projekto vei-
kla truko tik 9 dienas, tačiau tos 
dienos davė daugiau nei 9 metai 
kasdieninėje rutinoje.

Ugnius: Projektas iš tiesų nu-
stebino. Gruzija ir Gruzijos kultū-
ra yra visiškai kitokia nei mūsų. 
Patys gruzinai yra labai akty-
vūs, svetingi ir nuoširdūs žmo-

nės. Viso projekto metu šeiminin-
kai klausinėjo, kaip mums sekasi, 
kaip mes laikomės, ar nieko ne-
trūksta. Jiems buvo keista matyti 
lietuvius, kurie nėra tokie emoci-
onalūs kaip jie. Man buvo sma-
gu pamatyti skirtumą tarp Druski-
ninkų ir Kobuleti kurorto. Tai labai 
panašus kurortas į mūsų, kuris 
vasaros metu kupinas žmonių 
šurmulio, o sezonui pasibaigus 
– ištuštėja. Tik skirtumas toks, 
kad Druskininkai pasiruošę pri-
imti svečius visus metus, – ko ne-
pasakytum apie Kobuleti kurortą. 
Šeimininkams su malonumu pa-
sakojome apie švarą ir aplinkos 
estetiką, pasitelkę Druskininkų 
pavyzdį. Projekto metu iš naujo 
įvertinome tai, ką turime, išmo-
kome daugiau šypsotis ir pažino-
me žmones, kurie iš tikrųjų tapo 
mūsų draugais.

Projektas finansuotas 
„Erasmus+“ lėšomis

JUC informacija 

Druskininkų jaunimo užimtumo centre organizuotas stalo žaidimų konventas „PineCon“  – pirmasis tokio pobūdžio renginys Lietuvoje, jungiantis ne tik stalo žaidimų turnyrus 
ar žaidimų vakarus, bet ir kitas su šiuo hobiu susijusias veiklas/JUC archyvo nuotrauka

Jaunimo mainų projekto „Go Green“ metu dalyviai dalijosi savo šalių ekologinėmis 
problemomis ir jų sprendimo būdais/JUC archyvo nuotraukos
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Mokytoja A. Mizarienė pasitiko 90 metų jubiliejų

Šiomis dienomis, drauge su 
švelniuoju, visu savo grožiu 
atsiveriančių alyvų aromatu, 
daugybės pavasario žiedų ir 
vaiskios žalumos stebuklu il-
gametė druskininkietė moky-
toja Aldona Mizarienė pasitiko 
savo jubiliejų. Atvertė, kaip ji 
sako, devyniasdešimtąjį savo 
gyvenimo knygos puslapį.

„52-ejus metus dirbau mokyto-
ja. Mokykla buvo man tarsi nuos-
tabiausia mano gyvenimo pieva: 
glosčiau ten gėles, nė vieno žie-
delio neskindama. Jei kuris, ma-
čiau, – vysta, tai, būdavo, pakeliu, 
paglostau... Visą save atidaviau 
mokiniams, o jų buvo ne vienas 
tūkstantis. Atidaviau ir nesigailiu. 
Jei aukštesniųjų jėgų būtų lemta, 
vėl taip pat pasirinkčiau“, – lėtai, 
lygiai, jai įprasta ramia maniera, 
sakytumei, teka mokytojos Aldo-
nos balsas.

Istoriją mokytoja A. Mizarienė 
5-8 klasių mokiniams dėstė tuo 
metu, kai daugeliui tikriausiai at-
rodė lyg iš fantastikos srities, jog 
kada nors iš vėl nepriklausomos 
Lietuvos bus galima laisvai išva-
žiuoti, paviešėti į kokią Europos 
šalį. Pasak mokytojos, tai buvo 
laikmetis, kai reikėjo žiūrėti ir vai-
kams į akis, ir į savo sąžinę: „Ir is-
torijos mokytojai tą jautė, kiekvie-
nas individualiai.“

A. Mizarienė prisiminė, koks 
netikėtumas jai buvo, kai jos bu-
vusi mokinė, europarlamentarė, 
pakvietė ją, drauge su grupe kitų 
druskininkiečių mokytojų, susi-
pažinti su Europos Parlamen-
to darbu: „2005-aisiais, gruo-
dį, mano buvusi mokinė Laimutė 
pakvietė mus į Strasbūrą. Neno-
romis, tačiau, dukrų įkalbėta, vis 
tik išsiruošiau į tą kelionę. Bet iki 
Lazdijų muitinės vis dar negalė-
jau patikėti, kad taip paprastai 
pravažiuosime sieną, kad mūsų 
negrąžins namo, nesulaikys dėl 
dokumentų ar dar kokių kliūčių 
neiškils... Kol pasienietis negrą-
žino į rankas paso, vis dar neti-
kėjau, kad taip paprastai kirsime 
sieną, atsidursime užsienyje ir 
galėsime skaičiuoti šimtus, tūks-
tančius kilometrų per Lenki-
ją, Čekiją, Vokietiją, Prancūziją, 
Liuksemburgą, Belgiją.“

Užtarnauto poilsio mokytoja A. 
Mizarienė iš mokyklos išėjo jau 
įkopusi į aštuntą dešimtį. Ji daug 
laiko praleisdavo ir praleidžia 
savo šviesios atminties vyro, taip 
pat istorijos mokytojo Balio Miza-
ro sodybėlėje ant Nemuno kran-
to, Mizaruose. Daug rugsėjų jiedu 
pasitiko drauge... 

Praėjusią savaitę su mokytoja 
A. Mizariene kalbėjomės jos du-
kros Violetos namuose – viena-
me iš prie Kalviškių miškelio, vi-

sai netoliese buvusios 3-iosios 
vidurinės mokyklos esančių dau-
giaaukščių. Paklausta, o kaip ji, 
tiek metų atidavusi mokyklai, pa-
sitiko pirmąjį rugsėjį, išėjusi į 
pensiją, A. Mizarienė vedasi prie 
lango, atveria užuolaidos krašte-
lį ir kalba: „Parodysiu vietą, iš ku-
rios matosi mano klasė. Ar ma-
tai? Ten mokykla, mano kabineto 
langai... Kai pažvelgiu ir mintimis 
keliauju po tuos koridorius, ma-
tau mokinius, mokytojus. Kaip jie 
ten?.. Būdavo, kai su vyru eida-
vome iš Rugsėjo 1-osios šven-
tės, nešdavome glėbius gėlių, aš 
galvodavau: gal dabar, pro savo 
langus, iš aukštai žmonės žiūri į 
mus? O mes einame abu, vos pa-
nešame tas gėles, ir aš noriu pa-
kelti akis į langus, sušukti – mes 
– mokytojai! Grįžtame namo, du-
kra paima gėles, pamerkia... Ir 
pilnos grindys vazų, pilni stalai 
puokščių! Aš vaikštau ir glostau 
jas. Ilgai nevysdavo tos puokš-
tės... O kaip kvepėdavo rugsėjai! 
Kai jau nebereikėjo eiti į moky-
klą, – kaime, Mizaruose tada bu-
vau, – tai atsisėdavau verandoje 
ir klausiaus, laukiau: gal išgirsiu, 
kai per Nemuną ataidi mokykli-
nis skambutis? Atsimenu, kai jau 
buvo tos paskutinės mano darbo 
mokykloje dienos, atėjusi į kla-
sę sakau: „Vaikai, mes tiek daug 
pragyvenome kartu, ar jūs man 
sugalvojote kokią pravardę? Pa-
sakykite...“. O jie dairosi vieni į ki-
tus, – sakyti tas pravardes ar ne? 
Galiausiai vienas sako: „Auklėto-
ja, mes, kai žiūrėdavom pro lan-
gą, ir matydavom, kad jau Jūs at-
einat, kartais sakydavom: „Va, 
jau ir mūsų Mizaras ateina“. Vyro 
jau nebuvo tada...“, – pasakojo A. 
Mizarienė.

Įėjusi į klasę, ji sveikindavosi: 
„Sveiki, mano vaikai. Sėskitės... 
tyliai“. Toje tyloje A. Mizarienė iš-
girsdavo... ne... ji tiesiog pajaus-
davo vaikus. Todėl pro mokyto-
jos akis nepraslysdavo, jei kuris 
prasčiau jaučiasi ar yra nusimi-
nęs. Įvairių istorijų būta. Kartą, 
pamačiusi pamokoje vieną pa-
blyškusią mokinukę, suprato, 
kad vaikui greičiausiai ką skau-
da. Klausiama mergaitė prasita-
rė, kad pilvą. Mokytoja nusivedė 
ją pas mokyklos medicinos se-
selę, parūpino vaistų. O mergai-
tė, pamokai pasibaigus, verkia, 
namo nenori: nes ten... suolas, 
ant kurio tėvas, ją pasiguldęs, 
muša dėl blogų pažymių...

Neklaužadas A. Mizarienei pa-

vykdavo palenkti gerumu – kad 
mokytųsi, būtų kuo drausmin-
gesni. Mokytoja pasakoja: „Matai 
va šitą kambarį – ir tą? Kad vai-
kai geriau mokytųsi, aš juos su-
sikviesdavau čia, į namus, ir jie 
ateidavo visi – visa mano klasė. 
Kas gudresni, susėsdavo čia, kiti 
– ten. Tie, kurie negalėdavo būry 
mokytis, reikėdavo jiems „kalti“ – 
eidavo į virtuvę, kiti – į aną kam-
barį. Vaikams padėdavo ir mano 
dukra, ir žentas. Kodėl sugalvo-
jau taip vaikus susikviesti? Tai 
kad jie nesimokydavo, neturėda-
vo namie sąlygų, jų prastas pa-
žangumas buvo. O kaip jiems čia 
patiko! Kai kam tai pirmiausia pa-
valgyti reikėdavo duoti... Bet ir 
visi, jei tik užsimanydavo arba-
tos, sumuštinių, galėjo patys vir-
dulį užsikaisti.“

Ir šiandien Mokytoja tebeda-
lina savo širdies šilumą, švie-
są, ramybę – artimiesiems, 
anūkams, proanūkiams. Ir tik 
ji viena žino, kur to neišsen-
kančio gerumo versmės, kur jo 
semtis, gyvenimo kelyje patyrus 
tiek skaudžių netekčių... Nemigo 
naktimis, kai sunku atsispirti ne-
šviesių prisiminimų galiai, A. Mi-
zarienė sako mintyse deklamuo-
janti eilėraščius. Daug jų žino. 
Ji paprašė perduoti linkėjimus 
visiems savo buvusiems mo-
kiniams šio eilėraščio posmu: 
„Nuskriskite su vėjais iškilmin-
ga žeme, būkite sodų žydėjime, 
pačiame gražume; gatvių tylą 
baidykit savo žingsniais skam-
biais, mylimuosius sutikit su bi-
jūnų glėbiais; per vidudienio tylą 
lėkite paukščiais baltais, žemėn 
saulę atneškit ūkanotais rytais!“

Tuometėje 3-iojoje viduri-
nėje dirbant mokytojai A. Mi-
zarienei, vienas iš mokyklos 
vadovų buvo ir dabartinis 
Druskininkų savivaldybės 
administracijos Švietimo sky-
riaus vedėjas Jevgrafijus Sa-
muchovas, o pavaduotoja ug-
dymui – Marytė Kriščiūnaitė, 
vėliau ji buvo „Ryto gimnazi-
jos direktorė.

J. Samuchovas, paprašytas 
pasidalinti prisiminimais, pir-
miausia įvardijo, kad Aldona 
Mizarienė yra mokytoja iš pa-
šaukimo: „Apie tokius žmones 
yra sakoma: tai jiems Dievo duo-
ta. Ji sugebėdavo vien gerumu, 
nekeliant balso, kitąsyk, rodės, 
vien žvilgsniu sudrausminti, kad 
ir didžiausią mokyklos neklau-

žadą. Aldona mokėjo pažvelg-
ti mokiniui į širdį, gerumu padėti 
jam atverti tas slapčiausias ker-
teles, kuriose gal būdavo susi-
kaupę daugiausiai rūpesčių. A. 
Mizarienei sekėsi savo auklėti-
nius motyvuoti mokymuisi, ge-
ram elgesiui, sutarti su jais, nes 
ji tarsi prisiimdavo išklausytojos, 
o ne teisėjos vaidmenį.“

Ir iki šių dienų su mokyto-
ja A. Mizariene širdingai ben-
draujanti ir dažnai susitin-
kanti M. Kriščiūnaitė sako, 
kad Aldona buvo mokytoja, 
kuri viską įveikdavo gerumu: 
„Su mokytoja Aldona Mizariene 
esame pažįstamos nuo 3-iosios 
vidurinės mokyklos įsteigimo – 
1975 m. rugsėjo. Į pensiją mo-
kytoja išėjo 1982 m., bet iš dar-
bo mokykloje – maždaug prieš 
20 metų. Tuo metu dirbau mo-
kyklos direktoriaus pavaduo-
toja ugdymui. Išskirtinis mo-
kytojos A. Mizarienės bruožas 
– ramus bendravimas su vai-
kais, kaskart ieškant kokio nors 
gero poelgio, gerų savybių. A. 
Mizarienei buvo svarbu jas at-
rasti, išryškinti ir puoselėti, mo-
kinį skatinant pozityviai veiklai. 
Gerumas – taip vaikai vadino šį 
mokytojos bruožą. Aiškindami 
šio žodžio prasmę, jie įvardin-
davo daugelį kitų mokytojai bū-
dingų savybių: nuoširdumą, to-
leranciją, sugebėjimą išklausyti 
ir neatidėliojant suteikti pagal-
bą. Jiems svarbu buvo tai, kad 
mokytoja niekada nesmerkė jų 
dėl netinkamo poelgio, bet kar-
tu, ramiai išanalizuodavo įvy-
kį, aptardavo, ką ir kaip reikės 
daryti toliau. Toks vaiko augini-
mo ir ugdymo gerumu kelias – 
ilgesnis, bet jis – humaniškas ir 
išliekantis žmogaus širdy visą 
gyvenimą. Mokytoja labai mylė-
jo savo darbą: vaikus ir dėsto-
mą dalyką. A. Mizarienė dažnai 
turėdavo vadinamas „sunkias“ 
klases arba bent vieną proble-
minio elgesio mokinį. Kad kitų 
dalykų mokytojams būtų len-
gviau dirbti pamokose, A. Miza-
rienė eidavo į jų pamokas savo 
auklėjamojoje klasėje. Tokiu 
būdu ji padėdavo užtikrinti tvar-
ką pamokoje, o kartu ir giliau 
pažindavo kiekvieną mokinį, jo 
charakterį. Tai padėdavo jai nu-
matyti konkrečius, individualius 
darbo su ugdytiniais žingsnius.“

 Parengė Ramunė Žilienė

Mokytoją A. Mizarienę jubiliejaus proga pasveikinti atvažiavo ir anūkai, proanūkiai, sesuo su šeima, buvę kolegos mokytojai/ 
Asmeninio archyvo nuotrauka

Mokytoja A. Mizarienė: „Visą save ati-
daviau mokiniams. Jei aukštesniųjų jėgų 
būtų lemta, vėl taip pat pasirinkčiau.“/ 
Roberto Kisieliaus nuotrauka

Renginiai
Gegužės 25 d. 17.15 val. 

Susitikimas  su  knygos „Ne-
munu per Lietuvą” autori-
umi S. Paltanavičiumi. Knyga 
parengta pagal LRT projektą 
„Nacionalinė ekspedicija. Ne-
munu per Lietuvą”. Koncertuos 
Druskininkų moterų vokalinis 
ansamblis „Druskelė“ (Druski-
ninkų savivaldybės viešoji bi-
blioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gegužės 25-28 d. Druski-
ninkų kurorto šventė „Visi – į 
Druskininkus!“ (detali progra-
ma www.druskininkai.lt )

Gegužės 30 d. 18.00 val. 
trumpametražių filmų festivalis 
„Future Shorts“ (vasaros sezo-
nas) (Druskininkų jaunimo už-
imtumo centras, Veisiejų g. 17) 

Birželio 1 d. 17.00 val. Susi-
tikimas su kompozitoriumi Vik-
toru Miniotu (Druskininkų savi-
valdybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Birželio 4 d. 13.30 val. 
Druskininkų pramogų aikštė-
je – senjorų kolektyvo koncer-
tas „Draugystės pynė“, skirtas 
Tėvo dienai, Piliakalnių ir Tauti-
nio kostiumo metams paminėti. 
Dalyvaus: Druskininkų, Kauno, 
Vilniaus, Kaišiadorių „Bočių“ 
meno kolektyvai, Alytaus ir Vei-
siejų senjorų meno kolektyvai.

Parodos 
Paroda „Taupyklės ir mone-

tinės“ iš Trakų istorijos muzie-
jaus kolekcijos (Druskininkų 
miesto muziejus, M. K. Čiurlio-
nio g. 59)

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

Vokiečių peizažisto Johan-
nes Hänsch (1875-1945) ta-
pybos paroda „Sudetų ir Al-
pių kalnų viršūnėmis“. Paroda 
veiks iki rugsėjo 20 d. (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muzie-
jus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Tapybos darbų paroda iš 
Druskininkų miesto muzie-
jaus rinkinių ,,Druskininkų 
įkvėpti. M. K. Čiurlionio ple-
nerai“ (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)
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Druskininkuose paminėta Partizanų 
pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės 

vienybės diena 

Partizanų pagerbimo, kariuo-
menės ir visuomenės vienybės 
diena pagerbiami Lietuvos par-
tizanai, kovęsi už Lietuvos ne-
priklausomybę, taip pat orga-
nizuojami renginiai, kurių metu 
visuomenė supažindinama su 
karių ginkluote, ekipuote, ka-
rine technika, vaišinama karei-
viška koše.

Druskininkų pramogų aikštė-
je gegužės 20-ąją vyko Partiza-
nų pagerbimo, kariuomenės ir 
visuomenės vienybės dienai skir-
tas renginys. Renginyje pagerbti 
LLKS Dainavos apygardos parti-

zanai, atvykę iš Alytaus, Varėnos 
rajono ir Druskininkų. Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų Daina-
vos apygardos 1-osios rinktinės 
kariai visuomenei pademonstra-
vo turimą ginkluotę, ekipuotę bei 
karinę techniką, Druskininkų kuo-
pos kariai – kovinę parodomąją 
programą. 

Meninę programą atliko 109 
kuopos karių duetas: eiliniai 
Rimvydas Valenta ir Justinas 
Vaitkevičius bei šokių grupės 
„Opus“ kolektyvas. 

Susirinkusius sudomino ir 
Valstybės sienos apsaugos Va-

rėnos rinktinės, Druskininkų už-
kardos kinologų pasirodymas.

Šventę organizavo KASP Daina-
vos apygardos 1-oji rinktinė (rinkti-
nės vadas plk. ltn. Svajūnas Papi-
liauskas), talkino 1-osios rinktinės 
109 (Druskininkų) kuopa (kuopos 
vadas kpt. Kęstutis Valenta). Susi-
rinkusius pasveikino Druskininkų 
mero pavaduotojas Linas Urmana-
vičius, KASP Dainavos apygardos 
1-osios rinktinės vadas plk. ltn. S. 
Papiliauskas.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Dirigentas D. Katkus: „Druskininkai – 
vienas gražiausių miestų Lietuvoje“

Šiuolaikinės muzikos festi-
valio „Druskomanija“ akordai 
praėjusį šeštadienį pasiekė ir 
Druskininkus. Druskininkų sa-
vivaldybės viešojoje bibliote-
koje griežė Donato Katkaus 
diriguojamas Vilniaus miesto 
savivaldybės Šv. Kristoforo ka-
merinis orkestras.

Prieš koncertą orkestro meno 
vadovas, Nacionalinės premijos 
laureatas, prof. D. Katkus, pa-
klaustas, ar tokia nedidelė bibli-
otekos erdvė padės atsiskleisti 
muzikai, sakė, jog yra sužavėtas 
bibliotekos pastatu, erdvė čia tin-
kama ir muzikavimui: „Aš sužavė-

tas šiuo pastatu ir architektūra. Ir 
viduje erdvės labai gerai „apskai-
čiuotos“, todėl skambesys biblio-
tekoje – visiškai neblogas. Puiku, 
kad Druskininkai turi tokią vietą 
kultūros renginiams. Druskinin-
kai yra vienas gražiausių Lietu-
vos miestų, labai daug padaryta, 
daug kur gali smagiai, maloniai 
praleisti laiką: Slidinėjimo trasos, 
Vandens parkas. Pats norėčiau 
pralėkti virš Nemuno įrengta trasa 
nuotykių parke, įdomu būtu pakil-
ti ir oro gondolomis“, – savaitraš-
čiui „Mano Druskininkai“ sakė D. 
Katkus.

„Druskomanija“ pristatomas 

kaip seniausias šiuolaikinės mu-
zikos festivalis Lietuvoje, turintis 
unikalią istorinę vertę ir sukurian-
tis ypatingą nišą jaunųjų kūrė-
jų raiškai. Lietuvos kompozitorių 
sąjunga kasmetinį naujosios mu-
zikos festivalį organizuoja, pade-
dant rėmėjams ir partneriams. 
Praėjusį šeštadienį Druskinin-
kų savivaldybės viešojoje gausiai 
susirinkę klausytojai išgirdo šiuo-
laikinių jaunų lietuvių kompozito-
rių Ievos Budriūnaitės, Monikos 
Sokaitės, Arvydo Malcio kūrinius.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje griežė Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas D. 
Katkaus/Ramunės Žilienės nuotrauka

„Muziejų naktis“ 
Druskininkuose

Tarptautinė muziejų taryba kasmet inicijuoja Tarptautinės mu-
ziejų dienos, kuri minima gegužės 18 d., renginius. Nuo 2005-ųjų 
rengiama tarptautinė muziejų bendruomenės akcija „Europos 
muziejų naktis“, į kurią įsijungė ir Lietuvos muziejai. Akcijos metu 
siekiama supažindinti su muziejais įvairių bendruomenių narius, 
renginiai lankytojams nemokami. Akcijos „Muziejų naktis“ rengi-
niai organizuoti ir Druskininkuose.

Gegužės 19 dieną. surengtas 
Druskininkų tremties ir rezis-
tencijos muziejaus renginys, 
skirtas Partizanų pagerbimo, ka-
riuomenės ir visuomenės vieny-
bės dienai paminėti. Renginys 
prasidėjo koncertu „Ryto“ gimna-
zijos salėje, koncertavo gimna-
zijos moksleiviai ir Druskininkų 
„Bočių“ kolektyvas „Druskelė“. 
Vakare renginys pratęstas, vi-
siems susirinkus prie Merge-

lės akių memorialo žuvusiems 
už Lietuvos Nepriklausomybę. 
Skambėjo Tremtinių choro, Atgi-
mimo, „Saulės“, Viečiūnų moky-
klų mokinių  atliekamos dainos. 
Uždegtos atminimo žvakutės, 
veikė ginklų ir kariškos ekipuo-
tės paroda, vaišintasi kareiviška 
koše. Renginyje dalyvavo Drus-
kininkų 103 G. Matulionio kuopos 
šauliai, gausus būrys jaunimo iš 
įvairių Druskininkų mokyklų.

Prie memorialo žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę padėtos gėlės, garbės sar-
gyboje budėjo Druskininkų 103 G. Matulionio kuopos šauliai /Asmeninio archyvo nuotrauka

Muziejaus lankytojai, išgirdę daug smagių pasakojimų apie M. K. Čiurlionį, buvo 
pakviesti sukurti savo komiksą/Miglės Krancevičiūtės nuotrauka

Gegužės 20 d. M. K. Čiur-
lionio memorialinis muzie-
jus siūlė ir žaismingus renginius 
įvairiai auditorijai. Šių metų „Mu-
ziejaus nakties“ tema „Links-
mos, negirdėtos, neregėtos is-
torijos apie Kastuką“ sudomino 
didelį lankytojų būrį druskinin-
kiečių ir turistų, svečių iš įvai-
rių Lietuvos miestų. Lankytojai 
buvo pakviesti į specializuotą 
ekskursiją apie M. K. Čiurlionio 
vaikystės ir jaunystės nuotykius 
ir supažindinti su Vilniaus dai-
lės akademijos studentų kūrybi-
niais darbais – „Čiurlionis įkve-

pia juoktis“ komiksais. Tai tikros 
žymiausio Lietuvos dailininko ir 
kompozitoriaus, šiek tiek inter-
pretuotos bei ironizuotos gyve-
nimo istorijos papasakotos pie-
šiniais. Daugiausiai lankytojų 
sulaukė teatralizuotos progra-
mos „Iškyla traukinuku...“ ir gidų 
grupės „Artelė“ pasirodymas.

Druskininkų miesto muzie-
jaus terasoje šeštadienio va-
karą skambėjo Mindaugo Ur-
baičio kūrinys „Trio“, kurį atliko 
Kristupas Gikas (fleita); Vytau-
tas Oškinis (fleita), Gintė Prei-
saitė (klavišiniai).

Kariai pademonstravo visuomenei ir kovinę parodomąją programą/Roberto Kisieliaus nuotrauka 
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„The House“: skaniai pavalgei – skambink varpu!

Atsinaujinęs ir įdiegęs nau-
ją, šiuo metu sparčiai Lietu-
voje populiarėjančią pažangią 
maisto gaminimo technologiją, 
restoranas „The House“ kvie-
čia džiaugtis vasara.

Kaip sakė direktorius ir virtu-
vės šefas Linas Jablonskas, „The 
House“ kiekvieną sezoną įdiegia 
naujovių, o šią vasarą lankyto-
jams siūlo naują valgiaraštį.

– Sous vide technologija pas-
taruoju metu laikoma vienu pa-
žangiausių maisto gaminimo 
būdų. Kuo ypatinga ši techno-
logija ir kodėl ją įdiegėte resto-
rane „The House“?

– Sous vide žavi maisto my-
lėtojus ir profesionalus patieka-
lų tekstūra, išskirtiniu skoniu ir 
nuostabiais aromatais. Sousvi-
de (prancūzų kalba reiškia va-
kuume) – sparčiai populiarėjanti 
technologija, paremta maisto ga-
minimu vakuume žemesnėje nei 
įprasta temperatūroje. Ruošiant 
maistą tokiu būdu, jis apdoroja-
mas, sudedamas į vakuumo mai-
šelius ir, atitinkamoje temperatū-
roje, yra cirkuliuojamas tam tikrą 
kiekį valandų. Įdiegę šią techno-
logiją, atnaujinome ir meniu. Pa-
vyzdžiui, turime tokį jau dauge-
lio pamėgtą patiekalą „Jautienos 
žandas“. Jį gaminant, mėsa cirku-
liatoriuje išbūna 16 valandų, 82,2 

laipsnių temperatūroje, kol tampa 
minkšta ir sultinga. Mėsa, ruošia-
ma tokiu būdu, ne tik nepraranda 
svorio, bet ir, virdama tik savo sul-
tyse, išlaiko visas maistines sa-
vybes. Perėjome prie šios tech-
nologijos, nes tokia yra pasaulinė 
maisto gaminimo bei vartojimo 
tendencija: siekiama sveikesnės 
gyvensenos. Garantuotai paga-
miname kokybišką produktą, o jo 
skonį lemia tik naudojami priesko-
niai. Kitaip tariant, skonį sukuria-
me patys. Naudojame įvairiausias 
natūralias aukštos kokybės pries-
konines žoleles, tikrą sviestą, na-
tūralų alyvuogių aliejų.

Daug laiko, gamindamas patie-
kalus, restorano virtuvėje pralei-
džiu ir pats. Norėčiau rasti žmo-
gų, galintį mane pakeisti, pats 
susitelkčiau į patiekalų kūrimą, 
idėjas bei viziją, deja... vis dar ne-
pavyksta. Darbo daug, todėl kol 
kas tenka ir kurti meniu, ir gamin-
ti. Pagal naująją technologiją kol 
kas gaminame tik karštus patie-

kalus, tačiau taip paruoštą mėsą 
naudojame ir salotoms, patieka-
lams iš makaronų, mėsainiams.

Kita vertus, smagu, kad per 
šiuos metus jau ne kartą pasitai-
kė mėginančiųjų nusifotografuo-
ti „The House“ meniu, interjero 
detales, maisto pateikimo akcen-
tus: vadinasi, kažkam esame pa-
vyzdys, mumis kažkas nori sek-
ti. Vienam tokiam fotografuotojui 
esu pasakęs: paprašykite, ir duo-
siu jums tą meniu... negaila. O ir 
kaip restoranininkas, kaip šefas 
puikiai žinau, kad turėti kito resto-
rano meniu ir jį įgyvendinti yra du 
visiškai skirtingi dalykai.

– Kokių dar naujovių šią vasa-
rą siūlo „The House“?

– Mūsų restoranas mielai priima 
visokio amžiaus vaikus, todėl at-
naujinome ir papildėme vaikišką 
meniu, patobulinome vaikų žaidi-
mo vietą, svečių tualete įrengėme 
stalą kūdikiams pervystyti. Beje, 
esame draugiški ir gyvūnams. 

Šiuo metu kuriame meniu ketur-
kojams. Pasaulyje tai ne naujie-
na, tačiau Lietuvoje, manau, būsi-
me pirmieji, sukūrę tokį meniu. Iš 
patirties žinau, kad žmonės savo 
augintiniams perka ir karštą mais-
tą, tad kodėl nesukūrus, nepaga-
minus to, kas turėtų jiems tinkamą 
maistinę vertę? Tariamės su šunų 
auginimo specialistais ir dresuo-
tojais. Manau, Druskininkuose ši 
idėja prigis – juk čia dažnai vyks-
ta ir įvairūs renginiai, šunų paro-
dos, žmonės atvažiuoja su savo 
augintiniais.

– Per Jonines „The House“ 
švęs savo veiklos Druskinin-
kuose penkmetį. Ar sėkmingas 
buvo laikotarpis? 

– Šiandien galiu drąsiai saky-
ti, kad taip. Nors pradžioje ne vis-
kas ėjosi sklandžiai, todėl paskui 
teko atsikratyti ne itin gero įvaiz-
džio, tačiau dabar džiaugiamės ir 
klientais, ir gausėjančiais gerais 
atsiliepimais. Ypač džiaugiuosi ir 

didžiuojuosi personalu: per tuos 
penkerius metus žmonės neišsi-
vaikščiojo, daug kas dirba nuo pat 
įsikūrimo. Atvirai sakau, daug in-
vestuojame į personalą, į aplinką, 
į naujas technologijas, daug ener-
gijos skiriame padavėjų darbo ko-
kybei. Atrinkdami šios srities per-
sonalą, siekiame, kad padavėjas 
nebūtų vien patiekalo pardavėjas. 
Jis ar ji pirmas pasitinka klientą, 
tiesiogiai su juo bendrauja, todėl 
turi išmanyti apie patiekalus, ką 
ir kam rekomenduoti, papasakoti 
svečiui ne tik apie maistą, bet ir 
suteikti pageidaujamos informaci-
jos apie Druskininkų kurortą.

Labiausiai siekiame, kad ir drus-
kininkiečiams, ir kurorto svečiams 
„The House“ restoranas būtų ne 
tik dar viena vieta pavalgyti, bet 
ir jauki erdvė smagiai praleisti lai-
ką, padalyvauti įvairiose akcijo-
je, atrakcijose. Todėl vis ieškau 
naujų idėjų, kuriu jas pats, mėgi-
nu pritaikyti užsienio šalyse vei-
kiančių panašių įstaigų patirtį. 
Pavyzdžiui, mums, kaip ir dauge-
liui viešojo maitinimo įstaigų, itin 
svarbus klientų grįžtamasis ry-
šys. Vieną idėją šiam ryšiui pagy-
vinti nusprendžiau išbandyti, to-
dėl nusipirkome senovinį varpą ir 
pakabinome terasoje. Greta ketu-
riomis kalbomis parašėme: „Ska-
niai pavalgei – skambink varpu!“ 
Praėjusį šeštadienį pirmą kartą 
išbandėme šią atrakciją: paten-
kinti patiekalais klientai įsitraukė į 
šį žaidimą, skambino varpu, per-
sonalas išėjęs dėkojo už įvertini-
mą, vieni kitiems negailėjo aplo-
dismentų ir visiems buvo smagu.

„The House“ restorane, jo modernioje, vienoje didžiausių mieste terasų laukiami ir druskininkiečiai, ir kurorto svečiai. Pastariesiems siūlo-
me ir skandinavišku stiliumi įrengtus jaukius kambarius. „The House“ yra greta Druskonio ežero, pačiame miesto centre, taigi čia poilsiauti 
kurorto svečiams patogu: iki pagrindinių Druskininkų gydyklų ir Vandens parko vos 5 minutės pėsčiomis, iki Snow Arenos – apie 10 minučių 
automobiliu. Apie jau penkerius metus veikiančio restorano ir svečių namų „The House“ sėkmingą veiklą iškalbingai byloja ir svečių atsiliepi-
mai viešojoje erdvėje, restorano Facebook paskyroje.

Kodėl žmonės renkasi „The 
House“? 

Todėl, kad tai*:
„Namai. Būtent tokia atmos-

fera šioje vietoje. Malonus 
personalas, išmanantis tai, ką 
siūlo, gebantis rekomenduoti. 
Vakarienė praėjo kaip ir pride-
ra: palengva ir maloniai!“

„Aptarnavimas ir maistas – 
pasaka! Lankiausi keletą kar-
tų, o maisto skonis vis stebina 
iš naujo!“

„Maistas skanus, porcijos di-

delės, aptarnavimas greitas ir 
kokybiškas. Bent viena gera 
vieta, kur galima Druskinin-
kuose pavalgyti. Tikrai reko-
menduoju.“

„Apsilankėme penktadie-
nio vakare – laisvų stalų ne-
buvo, tik išėjus vieniems atei-
davo kiti lankytojai. Starterio 
teko palaukti, tačiau vertėjo! 
Padavėja noriai rekomendavo 
populiarius bei naujus patie-
kalus. Abu su vyru likome ma-
loniai nustebinti, taip papras-

tai ir skaniai seniai nevalgėme 
Vilniuje. Dėkingi šefui už ko-
kybišką bei tikrai skaniai pa-
ruoštą maistą, padavėjai – už 
malonų bendravimą bei nuo-
širdžią šypseną. Būsime Drus-
kininkuose – būtinai apsilanky-
sime vėl!“

„Likome sužavėti šiuo res-
toranėliu! Netikėtai atras-
ta, tiesiog tobula vieta norint 
praleisti laiką. Virtuvė puiki, 
personalas šaunus, 100 proc. 
teigiama atmosfera. Verta su-

grižti į Druskininkus vien dėl 
„The House“! “

„Nes čia jautiesi kaip namie. 
Nuostabi atmosfera! Skanus 
maistas. Ir svarbiausia – žmo-
nės, – personalas.“

„Nereali virtuvė. Šefui pa-
garba už maistą ir jo patie-
kimą. Padavėjoms riebus 
pliusas už bendravimą ir pa-
slaugumą. Viena iš geriausių 
viešojo maitinimo įstaigų Lie-
tuvoje. Verta nuvažiuoti 120 
km iš Vilniaus vien dėl maisto 

paskanavimo.“
„Nuoširdžiai dėkojame už pui-

kiai praleistą laiką, nuostabų 
maistą ir draugišką kolektyvą. Tik 
šiandien iš jūsų išvykome, o jau 
norime grįžti. Patiko viskas pra-
dedant kambariu, maistu, aptar-
navimu ir baigiant nuostabiu, kaip 
užsakytu oru. Gyvuokit, klestėkit! 
Kitą kartą rinksimės tik jus. Jūs 
nuostabus mūsų atradimas!“

*Atsiliepimų kalba neredaguota

Užsakymo Nr.: MDR-105-01 

Druskininkų centre, prie ežero įsikūrusiame „The House“ – jauku kaip namuose/Vilmanto Žilinsko nuotrauka

Restoranininkas Linas Jablonskas: 
„Daug dėmesio skiriame ir aptarnavimo 
kultūrai.“/Vilmanto Žilinsko nuotrauka

Apie „The House“ padavėjų darbą su-
laukiama daugybės gerų atsiliepimų/Vil-
manto Žilinsko nuotrauka

„The House“ virtuvėje paruošti pa-
tiekalai vilioja aromatais bei skoniu/Vil-
manto Žilinsko nuotrauka

„The House“: skaniai pavalgei – 
skambink varpu!/Vilmanto Žilinsko 
nuotrauka

„The House“ – jauku ir stilinga/Vilmanto 
Žilinsko nuotrauka
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Jovaišių bendruomenė rengia kraštiečių sueituves tėviškėje
„Sugrįžtame į Tėviškę!“ 

– birželio 10 dieną Jovai-
šių bendruomenės namuo-
se rengiamos visų kraštie-
čių sueituvės Jovaišių kaimo 
kryžiaus 25-ečio pastatymo 
proga. Simboliška, kad šven-
tė rengiama buvusios kaimo 
mokyklos patalpose, kurio-
se įkurti Bendruomenės na-
mai. Todėl daugelis, parvykę 
šventei į Jovaišius, pasijus 
tarsi sugrįžę ir į savo senąją 
mokyklą.  Jovaišių bendruo-
menės pirmininkas Vytautas 
Gintutis, Seiros seniūnaiti-
jos seniūnaitis Antanas Vai-
lionis ir aktyvios bendruome-
nės narės Irma Tamulionienė 
bei Daiva Milevičienė rūpi-
nasi organizaciniais šven-
tės reikalais. Jie papasakojo 
apie šios šventės idėją ir ini-
ciatyvas.

Kryžiaus pastatymo 25-etis
Jovaišių kaimo bendruomenė 

veikia Leipalingio seniūnijoje ir 
nuo Druskininkų nutolusi apie 
20 km. Jos veikla apima Jovai-
šių, Kamorūnų, Mažonių, Pa-
seirės, Druskininkėlių, Tautėnų 
ir Vileikių kaimus, kuriuose gy-
vena apie 250 gyventojų. Gy-
ventojai yra draugiški, darbš-
tūs ir vaišingi – manoma, kad 
nuo to ir kilęs šio kaimo pava-
dinimas.

Proga birželio 10 dieną susi-
tikti įvairių kartų kraštiečiams ir 
vietiniams žmonėms yra Jovai-
šių kaimo kryžiaus pastatymo 
25-etis. Kaip patikino seniūnai-
tis A. Vailionis, pastatyti jį buvo 
kaimo senbuvių, vyresnių gy-
ventojų noras. O D. Milevičie-
nė pasakojo, kad Jovaišių kaime 
gyveno Jadvyga ir Albertas Lu-
košiūnai, santarvėje užauginę 7 
vaikus – penkias dukras, du sū-
nus. Mirus tėvui, šeimos nariai 
rado namuose pradėtą gaminti 
metalinį kryžių, – manoma, kad 
tėvas jį norėjo pastatyti ten pat, 
kur stovi dabartinis, medinis kry-
žius. „Šeima svarstė, jog būtų 
verta, prasminga užbaigti kai-
mo senbuvio, vyro ir tėvo pra-
dėtą darbą. Pasitarus ir su viso 
kaimo žmonėmis, nuspręsta už-
sakyti ąžuolinį kryžių, surink-
tos lėšos, trūkstamą dalį paden-
gė Lukošiūnų šeima. Kryžius 

buvo užsakytas Žiežmariuo-
se, pas tautodailininką Vidman-
tą Kapačiūną. Jis iki šių dienų 
sėkmingai darbuojasi, savo me-
džio drožiniais, koplytstulpiais 
yra papuošęs ne vieną Lietuvos 
miestelį, – pasakojo D. Milevi-
čienė. – Kryžius simbolizuoja ir 
Jovaišių kaimo žmonių tikėjimą, 
norą, lūkesčius dėl to, kad ne-
pamirštume savo tėvų ir protė-
vių tikėjimo, paveldo, tradicijų – 
tiesiog, kad nepamirštume vieni 
kitų. Jau daug senyvo amžiaus 
žmonių, kurie prieš 25 metus rū-
pinosi kryžiumi, nėra šiandien 
su mumis, jie išėjo Amžinybėn... 
Tačiau juk kaime dar yra apie 
trisdešimt namų, kuriuose gyve-
nantys tėvai sulaukia vaikų, jau 

su savo šeimomis! Tad tikimės, 
susirinks apie šimtą kraštiečių, 
birželio 10-ąją laukiami visi, no-
rintys pabūti su mumis drauge.“

Bendruomenės pirmininko V. 
Gintučio teigimu, tikimasi, kad 
kraštiečių susitikimas tėviškėje 
visiems paliks gerų, naujų įspū-
džių, paskatins atnaujinti ir vėl 
puoselėti, sutvirtinti, galbūt pri-
mirštą, senų pažįstamų, drau-
gų, giminaičių ir šeimų tarpusa-
vio ryšį ir bendravimą.

Prisimins senąją mokyklą
Kol nebuvo įrengti Bendruo-

menės namai, visas Jovaišių 
gyvenimas sukosi ir vyko buvu-
sios mokyklos patalpose. Įgy-
vendinus Jovaišių kaimo ben-

druomenės projektą „Kaimai 
prie Seiros atgimsta“, buvusios 
mokyklos patalpos buvo visiš-
kai pritaikytos įvairiems ben-
druomenės susibūrimams.

Kaip sakė I. Tamulionienė, 
šventė rengiama, nes norima 
sukviesti visus, kurie mokėsi 
senojoje mokykloje – jaunesni, 
ir vyresni: „Tikimės, kad susiti-
kimas bus visiems mielas, pa-
sidalinsime visiems brangiais 
prisiminimais. Dabar renkame 
įvairias nuotraukas, kuriose už-
fiksuota daug mūsų kraštiečių 
– iš tų mokyklinių laikų. Pavyz-
džiui, ir aš esu išsaugojusi dar 
1956-ųjų metų mokyklinių lai-
kų žurnalą, kai dar mano pačios 
tėvukas lankė tą mokyklą. Į su-

sitikimą būtinai kviesime mūsų 
mokytojas, kurios dirbo toje 
mokykloje“, – sakė I. Tamulio-
nienė.

Laukiami Bendruomenės na-
muose

Bendruomenės tradicija – kie-
kvienais metais rinktis ant Jo-
vaišių piliakalnio švęsti Joninių, 
Mindaugo karūnavimo, Oninių ir 
Žolinės švenčių. Valstybės at-
kūrimo ir Nepriklausomybės at-
kūrimo dieną organizuojamas 
paminėjimas, kurį rengia kai-
mo jaunieji šauliai ir mokiniai. 
O Bendruomenės namuose gy-
ventojai susiburia ir per Šv. Ka-
lėdas, Užgavėnes, čia gali būti 
švenčiamos ir šeimos šventės. 
Kaip patys gyventojai ir norė-
jo, patalpos pritaikytos pabū-
ti ir liūdesio valandą, gedint, jei 
kam tenka Amžinybė išlydėti ar-
timąjį.

D. Milevičienė ir I. Tamulionie-
nė tikina, kad dabar Bendruo-
menės namai yra it jaukus ži-
burys kaimo bendruomenei: 
„Kažin, ar besueitume visi, jei 
nebūtų Bendruomenės namų. 
Juk šiandien – ir kaime, ne tik 
mieste – jau daug kas nė ne-
pažįsta savo kaimynų. O mūsų 
žmonės noriai renkasi ir pabū-
na drauge. Džiaugiamės, kad 
Bendruomenės namuose susi-
renka kelių kartų žmonės – nuo 
mažiausių, kuriems keleri me-
tukai, iki senyvų, jau perkopu-
sių ir septintą dešimtį, ir vyres-
nių...“ Bendruomenės namuose 
repetuoja neseniai susikūręs, 
Jolitos Žukauskaitės vadovau-
jamas ansamblis „Svaja“. Tokį 
pavadinimą ansamblis pasirin-
ko todėl, kad suburti dainuojan-
čių Jovaišių moterų kolektyvą 
buvo jų svajonė.

Jovaišių kaimo kraštiečiai, dėl 
išsamios informacijos apie birže-
lio 10 dieną Bendruomenės na-
muose rengiamas sueituves Jo-
vaišių kaimo kryžiaus 25-ečio 
pastatymo proga gali kreiptis tel.
nr.: 8 686 02888 arba el.p: daiva.
mileviciene6@gmail.com; taip 
pat informacija  rasite ir Antano 
Vailionio Facebook paskyroje.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Birželio 10 dieną įvairių kartų kraštiečiai susitiks Jovaišių kaimo kryžiaus pastatymo 25-ečio proga / Ramunės Žilienės nuotrauka

Į Švediją – patirties mainų apie kempingų darbą
Gegužės 8-10 dienomis Lietu-

vos delegacija iš VšĮ Druskinin-
kų turizmo ir verslo informaci-
jos centro, administruojančio 
Druskininkų kempingą, Vals-
tybinio turizmo departamen-
to, Lietuvos kempingų asoci-
acijos ir kempingo „Pušelė“ 
atstovų lankėsi Švedijos ka-
ralystėje. Čia „SCR Svenska 
Camping“ kvietimu, dalyvavo 
patirties mainų renginyje Gete-
burgo mieste.

Vizito metu susitiko su Švedi-
jos kempingų asociacijos vykdan-
čiuoju direktoriumi Lars Isacson ir 
jo komanda. Direktorius supažin-
dino su asociacijos veikla, tikslais 
ir rezultatais. Šios šalies kempin-
gų asociacija vienija per 460 kem-
pingų. 2016 metais Švedijos kem-
pingai sulaukė daugiau kaip 15,6 
mln. nakvynių. Didžiąją dalį (76,8 
proc.) sudarė patys švedai, ke-
liaudami šalies viduje. Diskusijos 
metu aptarti teisinio reglamenta-
vimo aspektai, susipažinta su 
praktiniu jų taikymu Skandinavi-
jos šalyse, siekiant pasisemti ge-
rosios praktikos ir tobulinti naujus 
klasifikavimo kriterijus Lietuvo-
je. Kriterijai buvo priimti 2016 bir-

želį. Patvirtinus naujus Lietuvos 
kempingų klasifikavimo kriterijus, 
buvo pereita iš 4-ių į 5-ių žvaigž-
dučių vertinimo sistemą.

Renginyje taip pat buvo prista-
tyta „Camping Key Europe“ kor-
telė prie kurios tinklo buvo pa-
siūlyta prisijungti ir Lietuvos 
kempingams. Pagrindinis šios 
kortelės privalumas – rezer-
vacijų supaprastinimas, grei-
tas įsiregistravimas ir išsiregis-
travimas, nuolaidos ir draudimo 
paslaugos jos naudotojams, o 
taip pat dalyvavimas bendroje 
rezervacinėje sistemoje ir kor-
telės naudojimas telefone. Šios 
sistemos narėmis yra tapę visos 
Skandinavijos šalys, taip pat gi-
lias kempingų tradicijas turin-
čios Vokietija, Olandija, Pran-
cūzija, mūsų kaimynė Lenkija 
ir didžioji dalis pietų Europos 
valstybių. Kortelė vienija dau-
giau kaip 3300 kempingų. Lars 
Isacson vylėsi, kad greitu lai-
ku prie šios sistemos prisijungs 
Lietuva, Latvija, Estija, – Pabal-
tijo valstybėse ims funkcionuoti 
„Camping Key Europe“ kortelė.

TVIC informacija
Delegacija iš Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro, Valstybinio turizmo departamento, Lietuvos kempingų asociacijos 

ir kempingo „Pušelė“ atstovų lankėsi Švedijos karalystėje/TVIC archyvo nuotrauka
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Prasidėjo projektas „Būk saugus kelyje“
Išanalizavus visuomenės 

sveikatos stebėsenos rodi-
klius ir įvardijus prioritetines 
sveikatos problemas, Druski-
ninkų savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuras įgyven-
dina projektą – „Būk saugus 
kelyje“. Projektas yra finan-
suojamas Druskininkų savi-
valdybės visuomenės svei-
katos rėmimo specialiosios 
programos lėšomis. Šio pro-
jekto tikslas – formuoti sau-
gaus eismo kultūrą Druski-
ninkų savivaldybėje.

Projektas „Būk saugus kelyje“ 
prasidėjo gegužės 14 d., Šeimos 
šventės Viečiūnuose metu. Ben-
druomenės nariams buvo sutei-
kiama aktuali informacija apie sau-
gų elgesį kelyje, dalinami atšvaitai. 
Taip pat, pasitelkus Lietuvos poli-
cijos simbolį – šuniuką Amsį vyko 
praktiniai mokymai, kurių metu 
vaikai buvo mokomi saugaus eis-
mo taisyklių. Renginio metu Drus-
kininkų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras įrengė ir „Sveika-
tos stotelę“, ten Viečiūnų bendruo-
menės nariams, visuomenės svei-
katos specialistai teikė pirmosios 
pagalbos teorines ir praktines ži-
nias, konsultavo sveikatos stipri-
nimo ir išsaugojimo klausimais, 

atliko kūno masės analizę. Aplan-
kiusieji „Sveikatos stotelę“, išban-
dė girtumą imituojančius akinius 
bei „pasimatavo“ nutukimą imituo-
jančią limenę. 

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras dė-
koja Druskininkų policijos komi-
sariatui, Viečiūnų seniūnijai už 
bendradarbiavimą, organizuo-
jant renginį bei bendruomenei 

ir Laisvalaikio salei už galimybę 
susirinkusiems pasižiūrėti tea-
tralizuotą edukacinę programą 
„Kairėn, dešinėn, kairėn!“, kuri, 
kaip viliamės, dar labiau paska-
tins gyventojus saugiai elgtis 
kelyje.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija

Pasitelkus Lietuvos policijos simbolį – šuniuką Amsį – vaikai buvo mokomi saugaus ei-
smo taisyklių/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Grėtė Štikelytė

Birželio 16-18 dienomis, Drus-
kininkuose, Veisiejų gatvė-
je vyks automobilių ir motoci-
klų „Drag“ (traukos) lenktynės. 
Druskininkietis, birželį Druski-
ninkuose vyksiančių lenktynių 
dalyvis Virginijus Klimauskas, 
ruošiasi naujam sezonui.

– Traukos lenktynių varžybos 
pirmą kartą vyksta Jūsų gim-
tajame mieste, ar džiaugiatės 
kad galėsite varžytis Druski-
ninkuose?

– Labai džiaugiuos. Ši idėja man 
glosto širdį, nes šis sportas yra 

mano mėgstamas užsiėmimas, 
kuris man neša didelį džiaugs-
mą, ir tai, jog galėsiu juo užsiim-
ti savo gimtajame mieste, mane 
labai jaudina. Kad ir kiek galvoju, 
„drag“ čempionato Druskininkuo-
se, pačiame mieste, nepamenu. 
Todėl, manau, lenktynės gatvė-
je yra unikalios. Anksčiau tokios 
lenktynės vykdavo šalia miesto, 
tad dabar turėtų būti įspūdinga 
ir nauja, kad važiuoji trasa, ir ne 
miškai aplink, o namai. Be to, toks 
„dragas“ iš dalies grįžta prie savo 
kilmės šaknų: į gatves, tačiau jau 
su kitokiais saugumo reikalavi-
mais. Viliamės, kad lenktynės tą 
savaitgalį pritrauks tikrai ne vie-
ną tūkstantį žmonių. Tikiuosi, kad 
renginio organizatoriams pavyks 
sėkmingai susitvarkyti su jiems 
keliamais iššūkiais, o Druskininkai 
ir kitą kartą vėl priims lenktyninin-
kus su džiaugsmu.

– Kodėl pasirinkote būtent 
automobilių traukos lenktynių 
sporto šaką? 

– Nuo mažų dienų mane trau-
kė technika, kai buvau dar vaikas, 
stengiausi prie jos kuo daugiau 
prisiliesti, atsimenu net, kaip pa-
davinėjau tėčiui ir seneliui raktus 
prie traktoriaus. Štai nuo to viskas 
ir prasidėjo. O būtent šiuo spor-
tu susidomėjau todėl, kad mane 
žavi, kai mažo litražo variklis su 
gerais inžineriniais sprendimais 
gali greičiu prilygti ir konkuruoti 
su didelės kubatūros variklį turin-
čiu automobiliu. Startuojant jau-
dulys dingsta tada, kai duodamas 

leidimas privažiuoti prie starto. 
Tada galvoji tik apie tai, kaip grei-
tai atleisti sankabą, staigiai duoti 
„gazo“ ir nepramiegoti starto. Bū-
tent dėl šių priežasčių ši sporto 
šaka patraukė mano dėmesį. Ne-
pasirinkau „drifto“ ar slalomo, nes 
man patinka jėga ir greitai išvys-
tomas didelis greitis.

– „Drago“ sporte esate jau ne 
vienerius metus. Ką patartumė-
te šios sporto šakos naujokui?

– Nebijoti ir pradėti veikti. Yra 
daug lenktynininkų, kurie gali pa-
konsultuoti, padėti, kad pirmasis 
startas ar sezonas būtų sėkmin-
gas. Kai nori įvertini savo galimy-
bes, konsultuojiesi su šios spor-
to šakos senbuviais, gauni begalę 
informacijos. Ją gali sužinoti ir iš 
dalyvių, ir iš techninės komisijos 
atstovų, kurie visados pasiruošę 
patarti rūpimais klausimais. Ži-
noma, patariu naujokams ir atva-
žiuoti į oficialų renginį, juk tokia-
me renginyje yra daug smagiau 
važiuoti, nei gatvėse. Svarbiau-
sia, ne tik smagiau, bet ir saugiau, 
tai mes visad akcentuojame. Be 
to, sukantis toje aplinkoje, atsiran-
da naujų draugų, bendraminčių, 
susiformuoja komandos, susipa-
žįstama su naujais žmonėmis, at-
randama bendraminčių iš savo 
miesto, susiburiama į bendras 
grupes, bendrą garažą, žodžiu, 
įsitraukiama į Lietuvos traukos 
lenktynių dalyvių šeimą. Tikimės, 
kad renginys Druskininkuose bus 
smagus, gerų įspūdžių patirs visi, 
kurie jame dalyvaus.

V. Klimauskas: „Jaudulys dingsta 
tada, kai duodamas leidimas privažiuoti 
prie starto.“/Asmeninio archyvo 
nuotrauka

Automobilių ir motociklų „Drag“ 
lenktynėse – ir druskininkietis Virginijus 

Klimauskas

Projektuojame ir gaminame 
naujus virtuvės komplektus

Tel. 8 600 79606

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

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

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Kviečiame 2-5 klasių mokinius į trikalbę anglų, ispa-
nų, japonų kalbų, kultūrų ir sporto stovyklą, kuri vyks 
birželio 20-30 d. Išsami informacija bus pateikta susi-
rinkimo metu 2017-06-06 d. 18.00 val. „Atgimimo“ mo-
kyklos (M. K. Čiurlionio g. 92) 32 kab. Stovykla mokama.

Organizatoriai – Asociacija „Pasaulis be sienų“. Kon-
taktinis telefonas: 8 611 18192.

Reikalingas mini ekskavatoriaus operatorius. 
Tel. 8 698 76866

Š. m. birželio 10 d. 17 val. bazėje šaukiamas neeilinis 
visuotinis medžiotojų klubo „Nemunas“ susirinkimas. 
Darbotvarkėje 2017-04-21 valdybos posėdžio priimto 

sprendimo svarstymas.

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklai nuo 2017-2018 
mokslo metų reikalingas muzikos mokytojas(-a), 
turintis(-i) aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavi-
nimą. Informacija teikiama telefonu 8 313 53955. Gy-
venimo aprašymą siųsti iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.: 
casiene.d@gmail.com 
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BRAVO visiems sumaniems, kūrybingiems, draugiškiems, geriausiai 
besimokantiems „Ryto“ gimnazistams!

Ramunė Karlonienė

Pavasaris gimnazijoje gau-
sus renginių, o tradicinis „Bra-
vo gimnazistas 2017“ – vienas 
gražiausių. Džiaugiamės ug-
dytinių metų pasiekimais ir 
sėkme, kitaip sakant, nuima-
me derlių gegužę. 

Kad ir kiek kas bekalbėtų 
viešojoje erdvėje apie nea-
tidėliotinus pokyčius švieti-
mo sistemoje, apie būtinybę 
taikytis prie technologijų ir 
kitų naujovių, faktas apie te-
besančius motyvuotus ir žin-
geidžius mokinius įrodo – 
nėra jau taip blogai! 

Gegužės 18-osios vakarą 
„Ryto“ gimnazijoje į apdova-
nojimų šventę susirinkę tėvai, 
mokiniai ir mokytojai drau-
ge išgyveno džiugių akimir-
kų, regėdami jaunus žmones, 
jau mokyklos suole kurian-
čius savo, – tikėkime, šviesų ir 
prasmingą – gyvenimą.

Šauniosios renginio vedėjos 
– trečiokė Aušrinė Karaliūnai-
tė ir pirmokė Evija Buraitė – ne 
tik profesionaliai atliko savo dar-
bą, bet ir sugebėjo susirinkusius 
patraukti bei sudominti, pristaty-

damos nominantus kaip asme-
nybes, išskirdamos jų kitokias 
veiklas ir pomėgius. Šių metų 
„Bravo gimnazisto 2017“ vizija 
buvo orientuota į platesnius as-
pektus – svarbu ne tik pasieki-
mai moksle, bet ir paties žmo-
gaus individualumas, juolab kad 
visi nominantai – spalvingos as-
menybės. Geriausiai besimokan-
čių sąrašą keitė meninių gebėji-
mų turintys mokiniai, geriausiai 
lankantys mokyklą, taip pat Gim-
nazijos savivaldos darni, drau-
giška komanda. Prasmingo ir 
svarbaus renginio įvaizdį padė-
jo kurti maloniai sutikę atvykti ir, 
vokus atplėšę, nugalėtojus skel-
bę garbingi svečiai iš Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
švietimo skyriaus, Jaunimo už-
imtumo centro, Švietimo centro.

Padėkas už labai gerą moky-
mąsi gavo nemažas būrys pre-
tendentų, o štai „Geriausiai be-
simokančio“ nominacijų sąraše 
– po vieną visų klasių grupių ug-
dytinį, kurio mokymosi rezultatai 
patys geriausi. Taigi gimnazijos 
pasididžiavimas – Evija Buraitė 
(1a), Gabrielė Tamkevičiūtė (2a), 
Gabrielė Žūkaitė (3a) ir Žilvinas 
Graužys (4a). Antroji nominaci-

ja – „Garsinanatys gimnaziją“. 
Ją laimėjo pirmokė Rusnė Ku-
liešiūtė, antrokė Anna Utesheva, 
trečiokė Indrė Suraučiūtė ir ke-
tvirtokė Akvilė Pajaurytė. Šie ug-
dytiniai laurus skynė republikinė-
se olimpiadose bei konkursuose, 
o, pavyzdžiui, Rusnė Kuliešiū-
tė gimnazijos vardą garsino kaip 
raštingiausia respublikoje (naci-
onalinio diktanto nugalėtoja); ne 
per seniausiai merginai Prezi-
dentūroje apdovanojimą įteikė ir 
pasveikino pati Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.

2000 metų laidos abiturien-
tas Darius Šavolskis, dirbantis 
ES insitucijose Briuselyje, penk-
tus metus iš eilės skiria stipen-
diją geriausiam anglistui ir isto-
rikui abiturientui. Metų anglistės 
titulas atiteko Gabijai Žogelytei, 
o geriausia istorike išrinkta Akvi-
lė Pajaurytė.

Gimnazijos direktorė Egidija 
Vilkienė pristatė dar vieną no-
minantų kategoriją: „Metų atli-
kėjo“ titulus, neišskiriant geriau-
sių tarp geriausių, pelnė septyni 
mokiniai, kurie garsino gimna-
ziją kaip atlikėjai, taip pat dova-
nojo gražias akimirkas bendruo-
menei dainuodami. Tai pirmokė 

Evita Cololo, antrokė Viktorija 
Čaplikaitė, trečiokas Rokas Na-
vickas ir ketvirtokės Morta Elž-
bieta Bieliukaitė, Amanda Ra-
dzevičiūtė, Agota Gintutytė. 
Pastarosios vardą norisi išskir-
ti dėl abiturientės didžiulio indė-
lio į gimnazijos kultūrinę veiklą. 
Agota Gintutytė – ne tik puiki vo-
kalistė, mokinė, bet ir visų di-
džiųjų švenčių mokykloje sce-
narijų kūrėja. Jos nuoširdaus 
darbo rezultatas – gražūs šven-
tiniai visų metų renginiai, ypač 
Šimtadienio vakaras. Agotą, 
kaip šauniausią mokinę, Gimna-
zijos tarybai priklausantys tėve-
liai savo iniciatyva apdovanojo 
specialiuoju prizu.

Klaidas Žukauskas, gimnazijos 
1a klasės mokinys, pelnė „Ge-
riausiai lankančiojo“ titulą. „Bra-
vo komandos“ nominacijoje pri-
statytos penkios komandos: tai 
vaikinų krepšinio komanda (mo-
kytojas H. Eitmantis), tinklininkių 
komanda (mokytoja D. Jauniš-
kienė), 4a klasės komanda (mo-
kytoja B. Juodzevičienė), ispanų 
kalbos būrelio komanda (moky-
toja G. Stukienė) ir MMB „Jeans 
Jeans“ ir „Leatherpods“ koman-
dos (mokytoja D. Vasiljevienė). 
Nugalėtoja tapo 4a klasės ko-
manda, kuri, anglų kalbos mo-
kytojos ekspertės B. Juodzevi-
čienės vadovaujama, Europos 
kalbų dieno protmūšyje laimėjo 
2-ąją vietą.

Didžiausio žiūrovų susidomė-
jimo sulaukė „Bravo mokytojo“ 
nominacija. Iniciatyvių abiturien-
tų idėja šiais metais rinkti gim-
nazijos mėgstamiausią mokyto-
ją išties puiki. Mokinių nuomone, 

šis garbingas titulas atiteko lietu-
vių kalbos ir literatūros mokyto-
jai metodininkei Aldonai Brase-
vičienei. Mokytoja, nuoširdžiai 
nustebinta ir sujaudinta, apdo-
vanojama šmaikštavo. Vis dėl-
to mokinių įvertinimas – didžiulis 
pamaloninimas, ypač gimtosios 
kalbos mokytojui, kuris ugdymo 
procese neretai tampa svarbiu 
žmogumi ir dėl savaitinių pamo-
kų, praleistų drauge, ir dėl gebė-
jimo vaiką motyvuoti – tapti są-
moningu piliečiu. Juk literatūros 
pamokos neretai virsta gyvenimo 
pamokomis.

Apdovanoti ir Gimnazijos sa-
vivaldos mokiniai, nuoširdžiai ir 
negailėdami savo laiko atlikę kar-
tais nematomus, tačiau svarbius 
darbus bendruomenės labui. Va-
lentinui Rimgailai, Rokui Bašins-
kui, Arnui Uzdilai, Agotai Gintu-
tytei, Edvinui Krupinskui, Giedrei 
Jotautautei, Karolinai Kristapavi-
čiūtei ir Amandai Radzevičiūtei 
dėkojo užklasinių renginių orga-
nizatorė Edita Nevulienė – Ne-
munaitienė.

Renginio metu subtilią atmos-
ferą kūrė Evitos Cololo, tarptau-
tinių konkursų nugalėtojos, pro-
fesionaliai atliekamos dainos, 
o antrus metus gimnazijoje gy-
vuojanti muzikos studija, kurią 
sudaro mokiniai ir gimnazijos 
mokytojai (vadovė muzikos mo-
kytoja metodininkė Ronata Bal-
kaitienė), savo dainomis simbo-
liškai ragino eiti pirmyn, drąsiai, 
vediniems savo svajonių. „Ryto“ 
gimnazijos daina subūrė laimė-
tojus, o svečiams priminė apie 
kiekvieno laiką – esamą ar bu-
vusį – mokykloje.

„Ryto“ gimnazijos Mokinių savivaldos komanda/Gimnazijos archyvo nuotrauka

„Ryto“ gimnazijos pasididžiavimas: „Bravo gimnazistas 2017“ nominantai/Gimnazijos archyvo nuotrauka

Buvusio „Ryto“ gimnazijos mokinio Dariaus Šavolskio stipendininkės: geriausia anglistė 
Gabija Žogelytė ir geriausia istorikė Akvilė Pajaurytė/Gimnazijos archyvo nuotrauka
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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
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,

Kad sielvartą sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Nuoširdžiai užjaučiame Heleną Neifeld dėl tėčio mirties.

Druskininkų ligoninės reabilitacijos 
skyriaus bendradarbiai

Šilumos punkto priežiūra, pas-
tato paruošimas naujam šildy-
mo sezonui, šilumos punkto hi-
drauliniai bandymai, pastato 
vidaus šildymo sistemos hidrau-
liniai bandymai, šilumokaičio hi-
drauliniai bandymai, vamzdynų 
sistemų praplovimai vandens ir 
suspausto oro mišiniu, šilumo-
kaičio cheminis praplovimas. 

Tel. pasiteirauti:
 +370 610 07239

Plėtojama draugystė su baltarusiais

Rita Zubienienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos 

rusų kalbos vyr. mokytoja

Jau penktus metus mūsų mo-
kykla bendradarbiauja su Gar-
dino 18-ąja vidurine mokykla. 
Kasmet mokiniai ir mokytojai 
vyksta vieni pas kitus. Išvykų 
metu vieni kitus geriau pažįs-
tame, praplečiame žinias apie 
kaimynus, pasidalijame patir-
timi.

Gegužės 18 d. mes vykome į 
svečius. Po įprastinių pasienio ir 
muitinės procedūrų greitai pasie-
kėme Gardiną. Kiekvieną kartą 
gardiniečiai surengia originalų su-
tikimą. Šį kartą pasijutome tarsi 
būtume įžymūs sportininkai, nes 
mus pasitiko ilgu koridoriumi išsi-
rikiavę mokiniai, kurie plojimais ir 
šypsenomis palydėjo į atnaujintą 
aktų salę. Joje tradiciškai buvo su-
rengtas įspūdingas koncertas. Ši 
mokykla pasirinkusi muzikinę pa-
kraipą, todėl pasidžiaugti turi kuo. 
Mokykloje veikia trys pavyzdiniai 
šokių ir dainų kolektyvai, mokiniai 
skina laurus miesto, apskrities, 
šalies konkursuose. Mokykloje 
vyksta daug konkursų, kuriuose 
varžosi talentingi miesto jaunieji 
atlikėjai. Todėl mokykla neatsitikti-
nai aprūpinta gera įgarsinimo įran-
ga.  Po koncerto mokinių laukė is-
torijos ir anglų kalbos olimpiados. 
Vykdydami tarptautinį bendradar-
biavimo projektą „Pažinkime vie-
ni kitus“, „Saulės“  ir 18-os viduri-
nės mokyklos mokytojai parengė 
užduotis, kurios skatino domėtis 
abiejų šalių istorija, tradicijomis, 
pasiekimais. Daugiausiai teisingų 
atsakymų pateikė šeimininkų ats-
tovė, nedaug nuo jos atsiliko mūsų 
mokyklos 9 klasės mokinys Auri-
mas Augustinas Aniukštis.

Po skanių pietų abiejų mokyklų 
mokiniai kibo į darbą. Jų laukė pa-
saulio aviamodelizmo čempionas 
Aleksandr Lipaj, su kuriuo gami-
no raketą ir čia pat ją išbandė. Jis 
taip pat papasakojo apie šią spor-
to šaką, įdomius nutikimus var-
žybų metu. Buvo įdomu sužinoti, 
kad šioje sporto  šakoje modeliai 
suskirstyti į 12 klasių, lengviausi 
sveria tik 7 gramus. Kiekviena ra-
keta privalo turėti parašiutą, o po 
skrydžio modelio savininkas turi 
būtinai raketą surasti, kitu atveju 
jis gaus 0 taškų ir negalės atlikti 
kitų įskaitinių skrydžių. Buvo atve-
jų, kad reikėdavo plaukti į ežerą 
arba net nupjauti medį, kad pa-
siimtų savo modelį. Po raketos 
skrydžio, palydėto garsiais ploji-
masis ir sėkmingo jos suradimo, 
sulaukėme malonaus siurprizo – 
pasaulio čempionas padovanojo 
ją mūsų mokyklai.

Po visų užsiėmimų  mokyklo-
je, padėkoję už puikiai praleistą 

laiką, išvykome į priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos muziejų. Čia 
mūsų laukė įdomi pažintis ne tik 
su tarnybos istorija, ekspona-
tais,  miesto istorija bei galimy-
be pakilti į tarnybos bokštą ir ap-
žvelgti miestą. Sužinojome, kad 
1885 metais kilęs gaisras sunai-
kino apie 70 proc. miesto, pa-
kilęs vėjas išplėtė liepsnas, ku-
rios prarijo beveik 900 pastatų, 
Gardinas liepsnojo beveik tris 
paras. Jį gesino net brigada at-
vykusi iš Vilniaus. Viskas prasi-
dėjo nuo neatsargaus vaikų žai-
dimo su degtukais.

Išvyką baigėme liuteronų baž-
nyčioje, kuri sovietmečiu buvo 
paversta miesto archyvu. Tik 
po Sovietų Sąjungos subyrėji-
mo liuteronų bendruomenė at-

gavo šiuos maldos namus. Atli-
kus didžiulius remonto darbus, 
vokiečiai padovanojo ir sumon-
tavo įspūdingus vargonus, ku-
riuos galėjo išbandyti mūsų mo-
kiniai ir mokytojai. Pati Gardino 
liuteronų bendruomenė nedide-
lė, bet bažnyčioje vyksta garsių 
pasaulyje vargonais grojančių 
atlikėjų koncertai, todėl kultūri-
niame miesto gyvenime bažny-
čia atlieka svarbų vaidmenį.

Įdomios ir turiningos kelio-
nės pabaigoje mokiniai pasida-
lijo įspūdžiais ir jau svajojo apie 
kitas išvykas. Rudenį lauksi-
me svečių iš Gardino su atsa-
komuoju vizitu, o dabar visi mo-
kiniai labiausiai laukia vasaros 
atostogų ir naujų kelionių.

Mokiniai aplankė ir priešgaisrinės tarnybos muziejų/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka
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2017.05.27 d.
Šeštadienis

2017.05.26d.
Penktadienis

2017.05.28 d.
 Sekmadienis

2017.05.29 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 14.

10:00 Seserys (k.).
11:00 Specialus tyrimas (k.).
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:05 Gamtos inspektoriai. 
19:30 Muškietininkai 3.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:40 Trumposios žinios.
22:45 Premjera. Žmogus su plieni-

niais kumščiais.
00:20 Trumposios žinios. 
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas 14 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Istorijos detektyvai (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  „Sparnai“.
21:15  PREMJERA „Enderio žaidi-

mas“.
23:30  „Juodabarzdis“.
01:15  „Kalėjimo bėgliai“ (k.). 
02:10  „24 valandos. Palikimas“ (k.). 
03:00  „Programos pabaiga“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
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). 
13:30 „Amžina meilė“.
15:35 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Pavojai gelmėse 2. Rifas.
22:50 Nužudyti Bilą. 2 dalis.
01:30 Misija „Neįmanoma“ 2 (k). 

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

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 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 „Mirtinas šuolis“. 
01.05 „Krikštašunis“. 
02.55 „Gamtos magija“.
03.10 „Mirtinas šuolis“. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:40 „Tokia tarnyba“ (k).
08:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 

10:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „PREMJERA Savas žmogus“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Juodasis griaustinis.
23:25 Sumautos atostogos Meksi-

koje (k).
01:15 „Okupuoti“.
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:55 Juodasis griaustinis (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. Prem-

jera. Maži, bet ypatingi: vėžliai.
13:05 Masinis rūšių išnykimas. Ant 

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

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

16:30 Sveikinimų koncertas.
18:30 Žinios.
18:55 Bėdų turgus. 
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. 

TV šou „60 akimirkų“.
22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Premjera. Ko laukti, kai laukies.
00:35 Trumposios žinios.
00:40 Greiti ir įsiutę 2 (k.).
02:25 Klausimėlis.lt. 
02:40 Pasaulio dokumentika. Maži, 

bet ypatingi: vėžliai (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Masi-

nis rūšių išnykimas. Ant katastrofos 
slenksčio (k.).

04:25 Džesika Flečer 2 (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt. 
06:35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite.
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. Miestai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Neįmintos ungurio paslaptys.
13:45 Puaro 13. Numirėlio  kvailystė.
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 Premjera. „Eurovizija“ 2017. 

Post scriptum. 
21:55 Trumposios žinios.
22:00 Gražuolė ir pabaisa.
23:50 Trumposios žinios. 
23:55 Kino žvaigždžių alėja. Gyve-

nimo prasmė (k.).
01:45 Pasaulio dokumentika. Plane-

ta Žemė 2. Miestai (k.).
02:35 Pasaulio dokumentika. Neį-

mintos ungurio paslaptys (k.).
03:25 Puaro 13. Numirėlio  kvailystė.
04:55 Kelionės su „Istorijos detekty-

vais“ (k.).
05:40 Klausimėlis.lt (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 14.

10:05 Seserys (k.).
11:05 Bėdų turgus (k.).
11:50 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.

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 „Pasaulio chameleonai“. 
10.30 Ekovizija.
10.40 0 laipsnių.
10.45 Moterų balsas.
11.45 Auksinė daina.
13.45 Švytintis veidas. 
13.50 „Ilga kelionė namo“.
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 „Taip toli ir taip arti“.
20.00 Žinios.
20.30 „Taip toli ir taip arti“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Baltoji strėlė“.
01.10 Auksinė daina.
02.50 „Taip toli ir taip arti“.
04.20 „Visatos stebuklai“.
05.10 „Kaip gyvena krokodilai“. 
06.00 „Miestai ir žmonės“.
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 „Sniego drakonas“.
12:55  „Lizės Magvair filmas“.
14:45  „Urmu pigiau“.
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  „Persis Džeksonas. Mons-

trų jūra“.
21:40  „Brėkštanti aušra. 2 dalis“.
23:50  „Sekso abėcėlė“.
01:50  „Enderio žaidimas“ (k.). 

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

meistrai“.

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Hubertas ir Staleris“.
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „TV Pagalba“. 
12:00  „Bailus voveriukas“. 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
15:00  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  PREMJERA „Kerštas ir meilė“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Rezidentai“. 
20:00  PREMJERA „Tėvelio dukrytės“.
21:00  „Šviesoforas“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Tamsos baikeris. Keršto de-

monas“.
00:20  „Kaulai“.
01:20  „Specialioji jūrų policijos 

tarnyba“.
02:10  „Bruklino taksi“. 

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

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

landa. Žuviukai 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 Slaptoji ko-

manda.
12:10 Ponas būrio mama.
13:55 Geras vyrukas.
15:40 Bėgliai.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Įsivaizduok tai.
21:40 Didžiosios motušės namai 2.
23:45 Mano kaimynė - pornožvaigždė.
01:50 Nužudyti Bilą. 2 dalis (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 Šnipų vai-

kučiai 2. Prarastų svajonių sala.
12:05 Tokia jau mano dalia.
14:10 Pričiupom!
14:40 Sutrikusi mafija.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios. 
19:30 Mes vieno kraujo. Geriausieji. 
22:00 Užtikrintas teisingumas.
00:05 Paskutinis egzorcizmas.
01:45 Didžiosios motušės namai 2. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
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 Nuo... Iki.... 
13:30 „Amžina meilė“.
15:35 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Gelbėji-

mo misija 2. Mirtinas pavojus.
00:00 „Kultas“.
00:55 „Judantis objektas“.
01:45 „Begėdis“. 

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Laukinė Australija“.
08.00 Auginantiems savo 

kraštą.
08.30 Girių takais.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 „Visatos stebuklai“.
11.00 „Detektyvas Linlis“. 
12.55 Švytintis veidas.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Sparnuočių gyvenimas. Par-

tnerių paieška“ .
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
17.00 „Kaip gyvena krokodilai“. 
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario gatvės“.
20.00 Žinios.
20.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
21.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
02.55 „Sparnuočių gyvenimas. Par-

tnerių paieška“.
03.45 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Jaunikliai“.
06.15 „Sparnuočių gyvenimas. Par-

tnerių paieška“.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Kaimo akademija.

08.20 Moterų balsas. 
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Delta“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „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 „Likimo melodija“.
05.10 „Bekraštė Kanada“.
06.00 „Nepaliesta planeta“. 

07:10 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 

10:05 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
10:35 BBC dokumentika. Dykuminių 

skruzdėlių imperija. 
11:50 „Herbas arba skaičius“. 
13:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
14:00 „Žiniuonis“.
15:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
16:10 „Kas žudikas?“. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „Paskutinis faras“.
19:30 Moterys prieš vyrus. N
21:30 MANO HEROJUS Velnio an-

trininkas.
23:45 AŠTRUS KINAS Tūnąs tam-

soje. Antroji dalis.
01:50 „Okupuoti“ (k).
03:30 Moterys prieš vyrus (k). 

06:30 Baltijos galiūnų čem-
pionato III etapas. Telšiai (k). 
2016 m. 

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos galiūnų čempionato 

IV etapas. Rokiškis. 2016 m. 
10:05 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
10:35 BBC dokumentika. Gyvūnų 

namai.
11:50 „Herbas arba skaičius“. 
13:00 „Viena už visus“.
13:35 Sveikinimai. 
16:10 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“. 
17:25 „Savas žmogus“ (k).
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:55 Beverli Hilso policininkas 2.
00:00 „Gyvi numirėliai“.
01:55 Velnio antrininkas (k).
03:40 Tūnąs tamsoje. Antroji dalis (k).

06:15 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

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 Premjera. Jis ne Dimonas. Jis 

– Rusijos milijardierius.
23:05 Trumposios žinios.
23:10 Premjera. Medičiai, Florenci-

jos valdovai.
00:05 Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas 14 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Klausimėlis.lt (k.).
05:30 Teisė žinoti (k.).

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  „Rodencija ir dantukų fėja „. 
12:45  „Mamos pasimatymas su 

vampyru“.
14:35  „Auklė“.
16:15  „Ekstrasensų mūšis“.
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Narnijos kronikos. Aušros 

užkariautojo kelionė“.
21:45  „Kietas riešutėlis 4.0“.
00:20  „Būk kietas“. 

04.35 „Krikštašunis“. 
06.00 „Sumaniausi gyvūnai“. 
06.50 „Gamtos magija“. 
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 14.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Emigrantai (k.).
11:50 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (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. Leidinio „Der Spie-

gel“ byla.
00:25 Trumposios žinios. 
00:30 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Komisaras Reksas 14 (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 14.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Gyvenimas (k.).

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Kerštas ir meilė“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  PREMJERA „Kerštas ir meilė“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Vaikų balsas 2017“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Apelsinai“.
00:15  „Kaulai“.
01:15  „Imperija“.
02:05  „Amerikiečiai“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“. 
07:30 „Mažieji Tomas ir Dže-

ris 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“.
15:35 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Sielonešė.
00:40 „Įkaitai“.
01:35 „Judantis objektas“.
02:25 „Begėdis“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“. 
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“. 
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“.
15:35 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Misija 

„Neįmanoma“ 3.
00:45 „Įkaitai“.
01:40 „Judantis objektas“.
02:30 Sveikatos ABC televitrina (k). 
02:55 Alchemija. VDU karta. 2013 m.
03:25 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Nuoga tiesa.

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Delta“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „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 Patriotai.
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Likimo melodija“.
05.10 „Bekraštė Kanada“.
06.00 „Nepaliesta planeta“. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“. 
07.20 Auksinė daina.

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Delta“.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
12.35 „Bitininkas“.
13.35 „Merdoko paslaptys 2/5“. 
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 „Žaidžiame tiesą“. 
01.50 Reporteris.
02.35 Lietuva tiesiogiai.
02.50 „Neišsižadėk“.
03.35 „Gluchariovas“.
04.25 „Likimo melodija“.
05.10 „Bekraštė Kanada“.
06.00 „Nepaliesta planeta“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.

07.20 Patriotai. 
08.20 Moterų balsas.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Delta“.
11.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
12.35 „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“.
05.10 „Bekraštė Kanada“ .
06.00 „Nepaliesta planeta“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:40 „Tokia tarnyba“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).

09:30 „Herbas arba skaičius“ (k). 
10:30 „Savas žmogus“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis.  Žudiko braižas. II 

dalis.
20:30 Pasienio sargyba. 
21:00 Vaiduoklių namas.
22:50 Specialusis būrys (k).
00:35 „Okupuoti“.
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:10 „Penktoji pavara“. 
02:55 Pasienio sargyba (k). 
03:20 „Penktoji pavara“. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:40 „Tokia tarnyba“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).

09:30 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:30 „Savas žmogus“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis.  Žudiko braižas. III 

dalis.
20:30 Pagalbos skambutis. 
21:00 Žiedų valdovas. Karaliaus su-

grįžimas.
01:00 Vaiduoklių namas (k).
02:30 „Okupuoti“.
03:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
04:00 „Penktoji pavara“. 
04:45 Pagalbos skambutis (k). 
05:10 „Penktoji pavara“. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:40 „Tokia tarnyba“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).

09:30 „Paskutinis faras“ (k).
10:30 „Savas žmogus“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis.  Žudiko braižas. IV 

dalis.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Amerikos kikboksininkas.
22:55 Žiedų valdovas. Karaliaus su-

grįžimas (k).
02:40 „Okupuoti“.
03:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
04:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).

2017.05.30 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas 14.

10:05 Seserys (k.).
11:05 Stilius (k.).
11:50 Jis ne Dimonas. Jis – Rusijos 

milijardierius (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.
01:05 Komisaras Reksas 14 (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  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Rezidentai“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Kerštas ir meilė“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  PREMJERA „Kerštas ir meilė“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Rezidentai“. 
20:00  PREMJERA „Tėvelio dukrytės“.
21:00  „Šviesoforas“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Kalėjimo bėgliai“.
23:30  „24 valandos. Palikimas“.
00:30  „Kaulai“.
01:30  „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
02:20  „Bruklino taksi“. 

06:35 Dienos programa. 
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Zigis ir Ryklys“. 
07:30 „Mažieji Tomas ir Dže-

ris 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“.
15:35 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 Bus visko. 
21:30 Žinios. 

11:55 Istorijos detektyvai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Žinios.
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Premjera. Greiti ir įsiutę 3: To-

kijo lenktynės.
23:15 Trumposios žinios. 
23:20 Premjera. Dabar tavo eilė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Komisaras Reksas 14 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Specialus tyrimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 „Eurovizija“ 2017. Post scrip-

tum (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 

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

07:40 „Tokia tarnyba“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Herbas arba skaičius“ (k). 
10:30 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“ (k). 
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 Voratinklis.  Žudiko braižas. I 

dalis.
20:30 Farai. N-7. Realybės šou
21:00 Specialusis būrys.
22:45 Beverli Hilso policininkas 2 (k).
00:50 „Gyvi numirėliai“ (k).
02:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:30 Smėlinių skruzdėlių imperija (k). 
04:25 Gyvūnų namai (k). 

07:55  „Rezidentai“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Kerštas ir meilė“ (k.). 
12:00  „Tėvelio dukrytės“ (k.). 
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30  „Simpsonai“.
14:30  „Pažadėtoji“.
15:30  „Pamilti vėl“.
16:30  PREMJERA „Kerštas ir meilė“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Rezidentai“. 
20:00  PREMJERA „Tėvelio dukrytės“.
21:00  „Šviesoforas“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikingų loto“. 
22:30  „Raudonasis karštis“.
00:45  „Kaulai“.
01:35  „Imperija“.
02:30  „Bruklino taksi“. 

Pigus kompiuterių, planšečių ir telefonų remontas. 
Tel. 8 623 63 577

Romos Pankevičienės 
įmonėje 

ŠIMTALAPIAI:
-su aguonomis

-su varške
-su obuoliais 

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).

22:15 VAKARO SEANSAS Taik-
darys.

00:40 „Įkaitai“.
01:35 „Judantis objektas“.
02:25 „Begėdis“. 

Brangiai senus gintaro 
karolius (2000 Eur už 100 

g), sages, pakabukus, 
gabalus. 

Tel. 8 674 61640
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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 :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Brigada greitai ir kokybiškai uždengs jūsų 
stogą. Suteikiame garantijas. Tel. 8 655 75705

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje 
ištisus metus!

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

Liejame gręžtinius pamatus. Tel. 8 682 00300

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

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

Ūkininkas Gintas Cimakauskas siūlo įsigyti paaugintus 
kalakučiukus. Surinkus užsakymus, juos pristatysime  

ketvirtadienį nuo 10 val. (Ligoninės g. 2). Tel.  8 687 49351

Suteikiame paskolas i r  ref inansuojame 
tur imas.  Tel .  8  672 22357

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692

AKCIJA 
Kurortinio sezono atidarymo proga 

kviečiame į „B“ kategorijos kursus.
Geriausia kaina Druskinikuose.

Renkama nauja grupė gegužės 31 d. 17 val.   
Teirautis tel.: 8 315 78403, 
8 652 77109, 8 685 00083

Siūlome darbą pjūklininkui, savaiminiuose miškeliuose. 
Geros darbo sąlygos. Tel. 8 645 99030

Siūlome darbą traktorininkui. Nauja technika. 
Labai geros darbo sąlygos. Atlyginimas pagal 

kvalifikaciją. Apmokami viršvalandžiai. 
Vairuotojo teisės yra būtinos. Tel. 8 645 99030

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

„Vilkės“ golfo klubui reikalingas (-a) administratorius (-ė). 
Reikalavimai: anglų kalbos mokėjimas, komunikabilumas. 

Tel. 8 612 55267
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Asmeniniai skelbimai
127 kv. m namas su 14 a žemės sklypu 
Leipalingyje, Druskininkų g.  
Tel. 8 612 15439

Parduodami automobiliai ir jų dalys

„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

„VW Passat“ universalas 1991 m., 2 
L benzinas, 85 kW, tvarkingas, TA iki 
2017.07.30, žalios spalvos. Kaina – 380 
Eur. Tel. 8 657 83810

Naudotos, restauruotos MS universa-
lios padangos R14, R15, R16 iš Švedi-
jos. Tel. 8 606 28422

Automobiliai iš Vokietijos: „Mitsubishi 
Space Star“ 2006 m., 1,9 L dyzelinas, la-
bai geros būklės, „Renault Scenic“ 2003 
m., 1,6 L benzinas. Tel. 8 623 23430

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

„Audi 80“ 1993 m., 2 L benzinas, TA. 
Tel. 8 698 87823

„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

„Peugeot 106“ 1999 m., 1,1 L benzinas. 
Kaina – 500 Eur. Tel. 8 633 34714

Padangos MS R16/255/65 (2 vnt). Kai-
na – 60 Eur. Tel. 8 615 41109

„Audi A6 Avant Quatro“ 1999 m., 2,5 L 
dyzelinas, automatas, mėlynos spalvos, 
TA iki 2019.05. Kaina – 1850 Eur.  
Tel. 8 625 87815

„Nissan Almera“ 2001 m., 2,2 L dyzeli-
nas, dalimis. Tel. 8 641 34743

Parduoda mišką ir medieną

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

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. 8 687 55017

Parduodama gyvuliai, pieno, mėsos 
produktai

Kiaulė. Tel. 8 686 95998

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Parduodami įvairūs daiktai

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

Naujas kavos virimo aparatą „First Fa“ 
už 23 Eur; garinį lygintuvas „Cleanmaxx 
Premium“ už 17 Eur;   akupresūrinio 
taškinio masažo kilimėlis „Vitalmaxx“ už 
19 Eur; balansinė pagalvė „in Sportline“ 
sėdėjimo ir balansavimo pratimams už 
13 Eur.  Tel. 8 612 29462

Nauja 2GB „GeForce“ vaizdo plokštė 
už 80 Eur; naujas 240GB SSD kietas 

Parduodamas nekilnojamas turtas

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

1 kambario 35 kv. m butas Veisiejuose, 
suremontuotas su rūsiu.  
Tel. 8 611 82550

1 kambario 35 kv. m. butas su baldais 4 
aukšte iš 5 Gardino g. 36.  
Tel. 8 687 68577

1 kambarys Gardino g. 80 (arba išnuo-
moju). Tel. 8 607 92215

1 kambario 28,5 kv. m butas 2 aukšte iš 
5 Vytauto g., renovuotame name. Kaina 
– 27000 Eur. Tel. 8 617 03580

1 kambario 36 kv. m butas Gardino g. 4 
aukšte iš5 su daliniais baldais. Kaina – 
14500 Eur. Tel. 8 606 23683

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

2 kambarių butas prie Nemuno.  
Tel. 8 623 23430

3 kambarių 66,99 kv. m butas Veisiejų 
g. (prie buvusios katilinės), 6 aukšte iš 
9. Kaina – 46000 Eur. Tel. 8 699 43002

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

2 aukštas 3 aukštų name Antakalnio 
g. Bendras plotas – 165 kv. m. Yra 5 
kambariai, kiekvienas su atskiru san. 
mazgu. Tinka verslui.  
Tel.: 8 687 13513, 8 (313) 53828

Autoservisas ir sandėlys Gardino g. 77, 
Druskininkuose. Viso plotas – 703 kv. m. 
Kaina – 119000 Eur. Tel. 8 647 27429

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. Yra 
miesto vandentiekis ir kanalizacija. 
Kaina – 17900 Eur. Tel. 8 687 37575

Sodyba Guobinių kaime (14 km nuo 
Druskininkų): namų valda – 0,37 ha; so-
das – 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

Garažas Baltašiškėje. Tel. 8 673 10605

10 a sklypas „Raigardo“ sodų b-joje, 
Rūtų g.  13. Kaina – 18000 Eur.  
Tel. 8 616 36909

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų 
kaime. Šalia asfaltuoto kelio, netoli elek-
tra. Kaina – 9990 Eur. Tel. 8 682 48474

8 a sodo sklypas Jaskonyse su mūriniu 
namu. Sausas rūsys, šulinys, šalia 
asfaltuoto kelio. Tel. 8 605 62620

12 a namų valdos sklypas Neravų k. 
Kaina – 9500 Eur. Tel. 8 687 29055

29 a sklypas su sodyba vienkiemyje 
Varėnos raj., Panaros kaime, 14 km iki 
Druskininkų, šalia gražus miškas, ant 
kalniuko, yra elektra. Kaina – 11000 
Eur. Tel. 8 682 33229

diskas už 80 Eur; naujas PS4 virtualios 
realybės diskas VR WORLDS už 40 Eur; 
naudotas USB radijo ir TV adapteris su 
pulteliu už 30 Eur; 2 naudoti videoregis-
tratoriai po 10 Eur. Tel. 8 696 12710

Naujos golfo lazdos jaunuoliams (kom-
plekte 5 lazdos) su krepšiu už 60 Eur; 
naudoti televizoriai „Sharp“ (51 cm įstri-
žainė) po 50 Eur; vejapjovė „Bosh“ už 
30 Eur; tamsaus laminato vidaus durys 
(2 vnt) po 40 Eur. Tel. 8 698 19464

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

Sulankstoma lova. Kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 618 53981

Mikrobangų krosnelė „Daewoo“, siuvi-
mo mašiną, 3 durų spintą (2 slankiojan-
čios durys, 3 stalčiai, 1 durys atsida-
rančios), sofa, komoda, išskleidžiamas 
stalas, kavos staliukas, foteliai, sekcija, 
prieškambario baldai, skrynia.  
Tel. 8 606 28422

Bulvės. Kaina – 1 kg./0,12 Eur. Tel. 8 
616 04451

Dviratis „Boxter“ (su pavaromis, ratai 24 
colių). Kaina – 90 Eur. Tel. 8 648 96830

Lauko-terasos baldai, svetainės kom-
plektas, televizoriaus staliukas, pakabi-
namas veidrodis su koncole, kampinė 
indauja, mikrobangų krosnelė.  
Tel. 8 612 09648

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

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

Nedidelis lyginimo presas „Termo“ už 
15 Eur; masažinė lova „Ceragen“ už 
700 Eur. Tel. 8 615 28477

Sofa-lova. Kaina – 150 Eur. Tel. 8 656 
90021 (skambinti nuo 16 val.)

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

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

Vienfazis pjūklas, siuvimo mašina. Tel. 
8 687 68577

Sofa-lova, 2 dalių spinta. Tel. 8 614 
62198

Kineskopinis plokščiaekranis televizorius 
„Samsung“ (51 cm įstrižainė) už 22 Eur; 
radiatorius „Technics ST-S4“ už 25 Eur; 
TV priedėlis „TV Star“ už 22 Eur; „Nokia 
E52“ už 45 Eur; naujas belaidis telefonas 
„Philips“ už 13 Eur. Tel. 8 686 43600

Įvairių dydžių naudoti faneriniai skydai 
ir DVP plokštės; durų varsčios; pusiau 
apvalus vonios veidrodis už 13 Eur; auto-
magnetola už 6 Eur; gėlių stovelis (30x30 
cm) su marmuriniu paviršium už 11 Eur; 
sviestamušis už 15 Eur; trimeris „Hanse-
red GT400“ už 25 Eur. Tel. 8 610 21333

Televizorius „Philips Led PHL9750“ (82 
cm įstrižainė) už 180 Eur; kineskopinis 
plokščiaekranis televizorius su DVD (37 
cm įstrižainė) už 25 Eur; rusų-lietuvių 
kalbų žodynas (4 tomai) už 6 Eur.  
Tel. 8 654 87148

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

Armonika „Čaika“. Tel. 8 615 45917

Stacionarus kompiuteris su monitorium, 
klaviatūra ir pele, televizorius „Vido“, 
vaikiškas dviratis už 10 Eur.  
Tel. 8 622 04544

Spinta su slenkamomis durimis už 140 
Eur; naudotas gartraukis.  
Tel. 8 675 18337

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). 

Vyriškas dviratis „Giant“ už 90 Eur; 
moteriškas elektrinis dviratis už 380 
Eur; sportinis dviratis „Viking Torino“ 
(16 pavarų, ploni ratai) už 160 Eur; 
dvivietis dviratis „Ammaco“ už 145 Eur; 
kalnų dviratis „Marin“ (24 pavaros) už 
150 Eur; kalnų dviratis „Focus Black 
Hills“ (hidrauliniai stabdžiai, Shimano 
deore, dydis-L) už 280 Eur; kalnu dvira-
tis „Bulls“ (dydis-L); moteriški dviračiai 
nuo 120 Eur. Tel. 8 623 53377 

Miegamasis fotelis, siuvimo mašina, 
dujų balionas, televizorius „Samsung“ 
už 10 Eur; mechaninės svarstyklės su 
svarmenimis, stalviršis (40x73 cm), 
mažai naudotas 1965 m. lėlių vežimė-
lis. Tel. 8 610 27961

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

Mažai naudotas vežimėlis už 50 Eur; 
geros būklės vaikiškas dviratis už 25 
Eur. Tel. 8 603 04562

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

2 lovatiesės, porcelianinės lėkštės, ser-
vizai, pigiai vilnonis kilimas, 2 vidinės 
durys. Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Orinė krosnelė (15 kW). Kaina – 200 
Eur. Tel. 8 641 34743

Naudotas šaldytuvas. Kaina – 45 Eur. 
Tel. 8 652 13028

Perka

Bičių spiečius, šeimas. Tel.: 860017651

Nebrangiai butą. Tel. 8 602 72341

Nuoma

Jauna šeima išsinuomotų 1-2 kambarių 
butą ilgam laikui Druskininkuose.  
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

Išnuomojamas 1 kambarys su virtuve 2 
kambarių bute M. K. Čiurlionio g. ilgam 
laikui. Pageidautina vyresnio amžiaus 
moteriai. Tel.: 8 624 38611, 8 615 45917 

Išnuomoju 1 kambarį 3 kambarių bute 
ilgam laikui moteriai arba merginai.  
Tel. 8 622 83507

Mama su trimis vaikais išsinuomotų 
namą (sodybą) Druskininkuose arba 
šalia Druskininkų. Tel. 8 645 01623

Tvarkinga, dirbanti trijų asmenų šeima 
ilgesniam laikui išsinuomotų namą su 
patogumais ar jo dalį Druskininkuose 
ar jo apylinkė arba 2-3 kambarių butą. 
Tel.: 8 650 35705, 8 699 75977

išnuomoju 2 kambarių butą Liškiavos g. 
Tel. 8 612 10513

Pensininkas nebrangiai išsinuomotų 1 
kambarį. Gali padėti buityje, prižiūrėti 
neįgalų žmogų. Tel. 8 611 63168

Išsinuomočiau arba pirkčiau sodą arba 
sodybą Druskininkuose.  
Tel. 8 658 18618

Ieško darbo

Stalius ieško darbo. Tel. 8 618 20125

Vyras, turintis A, B, C, D, E vairavimo 
kategorijos ieško pagrindinio ar papil-
domo darbo. Tel. 8 602 85074

Vyras ieško kiemo darbininko sanato-
rijoje, kaimo sodyboje arba bet kokio 
darbo. Tel. 8 623 23430

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

Kiti

Reikalingas meistras, galintis koky-
biškai uždėti skystus tapetus ant buto 
laiptinės sienų.  
Tel.: 8 623 30673, 8 686 59764

Reikalingas žmogus, galintis prižiūrėti 
20 a namų valdos sklypą Ratnyčioje.  
Tel. 8 699 43002

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

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