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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Ilgamečiam kurorto vaistininkui Vladui
Pauliukevičiui – 80 metų
Eksponuojami
konkurso metu
sukurti darbai

3 psl.

„Atgimimo“
mokyklos komandatarptautinėje
spartakiadoje
Lenkijoje

8 psl.

Druskininkiečių vaistininkų vaistininku“ vadinamas V. Pauliukevičius farmacininko profesijai atidavė 53-ejus metus/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Miglė Krancevičiūtė
Jubiliejinę sukaktį šiomis dienomis pasitinkantis, druskininkiečių kurorte „vaistininkų
vaistininku“ vadinamas Vladas Pauliukevičius savo profesijai atidavė 53-ejus metus.
Jis buvo ramstis bei pagalba
ir gyventojams, ir kurorto svečiams. Dar ir prieš keletą metų,
Vladui jau dirbant taip pat vaistininkės profesiją pasirinkusios jo dukros Gitanos vaistinėje, daugelis žmonių eidavo
pas jį, kaip pas daktarą, pašydami pakonsultuoti, patarti dėl
vaistų, gauti rūpimą informaciją apie gydymąsi. Žinomas
druskininkietis, vaistininkas V.
Pauliukevičius savo 80-ečio išvakarėse pasidalino savo prisiminimais.
– Kokia Jūsų, kaip vaistininko, istorija?
– Besimokydamas mokykloje,
pamėgau gamtos mokslus – chemiją, biologiją. Vyriausias mano
brolis pasirinko mediciną, įstojo
į Kauno medicinos institutą. Bai-

gęs tapo gydytoju ir susituokė su
farmacininke. Aš tuo metu kaip
tik rinkausi sau profesinį, gyvenimo kelią. Norėjau kur nors stoti, įgyti specialybę. Iš pradžių apie
gamtos mokslus ir tegalvojau. Bet
brolio žmona patarė stoti į farmaciją. Įstojau. Institute dalyvaudavau įvairiuose būreliuose, kitose
veiklose – sintetindavome junginius, praktikuodavomės vaistų mišinių kūrime. Sėkmingai baigęs 5
metų kursą, gavau pirmą paskyrimą į tuometės Sveikatos apsaugos ministerijos farmacijos valdybą. Ten, pradirbęs 8 mėnesius,
gavau pasiūlymą išvažiuoti dirbti į Druskininkus. Nors aš dzūkas,
bet Druskininkus tąkart pamačiau
pirmą kartą. Miestas man patiko nuo pirmojo apsilankymo. Trejus metus, iki pat 1964-ųjų, dirbau
vadovo pavaduotoju. Vėliau, įgijęs administracinės patirties, perėmiau vadovavimą iki pat 1999
metų, kai prasidėjo privatizacija ir
valstybinių vaistinių Druskininkuose nebeliko. Tuo metu mano dukra Gitana kaip tik įsigijo vaistinę,
jai reikėjo pagalbos, tad perėjau
dirbti pas ją. Pas dukrą dirbau iki

2014 metų, kai, sukaupęs 53-ejų
metų nenutrūkstamo darbo stažą,
nusprendžiau išeiti į pensiją.
– Ar vaistininko darbas, bėgant laikui, labai pasikeitė?
– Dabar vaistininkai rimtus vaistus dažniausiai duoda tik su gydytojo rekomendacija, receptu,
o anais laikais mes patys kartais
atstodavome gydytojus, dėl to rizika buvo didesnė. Provizoriai –
universitetinį išsilavinimą turintys
vaistininkai, – turėjo kompetencijos ir teisę konsultuoti. O farmakotechnikai buvo vaistininkų padėjėjai. Mūsų, vaistininkų-provizorių
mieste, buvo vos trys, o daktarų
irgi nebuvo daug. Anksčiau žmonės daug dažniau eidavo konsultuotis pas vaistininkus, išsakydavo nusiskundimus, išsamiai
papasakodavo apie savijautą, ir
po pokalbio vaistininkas darydavo išvadas, parinkdavo tinkamus
vaistus. Tačiau, jeigu reikėdavo
skirti receptinius vaistus, be gydytojo išrašyto recepto to padaryti
negalėdavome. Nors mes puikiai
žinojome farmakologijos dalykus,
vaistų veikimą ir tai, koks gali būti

vieno ar kito vaisto šalutinis poveikis išmanydavome ne prasčiau
už gydytojus, tačiau teisės išrašyti receptus neturėjome.
Ligoniui tekdavo kreiptis į gydytoją, laukti eilėse.
Vaistinėje turėdavome tik skaitliukus ir aritmometrus. Sudarinėdavome paraiškas vaistams
gauti, siųsdavome ir laukdavome
atsakymų – gausime ar negausime preparatų. O kai teko pereiti prie kompiuterių, buvo labai
sunku, – bijojau klavišą paspausti. Bet palaipsniui pripratau, išmokau pagrindinius dalykus. Juk
anksčiau buvo mechaniniai, ranka sukami kasos aparatai. Kai viskas vėliau tapo kompiuterizuota –
o tai buvo neišvengiama – teko
persilaužti ir mokytis. Ir ataskaitų
rašymo, ir inventorizacijos – visko
teko mokytis iš naujo.
Vienas iš geriausių pokyčių buvo tai, kad, po 1999-ųjų,
buvo lengva gauti vaistų, ir gauti jų tiek, kiek reikia. Įsisteigė
naujos įmonės, pagreitėjo tiekimas, vaistų nereikėjo laukti iš
Maskvos.

5 psl.

Penkiolika vasarų
su M. K. Čiurlioniu
Druskininkuose

9 psl.

Joninių naktis
Druskininkuose
kvepėjo žolynų
vainikais ir laužu

16 psl.
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Bus atnaujintas M. K. Čiurlionio meno
mokyklos muzikos skyrius

Nacionalinio projekto
„Lyderių laikas 3“
įgyvendinimas Druskininkų
savivaldybėje įgauna pagreitį

Šiemet prasidėsiantys mokyklos vidaus patalpų atnaujinimo darbai, pagal projektą „Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas“, numatomi baigti 2018 metais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos muzikos skyriaus auklėtiniai, čia dirbantis personalas ir mokytojai jau
spėjo įvertinti prieš trejus metus mokykloje atliktos renovacijos rezultatus.
Druskininkų savivaldybei inicijavus M. K. Čiurlionio meno
mokyklos muzikos skyriaus atnaujinimą, patalpų temperatūra tapo komfortiška, mokiniai
ir pedagogai turi geras sąlygas
dirbti ir mokytis. Tačiau meno
mokyklos bendruomenė su nekantrumu laukia, kol bus atnaujintas mokyklos vidus – Druskininkų savivaldybės specialistai
planuoja, kad šiais metais pra-

sidėsiantys darbai baigti bus iki
2018 metų pabaigos.
Siekiant, kad mokymosi erdvė
būtų dar jaukesnė ir patogesnė,
Druskininkų savivaldybė įgyvendina projektą „Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas“.
Prieš keturis dešimtmečius,
1977 m. statyto pastato vidaus
erdvės nėra pritaikytos šiuolaikinėms neformaliojo švietimo veikloms. Mokykloje taip pat yra K.
E. Šatūno vitražas (1977 m.), šį
vertingą meno kūrinį mokyklos
bendruomenė nori išsaugoti kaip
edukacinę priemonę.
Įgyvendinant projektą planuojama atnaujinti ir perplanuoti ug-

dymui skirtas patalpas, atnaujinti aktų salę, sutvarkyti pirmojo ir
antrojo aukšto koridorius, vestibiulį, sanitarinį mazgą. Pastatas
bus pritaikytas ir judėjimo negalią turintiems žmonėms, taip pat
planuojama įsigyti teleskopinį
pandusą, kuris leis judėjimo negalią turintiems žmonėms patekti ant scenos.
Projekto metu bus atnaujinta
santechnika, elektrotechnika,
restauruotas K. E. Šatūno vitražas, atnaujintos aktų salės kėdės, kurios yra būtinos vykdyti
neformaliojo švietimo muzikos,
dailės ir choreografijos veiklas,
taip pat planuojama įsigyti ir
naujų muzikos instrumentų.

Informacija Druskininkų savivaldybės
teritorijoje esančių žemių savininkams
Druskininkų
savivaldybės
administracija dėkoja žemių
sklypų savininkams, tvarkantiems jiems priklausančias
žemės valdas. Atsižvelgiant
į tai, kad kurortui itin svarbu estetinis aplinkos vaizdas, siekiame užtikrinti, kad
visos teritorijos, taip pat ir
privačios, esančios Druskininkuose ir kaimiškosiose savivaldybės vietovėse atrodytų
tvarkingai.
Pastebime, kad Druskininkų
savivaldybės teritorijoje dar yra
apleistų, be priežiūros paliktų

žemės sklypų, tad raginame savininkus iki liepos 1 dienos atsakingai sutvarkyti tokius žemės sklypus: surinkti šiukšles, šienauti
vejas, sutvarkyti želdinius, surinkti nupjautas ar nukritusias šakas.
Iki liepos 1 dienos nesutvarkius
sklypų, jie bus įtraukti į nesutvarkytų sklypų sąrašą.
Primename, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2014 m.
patvirtino Nenaudojamų žemės
sklypų Druskininkų savivaldybės teritorijoje nustatymo tvarkos
aprašą. Pagal šį aprašą į apleistų žemės sklypų sąrašą įtraukia-

mi tie fiziniams ir juridiniams asmenims priklausantys žemės
sklypai, kurie iki einamųjų metų
liepos 1 dienos yra nesutvarkyti:
nenušienauti, apaugę sumedėjusiais augalais, juose nesurinktos
šiukšlės. Apleistų žemės sklypų
sąrašas yra perduodamas Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl
padidinto 4 procentų žemės mokesčio tarifo taikymo 2017 metų
mokestiniam laikotarpiui.
Dar kartą kviečiame visus žemės sklypų savininkus būti pilietiškais ir sutvarkyti jiems priklausančias teritorijas.

Nuo liepos 1 d. valstybės remiamos šeimos jau
gali teikti prašymus dėl socialinės paramos
mokiniams
Druskininkų savivaldybės administracija primena, kad nuo
liepos 1 d. valstybės remiamos
šeimos jau gali teikti prašymus
dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio
reikmenims įsigyti.
Mokiniai turi teisę į nemokamą
maitinimą ir vienkartinę 57 Eur dydžio išmoką mokinio reikmenims
įsigyti, jeigu vidutinės pajamos
vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės
kaip 1,5 valstybės remiamos pajamos (153 Eur).
Socialinė parama skiriama
mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose
ar pas kitą švietimo teikėją pagal bendrojo ugdymo progra-

mas ar priešmokyklinio ugdymo
programą.
Prašymą pateikti gali vienas iš
mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys,
kuris yra susituokęs arba emancipuotas.
Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas (gautas per 3
praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio)
ir priklausomai nuo aplinkybių kiti
reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai.
Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali
kreiptis iki spalio 5 d. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus. Sprendimas dėl socialinės paramos

mokiniams skyrimo priimamas
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos
gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvenama,
administraciją. Druskininkų savivaldybėje prašymai teikiami Socialinės paramos skyriuje (108
kab.), seniūnijose ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt ir
www.druskininkai.lt
Išsamesnė informacija teikiama
Socialinės paramos skyriuje, tel.
(8 313) 52 543, el. p. parama@
druskininkai.lt, Leipalingio seniūnijoje, tel. (8 313) 43 369 ir Viečiūnų seniūnijoje, tel. (8 313) 47 918.

„Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos dalyvės dalinasi patirtimi, įgyta dalyvaujant projekto veiklose/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Įsibėgėjant vasarai pagreitį
įgauna ir nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos
savivaldybėje – kūrybinės komandos nariai dalyvavo pirmuosiuose mokymuose bei susitikime su konsultantais.
Per artimiausius 22 mėnesius
kartu su Savivaldybės švietimo
specialistais ir pedagogais dirbs
bei švietimo pokyčių projektą
padės paruošti dr. Aurimas M.
Juozaitis bei Vitalija Dziuričienė. Susitikimo metu kūrybinės
komandos nariai artimiau susipažino, išsakė savo lūkesčius
projekto atžvilgiu, taip pat buvo
aptarti bendro darbo principai,
vertybės. Kūrybinės komandos
vadovė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Brown
teigė, kad ją labai džiugina visų
dalyvaujančių projekte mokytojų
nuoširdus geranoriškumas, pozityvumas, nusiteikimas naujos
žinioms bei patirtims. Specialistė pritarė ekspertų mintims apie
pasiruošimą pokyčių įgyvendinimui: „Jau pirmojo susitikimo
metu išmokome, kad svarbu ne
tik ką kuriame, bet ir kaip. Norėdami įgyvendinti tvarias idėjas turime suburti bendraminčių
komandą, dirbti kartu įsiklausydami vieni į kitus, skatindami
tarpusavio pasitikėjimą, dalindamiesi svarbiais atradimais“.
Druskininkų savivaldybės kūrybinę komandą sudaro ne tik
švietimo įstaigų vadovai bei pedagogai, bet ir mokinių tėvai, aktyvūs socialiniai partneriai.
Prisijungti prie projekto „Lyderių laikas 3“ sutiko ir kūrybinės komandos veikloje dalyvaus
Agnė Aleksonytė, Aida Balčiūnienė, Renata Jaskelevičienė,
Vida Giedraitienė, Sandra Makulavičienė, Daiva Mačionienė, Ieva
Dovidauskienė, Aušra Nedzins-

kienė, Jona Kirkauskienė, Diana
Grušauskaitė, Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė, Aistė Federavičiūtė,
Lina Maskalenkienė, Egidija Vilkienė, Asta Černiauskienė, Rasa
Vaisietienė, Nerijus Plūkys, Aušra Keturkienė, Marytė Kašėtaitė,
Svajonė Karalukienė, Ligita Stravinskienė.
Aktyviai Viečiūnų bendruomenės narei, 3 vaikų mamai, Agnei
Jazepčikaitei-Gaidienei ypač patiko pristatyti Kurt Lewin pokyčių
realizavimo etapai. Moteris sakė:
„Jei aš asmeniškai degu kažkokia
idėja, skubu ją įgyvendinti, tai dar
nereiškia, kad aplink mane esantys žmonės jaučiasi taip pat. Man
patiko „atšildymo“ teorija, kuri
sako, kad žmones pokyčiams reikia paruošti, susitarti dėl jų įgyvendinimo, tik tuomet galima tikėtis sėkmės.“
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių
mokytoja Aušra Keturkienė labiausiai pritarė minčiai, kad daug
svarbiau yra iniciatyva ir bandymai, o ne kalbėjimas, svarstymai
– kas pavyks, o kas ne. Pedagogė teigė, kad daug brangaus laiko
yra išeikvojama diskusijoms, kai
reikia tiesiog išdrįsti veikti.
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos
direktorė, reflektuodama mokymų patirtį, dalijosi savo atradimais: „Supratau, kad pokyčiai
vyksta lėtai, ir jie turi savo kainą. Bet iš tiesų, buvau maloniai
nustebinta visų komandos narių
aukšta motyvacija ir nusiteikimu.
Gal mums tikrai pavyks?“, – šypsojosi direktorė.
Jau rudenį komandos narių laukia nauji mokymai bei darbai. Vasarai jie, kaip stropūs mokiniai,
gavo namų darbų – knygų sąrašą,
kurias turės perskaityti, o perskaitytus dalykus taikyti praktiniuose
savo darbuose.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Provincijos reanimavimas: vinis į karstą ar proveržis
Lietuvai patiriant skaudžią
demografinę krizę ir sparčiai nykstant provincijai, valdžia siūlo naujus receptus regionams gaivinti. Savivaldos
atstovai gana palankiai vertina planuojamus pakeitimus, o
opozicijos politikai apie juos
kalba itin skeptiškai.
Už regioninę politiką atsakinga
Vidaus reikalų ministerija (VRM)
siekia, kad europiniai pinigai
būtų investuojami tik į sritis, kurios yra savotiškos rajonų vizitinės kortelės. Taip pat esama
planų jungti merdinčias įstaigas
į daugiafunkcius centrus ir skatinti merijas kooperuotis teikiant
viešąsias paslaugas. Šiuo metu
dėliojami rodikliai, kurie, anot
valdžios atstovų, leis įvertinti, į
kurias savivaldybes dar galima
pritraukti investuotojų ir kuriose
verslas gali būti gyvybingas bei
mokėti orius atlyginimus, o kurios – pasmerktos būti tik didesnių darinių dalimi.
Pristatys
regionines
žvaigždes
Vidaus reikalų viceministro Giedriaus Surplio teigimu, įpusėjus pastarąjį Europos Sąjungos
(ES) finansinės paramos laikotarpį, Vyriausybė regioniniams
projektams skirtus nepradėtus
naudoti europinius pinigus siūlo
nukreipti dviem kryptimis – regionų specializacijai ir optimizacijai.

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas: „Prioritetinėsė srityse savivaldybės turėtų būti remiamos ir skatinamos
kurti infrastruktūrą ir išlaikyti.“

„Visoms 10 regionų plėtros tarybų išsiuntėme kvietimus dar nepanaudotas ES investicijų lėšas
skirti regionų specializacijai stiprinti. Kitaip tariant, investuoti tik
į tas sritis, kurios regione yra stipriausios ir kurios gali mums padėti kurti didelės pridėtinės vertės
darbo vietas ir mokėti orius atlyginimus bei pozicionuoti regioną
kaip tam tikros stiprybės teritoriją. Toms apskritims, kurios sutiks
su mumis dirbti, „įjungsime“ visus
valstybės pajėgumus. Viena vertus, kryptingai investuosime tik
ten, kur regionas yra stipriausias,
įdomiausias investuotojams, antra vertus, subalansuosime viešąją politiką – švietimo, kultūros,

Norima, kad savivaldybės ir regionai įsitrauktų į lenktynes dėl investicijų, žmonių/Ritos
Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

susisiekimo, kad sustiprintume to
regiono pajėgumą dar labiau. Jeigu regionas yra stiprus logistikos
srityje, visos profesinės mokyklos
jame turi dirbti rengdamos logistikos specialistus, o ne, pavyzdžiui,
virėjus. Kultūra irgi turi orientuotis į tai, kaip galima sustiprinti regiono, kaip turinčio daug potencialo logistikos, turizmo ar aukštųjų
technologijų srityje, įvaizdį“, – tvirtino G. Surplys. Anot jo, toks procesas jau pradėtas. Iki 2018 metų
tikimasi pristatyti Alytų, Marijampolę, Panevėžį kaip naujas regionines žvaigždes, kad kiekvienam
turistui, investuotojui ar potencialiam verslo eksporto partneriui
būtų aišku, jog domintis konkrečia sritimi akys turėtų būti kreipiamos į tam tikrą konkretų Lietuvos
regioną.
Plačiu spinduliu – institucinė
dykra
G. Surplys sakė, kad regionų optimizacija būtina, nes viešųjų investicijų mažės. „Siūlysime savivaldybėms dviejų lygių
optimizaciją. Visų pirma, pačioje savivaldoje vietoj kelių merdinčių kultūros, švietimo, socialinių paslaugų ir kitų įstaigų kurti
vieną efektyviai veikiantį šiuolaikinį daugiafunkcį centrą. Nestatant naujų, o panaudojant vieną esamų pastatų ir sukeliant
ten visas įstaigas, sutvarkant kitus dalykus“, – aiškino vidaus reikalų viceministras. Antras regioninės optimizacijos lygis sietinas
su tam tikrų savivaldybių paslaugų kooperavimu. G. Surplys
įsitikinęs, kad kultūros, sporto,
neformaliojo švietimo ir kitas paslaugas merijos gali teikti kartu.
„Puikiausias pavyzdys, į kurį labiausiai koncentruojamės, – susisiekimo paslaugos. Šiandien dar
būna, kai autobusas sustoja likus
kilometrui iki gyvenvietės vien
dėl to, kad ten baigiasi savivaldybės riba. Norime kurti regionines
transporto sistemas, kad gyventojai galėtų patogiai važiuoti į darbą, mokyklą ir t. t. Būtent taip pagaliau turėtų pradėti funkcionuoti
mūsų regionai“, – kalbėjo jis. Liepos mėnesį VRM ketina pristatyti
specialų internetinį įrankį, vadina-

mą kokybiškų paslaugų pasiekiamumo standartu. Lietuvos žemėlapyje bus galima pamatyti tam
tikrą žmonių koncentraciją: kur ir
kiek gyvena pensininkų ar mokinių, vyrų, moterų, kaip jiems pasiekiamos valstybės paslaugos.
„Galėsime pamatyti, kad yra dvi
mokyklos, stovinčios viena šalia kitos vien tik dėl to, kad greta
eina savivaldybių riba. Galėsime
pamatyti, kad Skuode keliasdešimties kilometrų spinduliu tuoj
neliks nė vienos valstybinės įstaigos. Viena vertus, tai leis išvengti dubliavimosi, kita vertus,
neleis manipuliuoti informacija
norint centralizuoti įstaigas ir viską iškelti iš regionų, tarkime, į Vilnių ar Kauną. Galėsime pamatyti, kad iškėlus paskutinę įstaigą
iš tam tikros savivaldybės šimtai
žmonių liktų be jokio apčiuopiamo valstybės pasiekiamumo keliasdešimties kilometrų spinduliu“, – pažymėjo viceministras.
Įvertins rajonų padėtį
Nors menkstant gyventojų skaičiui mažesni rajonai smarkiai
traukiasi, G. Surplys dėstė, kad
Vyriausybė tiki regionų potencialu. Anot jo, norima, kad per šį politinį keturmetį savivaldybės ir regionai įsitrauktų į lenktynes dėl
investicijų, žmonių. „Tiek savivaldybėms, tiek regionams norime pasiūlyti pagalbines priemones, kurios leistų dalyvauti šiose
lenktynėse. Pirmiausia tai būtų
savivaldos stiprinimas. Kalbame
apie galimybę savivaldybėms susirinkti daugiau mokesčių ir juos
pasilikti. Jau nuo 2018 metų savivaldybėms nebus mažinama
valstybės dotacija, jeigu joms pavyks surinkti didesnį biudžetą iš
gyventojų pajamų mokesčio. Taip
pat bus liberalizuojamas žemės
panaudos klausimas. Savivaldybės galės lengviau ir greičiau panaudoti valstybinę žemę investicijoms pritraukti. Mes, VRM,
kuriame e. konsultacijų modelį, kuris įtrauks visus gyventojus patogiai iš savo kompiuterių
ar mobiliųjų telefonų į savivaldos sprendimų priėmimą“, – teigė
jis. Finansų ministerija šiuo metu
rengia socialinius ir ekonominius

rodiklius, kurie esą parodys, kad
vienos savivaldybės gali teikti kokybiškas paslaugas už prieinamą
kainą, o tam tikrose savivaldybėse gyvenantys žmonės tų kokybiškų paslaugų negauna arba jos
kainuoja per brangiai. G. Surplio
nuomone, šie rodikliai taip pat
leis įvertinti, į kurias savivaldybes
dar galima pritraukti investuotojų.
Akivaizdi atskirtis
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Ričardas
Malinauskas pritarė idėjai išgryninti tam tikrą regionų specializaciją. „Visiškai pritariu, gal net
ir ministrui pirmininkui per kažkurį posėdį esu siūlęs sudaryti
komisiją, kurioje dirbtų įvairaus
lygio specialistai bei įvairių sričių
profesionalai. Kiekviena savivaldybė pristatytų savo vizijas, paskui tai turėtų išvirsti į nacionalinį
planą ar strategiją. Jeigu patvirtinama, kad prioritetas yra logistika ar sveikatinimas, toje srityje
savivaldybės turėtų būti remiamos ir skatinamos tiek kurti infrastruktūrą, tiek ją išlaikyti“, –
kalbėjo Druskininkų meras. R.
Malinauskas įsitikinęs, kad dėl
savivaldybių
bendradarbiavimo teikiant viešąsias paslaugas
reikėtų vertinti kiekvieną atvejį
atskirai. „Suprantu, jog kiekvienas politikas, savivaldybių tarybų nariai, mes, merai, norėtume,
kad mūsų bendruomenės turėtų
ir kultūros namus, ir bent jau 25
metrų ilgio baseiną, ir kitus dalykus. Tačiau manau, kad jeigu
atstumai nėra dideli, visiškai realu, jog kelioms savivaldybėms
būtų galima naudotis, pavyzdžiui, vienu baseinu, koncertų ar
kultūros rūmais. Reikėtų analizuoti konkrečius atvejus, konkrečias savivaldybes ir regionus“,
– pabrėžė LSA prezidentas. Atskirtis tarp savivaldybių, R. Malinausko teigimu, yra akivaizdi, o
reikiami sprendimai šiai problemai spręsti vis dar nepriimti.
Parengta pagal Robertos
Tracevičiūtės straipsnį,
publikuotą Lietuvos žiniose
ir portale www.lzinios.lt
2017 m. birželio 22 dieną

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Eksponuojami konkurso metu sukurti darbai

VI-ojo Tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės konkurso-festivalio „Čiurlionio krašto spalvos“ dalyvių darbų ekspozicijos fragmentas /Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Tęsiant
gražią
tradiciją,
Druskininkų
savivaldybės
administracijos pastato Vasario 16-osios g. 7 antrojo aukšto fojė eksponuojami jaunųjų
dailininkų darbai. Tai Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės

skyriaus VI-ojo Tarptautinio
vaikų ir jaunimo dailės konkurso-festivalio
„Čiurlionio
krašto spalvos“ dalyvių darbų paroda.
Jaunimo dailės konkurso, skirto
V. K. Jonyno 110-osioms gimimo
metinėms pažymėti, tema buvo

„Jonyno dovana Čiurlioniui“. Konkurso-festivalio metu dalyviai aplankė V. K. Jonyno dailės galeriją,
buvo supažindinti su V. K. Jonyno
biografija bei kūryba. Tai paskatino jaunuosius menininkus tolesniems kūrybiniams ieškojimams
konkurso paskelbta tema.

Įspūdingoje ekspozicijoje – akrilu, tempera, akvarele, aliejiniais
dažais, grafikos technika atlikti darbai, kuriuos kūrė 32 dalyviai iš Gardino, Lazdijų, Varėnos
ir Druskininkų meno mokyklų.
Ekspoziciją galima pamatyti iki
liepos pabaigos. Vėliau ją numa-

tyta pakeisti Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos V. K.
Jonyno dailės skyriaus Dailės
skyriaus diplomantų baigiamųjų
darbų paroda.
„Mano Druskininkai“
informacija
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LR Seimo narė Virginija Vingrienė gyventojų lauks ir Druskininkuose

V. Vingrienė: „Labai džiaugiuosi, kad
mano ryšys su gimtuoju miestu nenutrūkęs.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Iš šalia Druskininkų esančios
Kermušijos kilusi Seimo narė
Virginija Vingrienė sako niekada nebuvo atitolusi nuo gimtojo krašto ir puikiai žino visas
jo aktualijas. Žmonių valia į LR
Seimą išrinktai politikei svarbu palaikyti glaudų ryšį su žemiečiais, išgirsti jų problemas
ir padėti jas spręsti.
Ne kartą esate minėjusi, jog
džiaugiatės artimu ryšiu su
Druskininkais, čia gyvenančiais žmonėmis. Kodėl Jums
šis ryšys toks svarbus?

Nuomonė

Vidas Giedraitis

Tikrai nesmagu, kad pastaraisiais metais respublikinėje žiniasklaidoje, ko gero, dėl įvairių politinių priežasčių, gerų
naujienų apie Druskininkus nedažnai beišgirsi. Kodėl? Susidaro įspūdis, kad to labai nori
mūsų Savivaldybės opozicijos atstovai, kuriems uoliai talkina viename naujienų portale
dirbantys savotiški blogų naujienų „medžiotojai“ ir skleidėjai
V. Danauskienė ir R. Sadauskas-Kvietkevičius. Kartais, išėjus iš Druskininkų savivaldybės
tarybos posėdžio, mieste ne-

Labai džiaugiuosi, kad ryšys su
gimtuoju miestu nenutrūkęs. Dabar, kai tapau LR Seimo nare,
smagu, kad daugelis mane atpažįsta, prisimena. Taigi tas ryšys
su čia gyvenančiais žmonėmis
tampa dar tvirtesnis. Esu pasiruošusi padėti ir druskininkiečiams, ir
savo partiečiams.
Druskininkai man labai svarbūs
– mano pačios šaknys čia, čia gyvena mano mama. Šiame mieste
lankiausi praktiškai kas dvi savaites. Deja, dabar dėl labai didelio
užimtumo vizitai gerokai suretėjo.
Bet mano visos atostogos yra
praleidžiamos būtent Druskininkuose! Tad visada gyvenu šio
krašto aktualijomis, problemomis,
kurias tenka pamatyti. Giminės
ir draugai papasakoja, kas svarbaus čia vyksta, sužinau, kaip jie
gyvena, kokios jų problemos ir
kokie džiaugsmai.
LR Seime Druskininkams galite atstovauti drauge su šio
krašto žmonių išrinktu Zenonu
Streikumi. Ar, surėmus pečius,
dirbti paprasčiau?
Be abejo, dirbti, pečius surėmus, tikrai yra paprasčiau ir netgi
svariau. Z. Streikus dirba daugiau
sveikatos, švietimo, valstybės ir
savivaldybių valdymo srityje, o

mano veikla susijusi su aplinkosaugos sritimi. Taigi mūsų bendradarbiavimo galimybės tikrai
yra plačios. Druskininkai yra pats
žaliausias šalies regionas. Aš turbūt dėl to ir esu žalioji, nes esu kilusi iš šio krašto miškų. Aplinkosauginiais klausimais tikrai esu
pasiruošusi padėti. Be to, dirbu ir
energetikos komisijoje. Pagal išsilavinimą esu žemės ūkio specialistė, tad atsakau ir už šią sritį.
Tačiau žmonės į Jus gali
kreiptis tikriausiai ne vien šių
sričių klausimais?
Žinoma, laukiu gyventojų, besikreipiančių pačiais įvairiausiais
klausimais. Jeigu kurių nors problemų negalėsiu padėti išspręsti
pati, mielai kreipsiuosi į kolegas,
kurie dirba tose srityse. Vis dėlto
yra 141 Seimo narys, kiekvienas
kuruoja savo sritį. Jei negalėsiu
padėti aš, tai tikrai padės kiti, galiausiai – atsakingos institucijos.
Kokias matote didžiausias
Druskininkų problemas? Gal
žmonės jau ateina išsakyti
savų lūkesčių?
Galbūt dar ne visi žino, jog
yra galimybė su manimi susitikti Druskininkuose. Tačiau smagu,
kad pirmųjų jau sulaukiau. Teko

išklausyti klausimų dėl aplinkosaugos bei saugomų teritorijų,
sveikatos apsaugos, švietimo.
Druskininkai patys sėkmingai
įvairiose srityse eina pirmyn. Tačiau, manau, ir mes galime rasti būdų, kaip dar labiau ką nors
pagerinti, atnaujinti ar nustebinti. Svarbiausia, kad turistinis bei
rekreacinis miesto vaizdas būtų
nuolat gerinamas.
Žmonėms vienos iš aktualiausių
– socialinės problemos. Bandome jiems padėti.
Man labai aktuali aplinkosauga.
Kaip LR Seimo aplinkos apsaugos komiteto narė vis stengiuosi
padėti bei skatinti žmones naudoti dviračius, kaip transporto
priemonę, praleisti daugiau laiko gamtoje. Pačiai teko išbandyti
žygį dviračiais per Dzūkijos regioną – Vilnius, Justiniškės, Punskas. Teko ir per Druskininkus
pervažiuoti. Patiko atnaujinti dviračių takai. Beje, nepasirodė, jog
situacija su dviračių takais yra
prasta, tačiau kai kuriuos iš jų tikrai būtina atnaujinti. Mano manymu, jie svarbūs ne tik skatinant
ekologinį transportą – dviračius.
Tai ir sveikatingumas, ir sportas, o Druskininkai visada garsėjo, kaip sporto, sveikatos bei
aktyvaus laisvalaikio praleidimo

miestas. Manau, šios kadencijos Seimas turėtų šiai sričiai skirti itin daug dėmesio.
Susisiekti su Jumis gali padėti ir Jūsų visuomeninis padėjėjas Druskininkuose Donatas
Mizaras.
Taip, Donatas yra labai darbštus, kūrybiškas, kupinas idėjų, beje, plataus požiūrio, turintis
politinės, darbo su profesinėmis
sąjungomis patirties. Tad labai
džiaugiuosi, jog mes atradome
vienas kitą, kaip bendraminčiai,
bendražygiai, žiūrintys viena
kryptimi, kad bendradarbiaujame.
Tikimės gerų rezultatų. Raginčiau
gyventojus kreiptis ir į Donatą,
kad problemos būtų sprendžiamos greičiau ir efektyviau.
LR Seimo narė V. Vingrienė
gyventojus priima trečiąjį kiekvieno mėnesio penktadienį
nuo 15 valandos adresu: M. K.
Čiurlionio 111-216 (UAB „Malonė“ 2 aukšte).
LR Seimo narės V. Vingrienės
visuomeninis padėjėjas Druskininkuose – Donatas Mizaras.
Tel. : +370 648 57250. el. paštas: donmizar@yahoo.com
Užsakymo Nr.: MDR-110-001

Gyvenu Druskininkuose, ir man tikrai rūpi šis miestas.
Svarbu, kaip jis vertinamas visoje šalyje
trunki pamatyti liberalus ar konservatorius, besišnekančius su
R. Sadausku-Kvietkevičiumi. Ir
žiūrėk kokiame delfyje šis juos
jau ir apdainuoja...
Man smagu gyventi Druskininkuose. Vertinu čia organizuojamus renginius. Patinka kasmetinė Druskininkų kurorto šventė.
Ypač visus druskininkiečius suvienijanti karnavalinė Kurorto
šventės eisena – šimtai dalyvių,
kelios dešimtys kolektyvų! Ir šiemetėje eisenoje gera buvo matyti daugybę gerai nusiteikusių
žmonių. Tokiomis akimirkomis
tarsi junti, kokie mes, druskininkiečiai, esame vieningi, kiek
daug savyje turime gerumo. Tačiau apie Druskininkus nieko
gero nerašantis R. SadauskasKvietkevičius „Delfi“ portale sugebėjo reportažą apie šventę
pateikti kaip jam įprasta – „paspalvinant“ juodai.
Iš karto po Kurorto šventės paskelbė: „Druskininkų kurorto
šventės paradas neapsiėjo be pionierių ir raudonų vėliavų“. O kodėl nepastebėjo, kad šventinė eisena „neapsiėjo“ ir be muzikos,

spalvų, laimingų žmonių? Man
atrodo, kad druskininkiečiai jam
mažiausiai rūpėjo. Taip, gausiame šventės dalyvių būryje žygiavo ir Grūto parko muziejaus kolektyvas. Ir kas čia tokio? Ar tie
žmonės padarė kažką blogo?
Norėjau apie šį rašytoją parašyti dar tada, kai jis viešai
džiūgavo, kad narcizų žydėjimo
šventės metu buvo šaltas ir lietingas oras, sutrukdęs šventei.
Tai ką, dabar Druskininkai kalti
ir dėl prastų orų? Ar dėl to prasto oro druskininkiečiai neverti
gero žodžio?
Kodėl R. Sadauskas-Kvietkevičius nenori pastebėti nieko gero
Druskininkuose? Ir ar atsitiktinai
jis ir jo kolegė iš to paties „Delfi“ pučia į tą pačią dūdą su mūsų
opozicija?
Tenka apsilankyti Savivaldybės
tarybos posėdžiuose. Matau,
kaip ten yra sprendžiami Druskininkų reikalai, kaip dirba Tarybos
pozicija ir opozicija. Man įdomu,
kokios kurorto perspektyvos, kokie planai kuriami, kas bus dėl
miesto padaryta.
Manau, kad paprastam žmo-

gui, atėjusiam į Tarybos posėdžių salę, liberalų ir konservatorių elgesys atrodo kaip cirkas ar
vaikų darželis. Jie daug ir garsiai kalba apie demokratiją. Nežinau, kaip jie supranta tą demokratiją? Kaip „žaidimą“ į vienus
vartus pagal jų taisykles? Neatrodytų, kad jiems svarbi žmonių,
miesto gerovė. Kam jie atstovauja? Ar jie tik savų interesų turi?
Neteko girdėti apie realius opozicijos nuveiktus darbus, iniciatyvas. Kiek opozicijos nariai, kurie
yra darbdaviai, yra sukūrę darbo vietų? Ar jie iš tikrųjų moka
didesnį atlyginimą? Kažkaip nelabai ženkliai matosi, kad jie mokėtų daugiau... Galėtų rodyti pavyzdį, ir dėl atlyginimų, ir dėl
darbo vietų – kad žmonės eitų į
tą jų vadovaujamą` įmonę ir matyti sukurtą produktą.
Ar Semeška, kuris vadina save
verslininku, yra darbo vietų įkūręs? Bet užtat visokioms televizijoms interviu duoti tai jis pirmas. Nejaugi nėra daugiau ką
kalbinti? Juk šitam politikui, regis, labai rūpi kenkti dabartinei
valdžiai ar Druskininkus apderg-

ti? Kodėl už visus kalba? Juo
labiau laidose, skirtose socialiniam sluoksniui, kuris viską priima už gryną pinigą...
Juk jeigu opozicijai taip norisi
sukurti Druskininkų kaip nepatrauklaus miesto, įvaizdį, ar jie
pagalvoja, kad galime prarasti ir potencialius investuotojus.
Juk dabar mieste atidaromi nauji objektai, siūloma įvairiausių
paslaugų. Tik visa tai – ne opozicijos, o valdančiosios Tarybos
daugumos dėka. Ko gero, opozicija turi savų tikslų. O žmonės,
man atrodo, tiesiog nori ramiai ir
gražiai, be jokių intrigų gyventi.
Man atrodo, kad reikėtų pakviesti žmones, kurie balsavo
už liberalus ir konservatorius į
Tarybos posėdį, kad pasižiūrėtų, už ką jie nubalsavo. Ir ar tikrai jie kitą kartą už tuos žmones balsuotų?
Nes taip ir nesigirdi iš jų, ką jie
žada asmeniškai padaryti, kad
miestui, bendruomenei būtų gerai. Negirdime jokio pasiūlymo,
net smulkmenos. Užtat visada
girdim, kad jiems tai, ką kiti dirba, vis negerai...

Naktiniame žygyje „Sveikatos žiedo beieškant“ įveikta 11 kilometrų trasa
Druskininkų
savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras (VSB), pasitikdamas trumpiausią metų naktį, druskininkiečius ir miesto svečius
pakvietė į naktinį žygį „Sveikatos žiedo beieškant“. Šio
renginio tikslas – skatinti gyventojus būti fiziškai aktyviems ir propaguoti šventes
sutikti be alkoholio.
Žygio pradžioje dalyviai buvo
supažindinti su saugaus elgesio taisyklėmis kelyje. Po trumpo instruktažo, kai visiems buvo
įteikti fakelai, žygeiviai nuo lenkto
tiltelio per Ratnyčios upę pajudėjo link Švendrubrės bendruome-

nės namų. 11 kilometrų trasa, kurią įveikė žygio dalyviai, driekėsi
vaizdingomis Druskininkų apylinkių vietovėmis. Švendubrės bendruomenės namuose žygeiviai
žaidė įvairius žaidimus, taip pat
šoko flashmob‘ą bei degustavo
sveikuoliškus užkandžius.
Druskininkų savivaldybės VSB
dėkoja Švendubrės kaimo bendruomenei, UAB „Minolga“, Giedriaus Matulionio šaulių 103ajai kuopai bei džiaugiasi dideliu
druskininkiečių
susidomėjimu
šiuo renginiu.
Druskininkų savivaldybės
VSB informacija

Naktinio žygio „Sveikatos žiedo beieškant“ dalyviai patyrė daug įspūdžių /Druskininkų savivaldybės VSB nuotrauka
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Ilgamečiam kurorto vaistininkui Vladui
Pauliukevičiui – 80 metų

Renginiai
Birželio 29 d. 17.15 val. naujų knygų pristatymas ,,Vasara su įdomia knyga“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V.Kudirkos g. 13)
Birželio 30 d. 20.00 val. ir liepos 1 d. 18.00 val. rytietiškų šokių festivalis „Orientalis“ (Pramogų aikštė, Vilniaus al.24)
Liepos 1 d. Tarptautinio menų
festivalio „Druskininkų vasara
su M.K.Čiurlioniu“ atidarymo
renginiai:
14.00 val. Festivalio atidarymas. Pianisto Vincenzo De
Martino
(Italija)
koncertas
(M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus, M.K.Čiurlionio g. 35)
15.00 val. tapytojo A.Martinaičio
kūrybos darbų parodos atidarymas (V.K.Jonyno galerija, Turistų g. 9)
18.00
val.
Gėlių
padėjimo ceremonija prie paminklo
M.K.Čiurlioniui (V.Kudirkos g.)
19.30 val. Sakralinės muzikos
valanda.Koncertas „Jo valia“. Dalyvauja ansamblis „Lietuva“, solistai (Druskininkų bažnyčia)
Liepos 1 d. 16.00 val. Andriaus Vasiliausko fortepijoninės muzikos koncertas. Skambės M.K.Čiurlionio, V.A.Mozart’o,
R.Schumann’o, V.K.Banaičio kūriniai (M.K.Čiurlionio memorialinis muziejus, M.K.Čiurlionio g. 35)

Naujos vaistinės „Pakalnutė“ atidarymas 1955-aisiais (V. Pauliukevičius viduryje)/Asmeninio archyvo nuotrauka

– Papasakokite apie deficitą.
– Visada trūkdavo receptinių vaistų, higienos priemonių, vatos, vazelino ir įvairių vaistų mišinių, tačiau pastaruosius gamindavome
vaistinėse, todėl klientai didelio stygiaus nejausdavo. Pokario laikai
buvo ypač sunkūs. Aprūpinimas
buvo varganas. Tais laikais Druskininkuose buvo tik viena vaistinė, jai
vadovaujant teko suktis iš padėties,
kad gautumėme bent patenkinamą
kiekį vaistų. Vaistai buvo užsakomi
per Maskvą, juos atveždavo į vienintelį sandėlį visoje respublikoje
ir pagal gyventojų skaičių skirstydavo vaistų kiekį. Buvo toks didelis
trūkumas, kad kai kurių vaistų kiekio, skiriamo visai respublikai, vien
Druskininkams būtų vos užtekę.
Trūkumas jausdavosi būtent receptiniams vaistams. Iš gauto kiekio
dar tekdavo atidėti ir karo veteranų
fondui, iš kurio vaistų šiukštu nebuvo galima paimti. Pavyzdžiui, jeigu visai respublikai skiriama 1000
analgino pakuočių, mes gaudavome vos 10, iš kurių dar tekdavo kelioliką procentų atidėti į fondą.
Vaistus galėdavome užsakyti
vos du kartus per mėnesį, kai dabar tai daroma kone kasdien. Norint gauti didesnį procentą, tekdavo prašyti, suktis iš padėties. 14,5
tūkst. žmonių tekdavo aptarnauti
vienai vaistinei, o kur dar poilsiautojai... Mums reikėdavo aptarnauti dar 7 sanatorijas, tad kai reikėdavo užsakyti vaistus, jos būdavo
didžiausias argumentas. Tekdavo
net sudarinėti žmonių eiles.
– Vaistų rūšių nebuvo daug,
o vaistinės daugelį vaistų mišinių gamindavo pačios?
– Taip, anksčiau daugelyje vaistinių būdavo gaminami vaistai,
buvo įprasta, kad mišinius iš turimų vaistų vaistinės ruošia pačios. Vos ne pusę vaistų vaistininkai gamindavo patys, nes fabrikai
daugelio vaistų negamindavo.
Kartais ingredientus atsinešdavo
ir patys klientai.
Anksčiau buvo labai paplitę niežai. Ir juos gydantys tepalai buvo
labai reikalingi, jų reikėjo gaminti ypač daug. O jiems gaminti reikėdavo pagrindo – vazelino. Tai
buvo deficitinė prekė. Dėl to, kad
jo dažnai nebūdavo, žmonės prisigalvodavo įvairiausių netikėtų
pakaitalų. Atsinešdavo net kar-

Liepos 1- 2 d. 14.00 ir 17.00
val. Cirko pasirodymai (stadione
prie Švietimo centro)
Liepos 5 d. 20.00 val. pianistės
Živilės
Karkauskaitės
koncertas.
Repertuare
skambės
M.K.Čiurlionio,
V.Kudirkos,
R.Schumann’o,
O.Messiaen, M.Urbanaičio kūriniai (M.K.Čiurlionio memorialinis
muziejus, M.K.Čiurlionio g. 35)

Akimirka iš 1964-ųjų, kai V. Pauliukevičius vadovavo tuomet vienintelei visuose
Druskininkuose vaistinei/Asmeninio archyvo nuotrauka

vės sviesto. Kaip vazelino pakaitalą vaistų gamyboje naudojome
ir kiaulės taukus, ir tai jau net nebūdavo kažkas neįprasta.
Šiandien seneliai, o gal net ir tėvai dar atsimena, kad seniau vaistai būdavo kartaus skonio, be jokių pridėtinių kvapiklių ir saldiklių.
Todėl ir sirupai vaikams, ir vitaminai miltelių forma būdavo ypač
kartūs. Tam, kad vaikams būtų
lengviau juos vartoti, vaistininkai
rankiniu būdu fasuodavo miltelius
į želatinines kapsules. Taip pat,
kad būtų išvengta nemalonaus
skonio, vaistininkai gamindavo tablečių formeles iš krakmolo, į kurias berdavo tikruosius vaistus.
Taip gelbėdavo ligonius nuo itin
nemalonaus skonio.
Jeigu reikėdavo duoti vaistą, kurio
prekystalyje nebūdavo, bet vaistinė
turėdavo tinkamus ingredientus,
vaistininkas vaistą pagamindavo.
Pavyzdžiui, dabar paplitusį populiarų preparatą nuo peršalimo vaistininkai gamindavo patys, ir vadinosi jis „Antigripiniai milteliai“. Šiuos ir
dar daugelį vaistų – lašelines, tepalus nuo niežų, lašus akims, žvakutes, ampules, tabletes ir kitus vaistus – vaistininkai gamindavo patys.
Analitikui patikrinus, dar tikrindavo ir technologas, ir tik po išsamios
patikros vaistas būdavo pateikiamas žmogui.
– Ar yra buvę kuriozų ar įsimintinų atvejų Jūsų profesinėje praktikoje?

Vaistinė Druskininkuose, į kurią V. Pauliukevičius atvyko dirbti 1961-aisiais metais/Asmeninio archyvo nuotrauka

Į šią vaistinę žmonės užsukdavo ne tik vaistų, bet ir konsultacijos, patarimo, gero žodžio/
Asmeninio archyvo nuotrauka

– Būdavo ir smagių, ir visai
nejuokingų... Apie vieną, ne itin
linksmą papasakosiu. Yra toks
šunvyšnės ekstraktas. Jo dažnai prašydavo turistai. Kartą užėjęs į vaistinę žmogus paprašė
ekstraktą per pusę sumaišyti su
soda. Vaistininkas, jaunas farmakotechnikas, nepatyręs, –
padarė, ko prašomas. Tačiau,
maišydamas preparatus, normą
viršijo keliasdešimt kartų. Žmogus stipriai apsinuodijo, tačiau,
praplovus skrandį, nelaimės išvengta.
Na, bet būdavo ir linksmų epizodų. Sykį atėjęs žmogus paprašė
pamatuoti spaudimą. Vaistinėje paprašė jį „nusirengti“, ir jis nusirengė
– liko tik su kelnaitėmis... Šypseną

neretai sukeldavo ir besidrovintieji paprašyti prezervatyvų. Žmonės
sugalvodavo visokių pavadinimų.
Pavyzdžiui, prašydavo: „Duokite
man naktinių marškinėlių“.
– Ar Jus džiugina, kad dukra
taip pat pasirinko vaistininkės
profesiją?
– Malonu, kad Gitana irgi darbuojasi vaistininke. Svajojo jau
nuo pat mažens, kad bus vaistininke. Pamenu, vaikystėje dukrą
vis veždavausi drauge, į sandėlį vaistų parsivežti. Jai tokia
„ekskursija“ labai patikdavo. Jos
svajonė išsipildė. Įstojo mokytis,
baigė, vėliau įsigijo pirmą vaistinę, kur aš ir dirbau vadovu iki
pat pensijos.

Liepos 6 d. Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo)
diena:
17.00 val. Kino filmas „Emilija iš Laisvės alėjos“ ir susitikimas
su režisieriumi Donatu Ulvydu
(Druskininkų vandens parko 2 a.
konferencijų salėje, kaina 5 Eur)
20.00 val. LR Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinio pučiamųjų orkestro ir solisto Justo Lapatinsko koncertinė programa
„Prie pasakų miesto” (Pramogų aikštė, Vilniaus alėja 24)
21.00 val. Visuotinė akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį” (Pramogų aikštė, Vilniaus al.24)
Liepos 8 d. Gatvės teatro diena Druskininkuose „Skirta albumui“:
16.00 val. ir 18.00 val. Meno
dirbtuvių
„Jokers“
(
Minskas)
ir
Druskininkų
teatro
„Niša“ teatrinė akcija „Gyvosios skulptūros“ (Vilniaus alėjoje)
17.00 val. Spektaklis šeimai
„Darželinukai“. Aleksas Mažonas ir mimai (Klaipėda) (prie
Druskonio ežero, esant blogam orui - Pramogų aikštėje)
19.00 val. Interaktyvas gatvėje su
Mimais.lt (Vilnius) (Vilniaus alėjoje)
19.30 val. Meninės gimnastikos
atstovės
„Diamonds
show“ (Kaunas), akordeonistų duetas „Tautinis aidas“ (prie
Druskonio ežero, esant blogam orui - Pramogų aikštėje)
20.00 val. Meno dirbtuvių „Jokers“ klounų miniatiūros (Minskas)
(Vilniaus alėjoje)
Parodos
Paroda „Taupyklės ir monetinės“
iš Trakų istorijos muziejaus kolekcijos (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)
Menininkų Aleksejaus, Tatjanos
ir Igorio Pervuhinų kūrybos darbų
paroda ,,Irisų vasara“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka,
V.Kudirkos g. 13)
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„Palikti namai“. Birželio 14-oji

Birželio 14-ąją, minint Gedulo ir vilties dieną, kompozicijoje „Palikti namai“ mokinių lūpomis išsakyti skaudūs tremtinių prisiminimai aidėjo Ratnyčios bažnyčios šventoriuje/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Smagi Druskininkų „Bočių“
viešnagė Jonavoje

Akimirkos iš Jonavoje surengtos Senjorų šventės, kurioje dalyvavo ir Druskininkų „Bočių“ kolektyvai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Pakviesti Jonavos „Bočių“,
vadovaujamų Vytauto Bareikos, mes, Druskininkų „Bočių“
meno kolektyvų „Druskelė“ ir
linijinių šokių grupės dalyviai,
vykome į svečius. Birželio 9
dieną Jonavoje, Senjorų šventėje, susitiko meno kolektyvai
iš Kauno, Kėdainių, Utenos,
Druskininkų ir, žinoma, iš pačios Jonavos.
Prie Jonavos Kultūros centro visus svečius šeimininkai pasitiko
su muzika. Erdvioje salėje maloniai nuteikė puiki akustika ir meninis plakatas-paveikslas su užrašu „Atkurtai Lietuvai“. Pajutome,
kad jonaviečiai myli Tėvynę, savo
miestą, didžiuojasi Jonava – jaukiu, gražiai sutvarkytu miestu.
Šventėje senjorus pasveikino
ir Lietuvos pensininkų sąjungos
„Bočiai“ pirmininkas Petras Ruzgus. Kolektyvai sveikino vien kitus, pasikeitė suvenyrais.
Jonaviečių koncertas buvo skirtas Tėvo dienai paminėti. Kauno
senjorų kolektyvų dainose – lyg

mūsų tėvų ir senelių gyvenimo
atspindys. Įspūdį stiprino ne tik
išaukštinta garbinga lietuvių tautos praeitis, bet ir tautinė kauniečių apranga, kanklių bei kitų muzikinių instrumentų skambesys.
Apie tėvų svarbą šeimoje priminė ir Kėdainių „Bočiai“. Galingai
skambėjo uteniškių balsai. Jų
pasirodymas visiems labai patiko. Druskininkų senjorai – ir dainavo, ir šoko. „Druskelė“ dainomis atskleidė mūsų miesto grožį,
o tranki „Kojelių“ muzika, žaismingas šokis „Prie jūros“, linksmoji „Balalaika“ pakėlė plojimams visą salę. Žiūrovai ilgai
plojo druskininkietėms.
Senjorų šventė Jonavoje buvo
smagi, nuoširdi. Sudainavome ir
bendrą dainą. Dėkojame jonaviečiams už malonų priėmimą ir vaišingumą, Kauno, Kėdainių, Utenos kolektyvams už galimybę
išgirsti jų dainas, o Zitai Jančiauskienei – už surengtą išvyką.
Anastazija Sinkevičienė

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų
reisų vairuotojas, darbui Lietuva-Lenkija-Čekija. Tel. 8 677 71255

Gedulo ir vilties dieną šįmet
paminėjome audringą ir šaltą
birželio 14-ąją. ,,Atgimimo“ mokyklos mokiniai, parengti mokyklos Tolerancijos centro komandos, pasipuošę tautiniais rūbais
ir suspaudę rankose ryšulius,
trumpam tapo išvarytaisiais iš
namų, gimtinės, Lietuvos...
„Sapnavau duoną...“ – tai tik viena eilutė iš Tremtinių choro, vadovaujamo Antaninos Laurenčikienės, repertuaro. Jie – nuolatiniai
Birželio 14-osios renginių dalyviai. „Bobunytė pasiėmė juodos
duonos kepalą,“ – prisiminimus
iš tremtinių atsiminimų skaitė Pijus Valentukevičius. „Visas tetų
namelis kvepėjo ajerų duona“, –
tęsė Vilmantė Kudelytė. Jiems
pritarė Donata, Gustė Š., Patrici-

ja, Dominykas ir Gustė.
„Paliktų namų“ idėją įkūnijo
Lietuvos kontūrai, kuriuose stovėjusių mokinių lūpomis išsakyti skaudūs tremtinių prisiminimai aidėjo Ratnyčios bažnyčios
šventoriuje. Kompozicijos sumanytojo Sauliaus Lukošiūno mušamas gongas vertė suklusti visus:
ir dalyvius, ir žiūrovus.
Jautri mokytojos Dalios Urniežienės smuiko melodija paragino visus dainuoti kartu apie sugrįžimą
namo, nors ir prie „nulūžusios svirties“.
Tremties ir rezistencijos muziejaus įkūrėjas Gintautas Kazlauskas pasidžiaugė, kad „Atgimimo“ mokykla kasmet dalyvauja
pilietiniuose renginiuose, tarp jų
ir Birželio 14-osios paminėjime.

Mokyklos direktorė Danutė Časienė ir Tolerancijos centro koordinatorė Lijana Lukošiūnienė
nuolat inicijuoja su tautos istorija susijusius renginius ir padeda
įgyvendinti idėjas.
Renginio pabaigoje mokytojos
Valės Šmitienės vadovaujamos
šokėjos dalino į drobės skiauteles įrištus duonos gabalėlius, kurie
tarsi bendruomeniškumo, santarvės ir Lietuvos vienybės simboliai
sutelkė esančius čia, prisimenančius ir primenančius, jog Birželio
14-ąją turime ne tik liudyti, bet ir
išsaugoti tremtinių prisiminimus,
idant niekuomet nepasikartotų paliktų namų istorija.
Tolerancijos centro narė
Vaiva Gintutienė
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Druskininkų „Lions“ moterų klubui – jau
10 metų

Aktyvios Druskininkų moterys
prieš 10 metų susibūrė į Druskininkų „Lions“ moterų klubą ir įsiliejo į tarptautinį lionizmo judėjimą, kuriam šiemet sukanka 100
metų. Šiuos du gražius jubiliejus
Lietuvos LIONS klubų asociacija su visais 30 Lietuvos klubų nariais šių metų rugsėjo 16-17 dienomis švęs Druskininkuose.
Gimstame tam, kad kurtume
gražesnį ir geresnį gyvenimą.
Pasaulis negalėtų egzistuoti be
iš prigimties turimų taurių jausmų padėti vienas kitam, atjausti, mylėti, o gyvenimas prarastų prasmę.
Dėkojame visiems geros valios
žmonėms, bendruomenės nariams, kad per dešimtį klubo veiklos metų prisidėjote prie mūsų
pagrindinės misijos – suteikti pagalbą tiems, kuriems tuo metu jos
labai reikia. Jūs padėjote suteikti
paramą silpnaregiams bei kitiems
sunkiai sergantiems žmonėms,
patyrusiems gyvenimo negandų.
Jūs, mielieji, padėjote mums ir ugdant jaunąją kartą – paremiant talentingus moksleivius, suburiant
jaunimą į tarptautines jaunimo
stovyklas, kad padėtume jiems
kurti vieningą pasaulį.
Užsakymo Nr.: MDR-110-002

Klubo prezidentė Lina Vidūnienė regalijas ir šių metų vadovavimą perdavė Gražutei
Kuneikienei išvykos metu – istorinėje Ukrainos miesto Lvovo aplinkoje/Asmeninio archyvo nuotraukos

Druskininkų „Lions“: „Dėkojame visiems geros valios žmonėms, bendruomenės nariams, kad per dešimtį klubo veiklos metų prisidėjote prie mūsų pagrindinės misijos – suteikti pagalbą tiems, kuriems tuo metu jos labai reikia“/Asmeninio archyvo nuotraukos

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

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

A. ANDREJUK OPTIKOJE

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

Parduodame malkas, pjauname žolę.
Tel. 8 602 84494

Nauja akinių rėmelių
kolekcija.
Kviečiame užsukti!
Mus rasite: M. K. Čiurlionio
g. 65,

Tel. 8 (313) 51153

Kviečiame apsilankyti
odontologijos kabinete!

SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

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

Registracija tel.: +370
313 53811, 59172, 53900
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„Atgimimo“ mokyklos komanda-tarptautinėje spartakiadoje Lenkijoje
Valė Šmitienė ir Edita
Vysockienė,
„Atgimimo“ mokyklos mokytojos
„Atgimimo“ mokykla pasiekė labai gerų sportinių rezultatų – ji yra ketvirta Lietuvoje
pagal šalies moksleivių olimpinių žaidynių rezultatus. Iškovota net 14 pirmųjų vietų
Savivaldybės, zoninėse bei
tarpzoninėse varžybose. Dėl
kūno kultūros mokytojo Povilo
Žarnausko, metodinės grupės
vadovo, Jono Jazepčiko, Juozo Stankevičiaus, Danguolės
Makselienės nuoširdaus darbo su mokiniais mokykla gali
džiaugtis, pateisinusi sporto ir sveikatos ugdymo profilio pasirinkimą. O kad ir patys
mokytojai – ne iš kelmo spirti, įrodė mokytojų komanda,
dalyvavusi tarptautinėje Vandens spartakiadoje Lenkijoje,
Gižycko mieste. Komandą papildėme mes, šio straipsnio
autorės: pradinių klasių mokytoja Edita Vysockienė bei
choreografijos mokytoja Valė
Šmitienė. Tokioje spartakiadoje mes, mokytojai, dalyvavome pirmą kartą, todėl laukė
daug netikėtumų ir išbandymų. Spartakiadoje rungėsi net

9 pajėgios ir ne pirmą kartą
vandens sporto rungtyse dalyvaujančios komandos, o vienintelė komanda iš Lietuvos –
druskininkiečiai.
Rungtys buvo įdomios ir tikrai nelengvos: reikėjo atsakingai valdyti valtis, baidares ir laivus. Trys komandos nariai: V.
Šmitienė, P. Žarnauskas, J. Jažepčikas, vadovaujami profesionalaus buriuotojo, dalyvavome
burlenčių varžybose ir, pirmąkart išbandę šią sritį, iškovojome 6-ąją vietą. Du mūsų komandos dalyviai – E. Vysockienė ir
J. Stankevičius varžėsi trijose
baidarių rungtyse ir buvo penkti.
Mūsų mokyklos komanda ir burtų keliu patekusi viena lenkų komanda lenktyniavo dešimtvietėje valtyje, pučiant smarkokam
vėjui. Čia mūsų komandos nariams pasisekė labiausiai – iškovojo 1 vietą.
Konkurse-staigmenoje, kuriame reikėjo pasirinkti vieną svetimos komandos narį ir varžytis
dviviečių baidarių plaukime, P.
Žarnauskas kartu su Lenkijos Gižycko komandos nare pasirodė
puikiai – laimėta 4-oji vieta. Susumavus visų dienų rezultatus, mes
buvome septinti.
Dalyvavome ne tik sporto rung-

čių, bet ir komandų pristatymo bei
dainų konkursuose. Visus „papirko“ mūsų tautinis kostiumas ir lietuviška duona. Čia buvome labai
įvertinti ir apdovanoti auksinio mikrofono prizu bei diplomu.
Didžiausia staigmena laukė renginio uždarymo metu. Pagrindinė
organizatorė Janina Rusznicka
mūsų mokyklos komandai įteikė
pagrindinį prizą – spartakiados
taurę už labiausiai disciplinuotą,
geranoriškiausią ir linksmiausią
komandą.
Išsivežėme į Lietuvą puikius
įspūdžius, susidraugavome su
Lenkijos mokyklų mokytojais.
Geranorišku dėmesiu buvome
apsupti nuo susitikimo iki atsisveikinimo.
Dėkojame organizatoriams už
puikias gyvenimo sąlygas, įdomias veiklas ir šiltą priėmimą.
Susitarėme susitikti ir toliau
bendradarbiauti. Komandos nariai dėkingi mokyklos direktorei,
kad „užnorino“ išvykti, dalyvauti,
netikėtai įdomiai praleisti savaitgalį. Ypatinga pagarba ir padėka
nenuilstančiam švietimo naujovių iniciatoriui ir šio renginio rėmėjui Albertui Katilovskiui, kuris
puoselėja šiuolaikiškas tiek mokinių, tiek mokytojų bendradarbiavimo idėjas.

„Atgimimo“ mokyklos mokytojų komanda puikiai pasirodė tarptautinėje Vandens spartakiadoje Lenkijoje, Gižycko mieste/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Susitikime... sportuodami
Vilmantė Kudelytė,
„Atgimimo“ mokyklos 8 a klasės
mokinė
„Atgimimo“ mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo
„Erasmus +“ programos, kurią
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas,
lėšomis finansuoto daugiašalio tarptautinio projekto „Let‘s
meet together... at sport“ (liet.
„Susitikime... sportuodami“)
dalyvių susitikime Norvegijos
Karalystėje.
Aštuonių narių komanda, iš penkių mokinių ir trijų mokytojų, pradėjo nuotykių ir įspūdžių kupiną
projektinę kelionę į vieną gražiausių Norvegijos miestų – Bergeną. Palikę nerimaujančius tėvus,
autobusu važiavome Kauno oro
uosto link, ten sėdome į lėktuvą ir
su mažu jauduliuku širdyse išvykome į Norvegijos Karalystę. Lėktuvui nusileidus į fiordais ir kalnais
apsuptą Bergeno oro uostą, mus
pasitiko namų šiluma pasiruošusios dalintis naujos šeimos. Pirmosios dienos vakaras praėjo,
valgant skanią vakarienę šeimose bei susipažįstant su šios šalies
tradicijomis.
Antrą dieną pradėjome aktyviomis veiklomis. Ryte susirinkome Amalie Skram mokykloje,
kurioje mokosi tūkstantis 16-18
metų mokinių. Ji yra milžiniška,
net šešių aukštų, su didžiule valgykla, sporto sale bei olimpinio
sporto standartus atitinkančiu
baseinu. Pastatas statytas 2014
m., pagal naujausius šiuolaikinio
mokslo pasiekimus išdėstant ir
įrengiant kabinetus, sporto sales, poilsio zonas. Mokiniai čia
priimami pagal pasiekimus. Pamokose pastebėjome, kad visi
mokiniai motyvuoti, dirba savarankiškai, net mokytojui išėjus
iš kabineto. Jie stengėsi išmokti kuo daugiau bei pasiekti gerų
rezultatų. Stebėjomės, kad vaikai pamokos metu galėjo valgyti kvapo neskleidžiančius patiekalus bei gerti turimus gėrimus.

Kelionė į Bergeną, vieną gražiausių Norvegijos miestų, esančią mokyklą „Atgimimo“
mokyklos mokytojams ir mokiniams paliko neišdildomus įspūdžius/„Atgimimo“ mokyklos
archyvo nuotraukos

Vietoj daugelio knygų, kurias
mes turime nešiotis kiekvieną
dieną, jie naudojasi asmeniniais
nešiojamais kompiuteriais. Ši
naujovė mūsų mokyklose, manau, tikrai palengvintų daugelio
mokinių kasdienybę.
Kadangi mūsų tarptautinio projekto tema Norvegijoje buvo susijusi su sportu („Susitikime...
sportuodami“), visas dienas buvome įtraukti į sportines veiklas.
Antrą projektinės veiklos dieną
žaidėme „Frisbee“ žaidimą netoli esančiame parke. Šiam žaidimui buvo suformuotos mišrios
komandos. Kiekvieną jų sudarė mokiniai iš Lietuvos, Lenki-

jos, Norvegijos, Vengrijos, Turkijos ir Ispanijos bei dvi mokytojų
komandos. Buvo smagu mėtyti
skraidančias lėkštes į taikinį. Po
varžybų grįžome į mokyklą. Truputį pailsėję, ėjome į vieną iš auditorijų, kurioje pristatėme atliktų
namų darbų pirmąją dalį – sveiko maisto vartojimo patirtis kiekvienoje iš šalių. Aptarėme, kokie produktai yra nesveiki ir kaip
juos pakeisti sveikesniais.
Pati sunkiausia buvo trečioji projekto diena, nes mūsų laukė
didžiausias išbandymas – žygis
pėsčiomis į Ulriken kalną. Džiaugėmės, kad organizatoriai kelionę
mums šiek tiek palengvino. Dalį

kelio į kalną kilome funikulieriumi.
Jau pakilus porą metrų, atsivėrė
nuostabus miesto vaizdas. Nedideli balti nameliai, fiordai, kalnai
– viskas mums atrodė kaip iš pasakos. Pirmieji keletas kilometrų
nebuvo labai sunkūs, tačiau, paėję ilgiau, pajutome nuovargį. Ir tik
sutelkę visas likusias jėgas, užkopėme į pačią kalno viršūnę. Pasigrožėję vaizdu iš viršaus, nusileidome šiek tiek žemiau prie ežero,
esančio kalnuose, ten džiaugėmės maža iškyla. Laukdami pietų, atlikome dar vieną užduotį. Turėjome per trumpą laiką surasti ir
įvardinti penkių skirtingų vaistinių
augalų pavadinimus. Neblogai
sekėsi visoms mišrioms komandoms. Atlikę užduotį ir pavalgę
gamtos prieglobstyje, leidomės
nuo kalno namų link.
Ketvirtą dieną mūsų laukė dar
didesni išbandymai. Ryte, susiskirstę mišriomis komandomis,
žaidėme krepšinį. Žaisti su Lenkijos ir Ispanijos, Turkijos ir Norvegijos mokytojais ir mokiniais
buvo labai smagu. Po krepšinio mūsų laukė dar vienas neapsakomai linksmas užsiėmimas.
Plaukėme mokyklos baidarėmis.
Ši rungtis buvo viena iš labiausiai laukiamų. Mums patogiai
įsitaisius baidarėse, ypatingai
šmaikštus instruktorius supažindino su saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis. Mums labai pasisekė, nes tą dieną švietė saulė
ir nelijo, o, plaukiant baidarėmis,
atsivėrė pats gražiausias Bergeno kraštovaizdis. Gaila, tačiau
buvo tokių vaikų, kurie neišdrįso
išmėginti savo jėgų. Po įdomios
ir mums neįprastos kūno kultūros
pamokos darbą tęsėme klasėje.
Visų šalių atstovai pristatė atsakymus į dešimtį skirtingų klausimų, susijusių su projektine veikla. Po šios užduoties buvo dar
viena – kūrėme šešių kalbų žodynėlį sporto tematika. Po pamokų visi mokiniai ir mokytojai ėjome į Bergeno savivaldybę, ten
susitikome su Švietimo skyriaus
vedėja ir jos pavaduotoja, kurios

išsamiai pristatė švietimo sistemą ir edukacijos galimybes Norvegijos Karalystėje.
Penkta diena buvo ypač ekstremali. Važiavome į nuotykių
parką. Buvo smagu, nes turėjome įveikti savo baimes. Dar kartą įsitikinome, kad lietuvaitės pačios linksmiausios ir drąsiausios.
Po ekstremalaus iššūkio susirinkome mokykloje pratęsti darbo grupėse. Šį kartą kiekvienos
šalies atstovai pristatė savo žymiausius sportininkus ir sportines
komandas. Vakare mūsų laukė
atsisveikinimo vakarėlis mokykloje. Ragavome tradicinių norvegiškų patiekalų, kurie buvo neįprasti
ir neapsakomai skanūs. Tą vakarą išlydėjome išvykstančius ispanus, o patys turėjome laiko pasivaikščioti po nuostabų miestą,
aplankyti garsųjį žuvų turgų.
Šeštąją dieną plaukėme laivu
į Rosendalį, rožių miestą. Daugelis iš mūsų plaukė pirmą kartą, todėl šiek tiek jaudinomės.
Užlipome ant viršutinio denio –
buvo nepakartojama. Vaizdas
keitėsi kas sekundę, o mes grožėjomės juo. Galiausiai, atplaukę į Rosendalio uostą, pradėjome savo ekskursiją. Aplankėme
parką – akmenų muziejų, kuriame pamatėme įvairiausių formų, spalvų ir dydžių akmenų bei
ypatingąjį –rožinį akmenį. Šis
muziejus paliko labai daug gerų
prisiminimų. Toliau ėjome pėsčiomis link didžiulio krioklio, kurį
pasiekę, galėjome paragauti
tyro šaltinio vandens. Dar niekada gyvenime nebuvome ragavę panašaus kalnų šaltinio vandens. Net nepastebėjome, kaip
greit prabėgo diena.
Atėjo ir paskutinė, mažiausiai
laukta diena. Kėlėmės anksti, todėl liūdesį dėl išvykimo dar labiau apsunkino nuovargis. Buvo
labai sunku atsisveikinti su šeimomis, nes per savaitę jie mums
tapo lyg antrais tėvais. Su didžiausiu ilgesiu palikome Bergeną, tačiau prisižadėjome sau dar
kartelį čia sugrįžti!
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Penkiolika vasarų su M. K. Čiurlioniu Druskininkuose
Liepos 1 dieną Druskininkuose prasideda tarptautinis menų
festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu 2017“. Iš
Lietuvos muzikų rėmimo fondo 2003 metais pradėtos rengti Smuiko muzikos šventės ir
Smuikininkų
meistriškumo
mokyklos išsirutuliojęs menų
festivalis šiais metais pažymi penkiolikos metų sukaktį. Festivalis papuoštas Čiurlionio vardu, ne tik įsitvirtino
Druskininkuose, išplėtė savo
geografiją Varėnos krašte, bet
ir išugdė savo gerbėjų ratą bei
liko ištikimas savo tradicijai –
skleisti M. K. Čiurlionio kūrybą.
Festivalio programoje – profesionaliojo meno renginiai, kuriuos
kaip neišsenkantis gyvybės šaltinis sieja didžiojo menininko gyvenimas ir kūryba. Koncertuose, sakralinės muzikos valandose
per šiuos metus savo meistriškumą dovanojo geriausi Lietuvos ir
užsienio šalių muzikai, savo darbų parodas pristatė žinomi dailininkai, meniniu žodžiu žavėjo aktoriai, naujomis įžvalgomis apie
menininko kūrybą dalijosi muzikologai, menotyrininkai, meno istorikai. Festivalio programoje dalyvavo net 30-ies užsienio šalių
129 atlikėjai.
Šiųmetinis, penkioliktasis, festivalis druskininkiečiams ir kurorto svečiams, o taip pat ir Varėnos
krašto žmonėms pateiks 53 renginių puokštę. Programoje dalyvaus
apie 300 atlikėjų – solistų, chorų
ansamblių, orkestrų, aktorių, menotyrininkų iš Lietuvos, Italijos,
Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos, Izraelio, Ukrainos, D. Britanijos, Suomijos. Festivalis vyksta
svarbių visuomeninių ir kultūrinių
sukakčių fone, todėl programoje
ras vietos renginiai dedikuoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Lietuvių kalbos kultūros, A. J.
Greimo, K. Bradūno, I. Simonaitytės, Tautinio kostiumo, Reformacijos 500 metų jubiliejaus LR
Seimo paskelbtiems metams pažymėti. Bus surengta trylika kamerinės, septyniolika sakralinės
muzikos koncertų, kompozitorės
V. Striaupaitės-Beinarienės kūrybos vakaras, trys literatūrinėsmuzikinės, literatūrinių skaitymų,
monospektaklio popietės, bus
atidarytos trys žinomų kūrėjų –
skulptoriaus Žako Lipšico, tapytojo Antano Martinaičio, Druskininkų savivaldybės moksleivių darbų
čiurlioniškąja tema, Druskininkų
dailininkų parodos, vyks rašinių
konkursai, muzikinės viktorinos
edukaciniai renginiai, diskusijos.
Kulminacinis daugiaplanis festivalio renginys – M. K. Čiurlionio
Studijų savaitė ir jos metu rengiama tarptautinė mokslinė konferencija „M. K. Čiurlionis ir pasaulis“. Studijų savaitę muzikiniais
renginiai praplės Smuiko muzikos
šventė ir 22-oji Smuikininkų meistriškumo mokykla.
Įvairiapusė didžiojo menininko kūryba ir veikla teikia itin plačios raiškos galimybes įvairių kartų ir įvairaus braižo menininkams.
Neatsitiktinai festivalio programoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio šalių pripažinti atlikėjai: Ieva
Prudnikovaitė, Jovita Vaškevičiūtė, Jevgenijus Chrebtovas, Romanas Kudriašovas (D. Britanija),
Deividas Staponkus, Mindaugas Žemaitis, Edgaras Davidovičius, Kšištofas Bondarenko, Julija Karaliūnaitė, Simona Liamo,
Tomas Tuskenis, Viktorija Bedalytė. Pianistai iš Italijos Daniele
Buccio, Vincentas De Martino
ir Irena Friedland iš Izraelio surengs M. K. Čiurlionio ir šiuolaikinių Lietuvos bei užsienio šalių
kompozitorių rečitalius. Dalyvaus

Liepos 1 dieną Druskininkuose prasideda tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu 2017“. Pradžios koncerte dalyvaus ir valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“/LMRF archyvo nuotrauka

monospektaklyje skambės M. K.
Čiurlionio, J. Baltrušaičio kūrybos
fragmentai, o meninį žodį lydės A.
Skriabino muzika.
Paskutiniai XV festivalio akordai nuskambės rugsėjo 22-ąją
– Čiurlionio gimtadienio dieną.
Skambės Čiurlionio simfoninė poema „Miške“, kiti populiarios klasikos kūriniai, atliekami Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos simfoninio orkestro, diriguojamo Martyno Staškaus, dalyvaus operos solistai Jovita Vaškevičiūtė, Jevgenijus Chrebtovas,
jaunieji orkestro solistai Kamilija Teklė Čižaitė (fleita) ir Justina
Varkulevičiūtė (arfa), Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
saksofonininkų kvartetas.
Neatskiriama visų festivalio renginių dalimi taps ir juos praturtins
muzikologo, renginių vedėjo Vaclovo Juodpusio profesionalios
įžvalgos, pristatant M. K. Čiurlionio ir kitų autorių kūrybą bei koncertuose dalyvaujančiųjų atlikėjų
kūrybinį kelią.
LMRF informacija

XV tarptautinis menų
festivalis
DRUSKININKŲ VASARA SU
M.K.ČIURLIONIU
Festivalio atidarymas

Ceremonijoje „Gėlės Čiurlioniui“ (prie paminklo V. Kudirkos gatvėje) dalyvaus mišrus choras „Druskininkai“/LMRF archyvo nuotrauka

žinomi atlikėjai – džiazo pianistas
Dmitrij Golovanov ir saksofonininkas kompozitorius Jan Maksimovič, kurie į didžiojo menininko
kūrybą pažvelgs naujai. Koncerte skambės nebaigti M. K. Čiurlionio kūriniai. Festivalyje svečiuosis fleitininkai: Vytenis Gurstis,
Viktorija Marija Zabrodaitė, jaunasis Vytautas Oškinis, obojininkas Robertas Beinaris ir jo mokiniai dalyvaus dviejuose festivalio
koncertuose. Kaip kasmet Druskininkų festivalyje muzikuos patyrę Lietuvos vargonų meistrai,
kurie surengs septyniolika sakralinės muzikos koncertų Druskininkų, Senosios Varėnos, Perlojos,
Merkinės, Liškiavos bažnyčiose.
Tai Gediminas Kviklys, Virginija
ir Živilė Survilaitės, Jarūnė Barkauskaitė, Jūratė Landsbergytė,
Rimvydas Mitkus.
Dalyvaujant žinomiems Lietuvos, Vokietijos, Norvegijos, D.
Britanijos meno kolektyvams,
Druskininkų muziejuose, SPA
centruose sanatorijose vyks kamerinės muzikos koncertai.
Ypač laukiamas kasmet festivalio programose dalyvaujančio ir
visada su nauja gerai apsvarstyta
ir profesionaliai atlikta programa
Čiurlionio kvarteto koncertas, kuriame dalyvaus ir žinomi muzikai
solistai: fleitininkė V. M. Zabrodaitė ir liutnia muzikuosiantis Saulius
S. Lipčius.
Turtinga programa išsiskirs festivalio pradžios šventė, prasidėsianti liepos 1 dieną Druskininkų
M. K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje ir vyksianti su didžiojo
menininko vardu susijusiose vietose – prie paminklo M. K. Čiurlioniui ir Druskininkų Švč. Mergelės

Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Menininko namuose skambės
pianisto iš Italijos Vincenzo De
Martino M. K. Čiurlionio, J. Vitols,
M. Ravelio, F. Liszto atliekama
muzika. Druskininkų bažnyčioje koncerto klausytojus maloniai
nustebins specialiai M. K. Čiurlionio vardo festivaliui dovanojama programa – kompozitoriaus
Giedriaus Svilainio mišios „Jo valia“, Čiurlionio kūriniai aranžuoti
kanklių ansambliui, giedotojų Janės Karpienės, Stasės Makarevičienės, Vandos Mockevičienės
atliekamos giesmės. Muziejaus
kiemelyje ir prie M. K. Čiurlionio
paminklo didžiajam kūrėjui skambės harmonizuotos liaudies dainos, atliekamos tarptautinių konkursų laureato mišraus choro
„Druskininkai“.
Festivalio programą papuoš Vokietijos styginių filharmonijos Jaunųjų talentų orkestro su soliste,
žinoma smuikininke Dresdeno
simfoninio orkestro koncertmeistere Dalia Stulgyte-Richter, Vilniaus universiteto kamerinio orkestro, unikalios sudėties kvarteto
ENSEMBLE INTERNATIONAL
keturių tautybių aukštos klasės
atlikėjų – lietuvio altininko Povilo Syrrist-Gelgota, norvegės violončelininkės Toril Syrrist-Gelgota, ukrainiečio fagotininko Roman
Reznik bei prancūzės arfininkės
Delphine Constantin-Reznik koncertai.
Kamerinės muzikos koncerte Druskininkų miesto muziejuje
skambės žinomų muzikų – baritono Romano Kudriašovo ir koncertmeisterės, pianistės Giedrės
Muralytės-Eriksonės graži ir išraiškinga M. K. Čiurlionio, W. A.

Mozarto, J. Haydno muzika.
Liepos 23-30 dienomis Čiurlionio studijų savaitėje ir jos metu
rengiamoje konferencijoje „M. K.
Čiurlionis ir pasaulis“ dalyvaus ir
pranešimus skaitys meno istorikai, muzikologai, dailėtyrininkai
iš Lietuvos, D. Britanijos, Italijos:
profesoriai Antanas Andrijauskas, Jonas Bruveris, Rimantas
Janeliauskas, Darius Kučinskas,
Rokas Zubovas, George Kennaway (D. Britanija), doc. Rimantas Astrauskas, dr. Salomėja Jastrumskytė, dr. Deima Katinaitė,
dailėtyrininkas Osvaldas Daugelis, dailininkas Stasys Mostauskis, muzikologė Jūratė Landsbergytė, jaunosios M. K. Čiurlionio
kūrybos tyrinėtojos – Ieva Kuzminskaitė, Kotryna Žukauskaitė,
Rasa Kavaliauskaitė.
Į M. K. Čiurlionio Studijų savaitę prasmingai įsilies Smuiko muzikos šventė ir dvidešimt antrus
metus rengiama Smuikininkų
meistriškumo mokykla, kurioje tobulinsis iki 30 jaunųjų smuikininkų
ir jų pedagogų. Jos dalyviai ne tik
mokysis meistriškumo pedagogių prof. Dalios Stulgytės-Richter
iš Vokietijos bei mokytojos-ekspertės Gintvilės Vitėnaitės pamokose, bet ir muzikuos vakaro
koncertuose muziejuose, sanatorijose, rengs sakralinės muzikos
valandas Druskininkų, Liškiavos
bažnyčiose.
O kur dar literatūriniai-muzikiniai
vakarai, kuriuose žinoma aktorė,
Kalbos premijos laureatė Gražina Urbonaitė skaitys L. Rėzos,
M. Daukšos, S. Daukanto, J. Vaičiūnaitės, Just. Marcinkevičiaus ir
kitų lietuvių autorių kūrybą, aktoriaus Jono Rimanto Vaitkevičiaus

Liepos 1 d., šeštadienį,
14 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M. K.Čiurlionio g. 35
Kviečiami dalyvauti LR Seimo nariai, Druskininkų savivaldybės vadovai,
tarybos nariai, respublikinių kultūros ir
švietimo institucijų atstovai, kiti svečiai
Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės Liucijos Stulgienės įžangos
žodis
Druskininkų savivaldybės vadovo žodis, kitų svečių sveikinimai
Fortepijono muzikos koncertas
Vincenzo De Martino (Italija)
Dalyvauja Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai – tarptautinio konkurso laureatai Andra Mikulskytė, Augustas Navickas
Mokytoja Nona Kalvaitienė
Programoje M. K. Čiurlionio, J. Vitolso, M. Ravelio, F. Listo ir kitų kompozitorių kūriniai
15.00 val. V. K. Jonyno galerijoje,
M. K. Čiurlionio g. 41
Tapytojo Antano Martinaičio darbų
parodos atidarymas
Pristato parodos kuratorė, muziejininkė Viktorija Lučinskaitė
Parodą rengia Druskininkų M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus
Smuikuoja Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos I klasės mokinys
Faustas Pauliukas ir jo mokytoja Eglė
Sakavičienė
18 val. Gėlės Čiurlioniui. Ceremonija
prie paminklo V. Kudirkos gatvėje
Dalyvauja mišrus choras „Druskininkai“ (vadovė Inga Vagnoriūtė; koncertmeisteris Danas Juškevičius)
Programoje M. K. Čiurlionio, D. Zakaro kūriniai
19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, Vilniaus al. 1
Sakralinės muzikos ciklo Čiurlioniškąją stygą palietus pradžia
Ciklas parengtas kartu su LMTA docentu Gediminu Kvikliu
Ciklo globėjas Druskininkų bažnyčios klebonas Kęstutis Masevičius
Valstybinio dainų ir šokių ansamblio
„Lietuva“ choro, orkestro koncertas Jo
valia
Solistai: Rūta Raginytė, Arvydas
Jankus, Ilona Pliavgo, Dainius Garuckas
Giedotojos: Janė Karpienė, Stasė
Makarevičienė, Vanda Mockevičienė
Rūta Mikelaitytė-Kašubienė (vargonai)
Dirigentai: Giedrius Svilainis, Egidijus Kaveckas, Algimantas Kriūnas
Programoje M. K. Čiurlionio, G. Svilainio, V. Augustino, A. Martinaičio, M.
Lorenco ir kitų kompozitorių kūriniai
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Tinklinio sezonas buvo gausus iššūkių
ir pergalių

Jaunieji tinklininkai didžiuojasi savo pasiekimais/Asmeninio archyvo nuotrauka

Edgaras Suchanekas
Nuaidėjo finalinės sezono
varžybų sirenos, išdalinti prizinių vietų medaliai, užverstas 2016-2017 metų Druskininkų vaikinų tinklinio komandos
istorinis puslapis. Šis sezonas buvo gausus iššūkių ir
pergalių.
Kai, 2015-ųjų rudenį, padedami
Druskininkų ir Dzūkijos regiono
verslininkų, nedrąsiai startavome Lietuvos vyrų tinklinio čempionate, atrodėme tikrais tinklinio Miunhauzenais. Būdami kone
per pus jaunesni už savo varžovus, paaugliškai ambicingi mūsų
miesto tinklininkai nei vieno seto
neatidavė tuščiai ar be kovos.
Tačiau varžovų psichologinė
branda ir žaidybinė patirtis būdavo pranašesnė už jaunatvišką greitį. Tos taktinės gudrybės,
kurias naudojome žaidžiant su
savo amžiaus komandomis, visiškai neveikė žaidžiant su suaugusiais. O štai 2016-2017 m.
Lietuvos vyrų tinklinio čempionatas klostėsi visiškai kitaip. Savo
gretas papildėme vyresniais žaidėjais, buvusiais Druskininkų
sporto mokyklos auklėtiniais, pakeitėme žaidybinę taktiką ir kone
visose sezono rungtynėse su
varžovais kovėmės po 4 ar 5 setus. Patyrę auksinio seto pergalės svarbą, džiaugėmės patekę į
Lietuvos vyrų tinklinio čempionato B pogrupio finalines varžybas.
Finaliniame ture taip pat patampėme, kaip sakoma liaudyje, varžovus už ūsų. Kiekvienos rungtynės, kiekvienas setas vyko
„taškas į tašką“, kai kiekvienas
taškas ar klaida galėjo būti lemiama. Tapome ketvirta Lietuvos vyrų tinklinio čempionato B
pogrupio ekipa ir vertiname tai
kaip labai aukštą pasiekimą.
2016-2017 m. Lietuvos jaunių
tinklinio čempionato sezonas
buvo kiek mažiau intensyvus,

bet pakankamai sėkmingas.
Nors pavėluotai užregistruota
komanda varžybų startus pradėjo ne itin palankiomis sąlygomis,
bet įveiktos visos ir organizacinės, ir žaidybinės kliūtys atvedė
iki čempionato finalo. Kaip bebūtų apmaudu, pralaimėję vos
vienerias sezono varžybas tituluotai ir čempionato favoritei laikytai Kauno Starto sporto mokyklos komandai, tapome Lietuvos
jaunių tinklinio čempionato bronzos medalių laimėtojais. Turbūt
ne daug yra sporto šakų, kur finalinį sezono rezultatą lemia ne
tik pavienių rungtynių rezultatas,
bet ir viso turo, visų setų suminiai taškai. Šio sezono nugalėtojų trejetą ir surikiavo karalienė
matematika, mat Šiaulių Dubysos sporto mokyklos komanda,
nugalėjusi kauniečius peržengė
net du nugalėtų pakylos laiptelius ir tapo čempionais. Čempionais, kuriuos Druskininkų sporto
centro tinklininkai finalo išvakarėse įveikė rezultatu 3:2.
Tokia oficiali sezonų varžybų statistika, bet, analizuojant
Druskininkų vaikinų tinklinio komandos augimą, norą, potencialą ir galimybes augti, norisi pabrėžti, kad 2007 m. į sporto salę
tėvelių už rankos atvesti nedrąsūs berniukai užaugo. Tėveliai
klausdavo – ar pavyks? Pavyko, ir dar kaip pavyko! Nedidukai berniukai ne tik ūgtelėjo ir
subrendo, sutvirtėjo, užsigrūdino, bet išmoko pajausti individualią ir komandinę atsakomybę. Tai atkakliausi vaikinai, kurie
jau turi prasmingus įrašus savo
gyvenimo aprašymuose. Šiemet
intensyvių treniruočių ritmą palieka du auklėtiniai, išvykstantys studijuoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas, dabar jie garsins
savo pasirinktų Alma Mater vardą. Visada jų lauksime salėje.
Kitas sezonas Druskininkų vaikinų tinklinio komandai sporto

mokyklų čempionate bus paskutinis, bet tikiu ir linkiu, kad tai nebūtų paskutinis sezonas Druskininkų vyrų tinklinio komandos ir
kartu kiekvieno jos nario sportinėje istorijoje. Tikiu, kad tinklinis, o kartu ir sportas, visada
užims deramą vietą kiekvieno
auklėtinio gyvenime.
Sportas – tai nuolatinė kaita,
todėl Druskininkų sporto centro
tinklinio sporto šakos būsimuosius absolventus atidžiai stebi
jau kelis metus intensyviai besitreniruojanti nauja Druskininkų
tinklinio istorijos karta – mergaičių tinklinio komanda. Joms dar
teks įveikti alinančių treniruočių
maratoną, išmokti išgirsti, tiksliai atlikti užduotį, suklupti ir vėl
pakilti į kovą, įvertinti nesėkmių
priežastis ir džiaugtis laimėjimais. Skruosteliu gal dar nuriedės ne viena apmaudo ašarėlė, tačiau išgyventas pergalės
džiaugsmas taps atpildu už visus
sportinio gyvenimo sunkumus.
Per pastarąjį dešimtmetį Druskininkuose daugėja besidominčiu tinkliniu. Artėjant rudeniui Druskininkų sporto centras,
Druskininkų vaikų ir jaunimo
sporto klubas „Drusportus“ vėl
pakvies buvusius, esamus ir
norinčius tapti tinklininkais naujokus jungtis į darnią Druskininkų tinklinio šeimą, stebėti gimtojo miesto atstovų kovas
aikštelėje, patiems stoti į kovą
su varžovais ar išbandyti treniruočių skonį. Tuomet ir vėl antrais namais tapusią Druskininkų „Ryto“ gimnazijos salę į dvi
dalis padalins kruopščiai įtemptas tinklas, įsižiebs švieslentė
ir nuaidės varžybų teisėjo švilpukas, skelbiantis naujo sezono ir naujo etapo pradžią, o
mūsų miesto tinklininkai po šūkio „Mes už Druskininkus“ tvirtu
žingsniu įžengs į tinklinio aikštelę, turėdami tikslą ir naują
savo svajonę.

Ūkininkas išsinuomotų arba pirktų dirbamą
arba apleistą žemę. Tel. 8 601 00292
Baldų gamyba:

nestandartiniai mažos ir
didelės virtuvės komplektai, spintos su aliumininėmis
slenkančiomis
sistemomis, miegamojo
baldai, biuro baldai ir kiti.
Nuolaidos! Garantijos!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

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

Užuojautos
Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
Gal maža dalelė ji lengvesnė Jums bus.
Iškeliavus amžinybėn Kristinai Čiurienei ir Vincui Kibirkščiui,
nuoširdžiai užjaučiame jų šeimas ir artimuosius.
Staselė B., Aldona P., Teresė P.
Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus seseriai,
nuoširdžiai užjaučiame Vandą Kružikienę.
Tremtinių choro vadovė ir choristai

Alytaus kolegijos Druskininkų grupėse mokosi įvairaus amžiaus studentai/Alytaus kolegijos archyvo nuotrauka

Alytaus kolegija, tęsdama tradiciją, organizuoja aukštojo mokslo studijas Druskininkuose.
Šiemet Alytaus kolegija išleido pirmąją druskininkiečių laidą.
Studentai turėjo galimybę paskaitas lankyti savo gimtajame
mieste.
Alytaus kolegijos Druskininkų grupėse mokosi įvairaus amžiaus studentai, nuo 18 metų iki...
amžius neribojamas. Tai daugiausiai vyresni, dirbantys žmo-

nės, kurie, neatsitraukdami nuo
darbo ir šeimos, turi galimybę
siekti aukštojo mokslo. Paskaitos vyksta penktadienio vakarais
ir šeštadieniais, todėl nenukenčia darbas. Mokomasi įvairių studijų programų. Naujausios studijų programos: Maisto produktų
technologijos, Bendrosios praktikos slauga ir Kineziterapija.
Paskaitas skaityti atvyksta Alytaus kolegijos dėstytojai.
Tikimės, kad, norintieji siekti

aukštojo mokslo diplomo, pasirinks studijas Alytaus kolegijoje
ir, neišvažiuodami iš namų, galės lavintis ir studijuoti savo gimtajame mieste.
Daugiau informacijos rasite
http://alytauskolegija.lt/stojantiesiems
Konsultuotis dėl studijų Druskininkuose galima telefonu:
8610 27850.
Alytaus kolegijos informacija

Metas rinktis profesiją, todėl nesnausk!
Prašymą mokytis Druskininkų amatų mokykloje pateik tiesiog internetu: http://lamabpo.lt/ arba
pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.00 iki 15.00 atvyk į Druskininkų amatų mokyklą adresu Gardino g.
45, Druskininkai.
Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis Druskininkų amatų mokykloje teikiami nuo 2017 m.
birželio 1 d.
Pagrindinis priėmimas į profesines mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d.
Likus laisvų vietų, bus skelbiamas papildomas priėmimas, kuris baigsis rugsėjo 15 d.
2017 M. KVIEČIAME MOKYTIS ŠIŲ SPECIALYBIŲ:
-Turintiems vidurinį išsilavinimą: Padavėjo-barmeno (1,5 m.); Automobilių mechaniko (2 m.)
-Turintiems pagrindinį išsilavinimą: Virėjo (2 m.); Viešbučio darbuotojo (2 m.)
-Neturintiems pagrindinio išsilavinimo: Staliaus (2 m.); Siuvinių gamintojo (2 m.)
Mokiniai į Druskininkų amatų mokyklą priimami nuo 14 metų. Asmenys, kuriems nėra sukakę 16 metų,
gali mokytis pagal profesinio mokymo programas tik kartu su privaloma pagrindinio ugdymo programa,
kurios mokoma Druskininkų švietimo centre. Teikiama profesinė kvalifikacija.
Apie 70 proc. viso mokymosi laiko skiriama praktikai. Mokslas nemokamas. Mokiniai gauna stipendiją.
Mokiniams suteikiamas bendrabutis. Vykdoma projektinė veikla – sudaromos galimybės stažuotis užsienyje. Rengiamos specialybės, paklausios darbo rinkoje.
Informacija teikiama:
Tel.: 8 (313) 52690
El. paštu: asta.dyburiene@dam.lt, asta.luksiene@dam.lt
Internetinės svetainės: www.lamabpo.lt, www.dam.lt

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
UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com

VĮ Druskininkų miškų urėdija skelbia įspėjamąjį
streiką birželio 30 d. nuo 8.00 iki 10.00 val.
Įspėjamojo streiko metu bus stabdoma medienos gamyba ir
pardavimas, o urėdija atliks tik būtiniausias funkcijas.
Streikas vykdomas dėl to, kad:
1. Ignoruojama miškininkų bet kokia nuomonė, nesitariama.
2. Miškų įstatymą norima priimti bet kokiomis priemonėmis
neatsižvelgus į specialistų nuomonę
3. Griaunama veikianti sistema.
4. Nėra reformos vizijos, kaštų ir naudos analizės.
5. Neaiškios ir neįvertintos reformos pasekmės.
6. Pažeidinėjami įstatymai rengiant miškų įstatymo keitimą.
7. Juodinama ir šmeižiama miškininkų bendruomenė.
8. Reforma nesprendžia esminių miško ūkio problemų.

Šilumos punkto priežiūra, pastato paruošimas naujam šildymo sezonui, šilumos punkto hidrauliniai
bandymai, pastato vidaus šildymo
sistemos hidrauliniai bandymai, šilumokaičio hidrauliniai bandymai,
vamzdynų sistemų praplovimai vandens ir suspausto oro mišiniu, šilumokaičio cheminis praplovimas.
Tel. pasiteirauti +370 610 07239
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2017.06.30 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 16.
09:55 Seserys (k.).
10:55 Komisaras Štolbergas.
11:55 Stilius.
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:40 Trumposios žinios.
22:45 Mecgeris ir neatlikti namų
darbai.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 1.
01:00 Komisaras Štolbergas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Komisaras Reksas 16 (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Mikalojaus Noviko dainų
šventinis koncertas (k.).

07:55
08:25
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
21:15
23:30
01:35
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06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“ (k.).
„Paskutinis iš vyrų“.
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Ponas Žirnis ir Šermanas“.
„Iksmenai. Pradžia. Ernis“.
„Išsiskyrimas“.
„Belė“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Nuo... Iki....
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Mobilusis.
22:50 Griaustinis tropikuose.
00:55 Žudymo žaidimai (k).

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Krokodilų koledžas“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Taip toli ir taip arti“.
12.35 „Baimės įlanka“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.55 PREMJERA. „Baimės įlanka“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas “.
01.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
03.10 „Laukinė Australija“.
03.35 „Deimantų medžiotojai“.
04.30 „Merdoko paslaptys“.
05.15 „Likimo melodija“.
06.05 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).

08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
11:30 „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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:35 Pabėgimas iš kalėjimo.
23:40 Amerikos nindzė 5 (k).
01:45 „Gyvi numirėliai“.
02:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:15 Pabėgimas iš kalėjimo (k).

2017.07.01 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Karinės paslaptys.
06:55 Premjera. Tobotai 2.
07:20 Tatonka ir mažieji draugai.
07:35 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:50 Džiunglių knyga 2.
08:05 Premjera. Mūsų miesteliai.
Plateliai. 2 d.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Pasaulio dokumentika. Juodasis vikingas. Didysis kormoranas.
13:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. Kapris ir romantiškos salos.
14:05 Džesika Flečer.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 „Nerija“ – 45.
22:55 Trumposios žinios.
23:00 Premjera. Vyriškas auklėjimas.
00:40 Mecgeris ir neatlikti namų
darbai (k.).
02:10 Klausimėlis.lt.
02:35 Pasaulio dokumentika. Juodasis vikingas. Didysis kormoranas (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. Kapris ir romantiškos salos (k.).
04:25 Džesika Flečer (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Nindžago: Spinjitzu
meistrai“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kung Fu Panda“.
09:00 „Kobra 11“.
10:00 „Vasaros gidas“.
10:25 „Moderni šeima“.
11:00 PREMJERA „Kačių motina“.
12:55 „Šuo, kuris išgelbėjo vasarą“.
14:45 „Užsispyrėlės sutramdymas“.
16:50 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Viščiukas Cypsius“.
21:05 „Dangaus karalystė“.
00:00 „Paskutinės imperijos žlugimas“.
02:00 „Iksmenai. Pradžia. Ernis (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Harvis Biksas“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Elijas ir karališka jachta.
11:40 Ragana Lilė ir Drakono knyga.
13:25 Pričiupom!
14:25 Pakvaišėlių lenktynės.
16:25 Įsimylėti per dvi savaites.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Monstrų.
21:20 Panelė detektyvė.
23:15 Emilės Rouz egzorcizmas.
01:30 Griaustinis tropikuose (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 „Laukinė Australija“.
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Milžiniškos pabaisos“.
10.45 PREMJERA. „Kapitonas Gordejevas“.

13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.10 0 laipsnių.
15.15 „Krokodilų koledžas“.
16.00 Žinios.
16.20 „Skinsiu raudoną rožę“.
17.00 „Slaptas augalų gyvenimas 5.
Sandrauga“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario gatvės“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šiandien kimba“.
21.30 „MMA „King of the Cage“ Summer Tour“. Mišriųjų kovų turnyras.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
01.10 „Kapitonas Gordejevas“.
03.05 „Milžiniškos pabaisos“.
04.00 „Merdoko paslaptys“.
05.30 „Jaunikliai“.
06.00 „Gamtos magija“.
06.10 „Milžiniškos pabaisos“.
06:45 „Amerikietiškos imtynės“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 „Pavariau“.
09:30 Apie žūklę.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „BBC dokumentika. Slaptas
lokių gyvenimas“.
11:50 „Herbas arba skaičius“.
13:00 „Žiniuonis“.
15:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
16:10 „Kas žudikas?“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 „Džentelmenų“ atsisveikinimo
koncertas.
21:35 MANO HEROJUS Žiaurumas.
23:35 AŠTRUS KINAS Velnio apsėstieji.
01:20 „Gyvi numirėliai“ (k).
02:50 „Džentelmenų“ atsisveikinimo
koncertas (k).

2017.07.02 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt.
06:35 Nacionalinė paieškų
tarnyba (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Premjera. Tobotai 2.
09:25 Džiunglių knyga 2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Premjera. Brolių Grimų pasakos. Druskos princesė.
11:00 Šunų ABC.
11:50 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. Slėpynės giriose.
12:40 Mis Marpl. Žmogžudystė klebonijoje.
14:15 Klausimėlis.lt.
14:45 FIFA Konfederacijų taurė.
Rungtynės dėl 3 vietos. Tiesioginė
transliacija iš Maskvos.
16:45 Folčio viešbutis.
17:30 Žinios.
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.
19:40 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:45 FIFA Konfederacijų taurė. Finalas. Tiesioginė transliacija iš Sankt
Peterburgo. Pertraukoje – Trumposios žinios.
23:00 FIFA Konfederacijų taurės
apžvalga.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Daug vargo dėl pinigų.
01:00 Kino žvaigždžių alėja. Mergaitė su apelsinais (k.).
02:20 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. Alkis vandenynuose (k.).
03:10 Mis Marpl 1. Žmogžudystė
klebonijoje (k.).
04:45 Klausimėlis.lt. (k.).
05:05 Mūsų miesteliai. Plateliai. 2
d. (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“
(k.).
07:00 „Nindžago: Spinjitzu
meistrai“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kung Fu Panda“.
09:00 „Kobra 11“.
11:00 „Narsusis riteris Justinas“.
12:55 „Blondinės“.

14:50 „Kaimiečiai Beverlyje“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „2 Barai. Išlikimo kovos“.
21:30 „Blicas“.
23:20 „Keršto valanda. Atlygis“.
01:15 „Paskutinės imperijos žlugimas“ (k.).
06:25 Dienos programa.
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Harvis Biksas“.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:05 „Ponas Bynas“.
09:35 „Tinginių miestelis“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Prezidento duktė.
12:15 Girtas meistras. Pradžių pradžia.
14:35 Prielipa.
16:40 PREMJERA Meteorų audra.
18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:35 Transformeriai. Nugalėtųjų
kerštas.
23:35 Mano karalius.
01:55 Panelė detektyvė (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Mažasis Lozorius“.
12.45 PREMJERA. „Karalienės
Anos paslaptis arba muškietininkai
po 30 metų“.
14.35 0 laipsnių.
14.40 „Safaris džiunglėse“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
17.00 „Slaptas augalų gyvenimas 6.
Išlikti“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“.
20.00 Žinios.
20.30 „Skinsiu raudoną rožę“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
01.10 „Vera. Mažasis Lozorius“.
02.55 „Bekraštė Kanada“.
04.35 „Slaptas augalų gyvenimas 5.
Sandrauga“.
05.25 „Slaptas augalų gyvenimas
6. Išlikti“.
06.15 „24/7“.
06:35 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas. Trakai
(k). 2016 m.
07:30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų čempionų lyga. Norvegija. 2016 m.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „BBC dokumentika. Slaptas
lokių gyvenimas“.
11:50 „Herbas arba skaičius“.
13:00 „Viena už visus“.
13:35 Sveikinimai.
16:10 „Kas žudikas? Baudžiamosios
bylos“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:30 Jaguaras.
23:35 „Akloji zona“.
01:25 Žiaurumas (k).
03:00 Velnio apsėstieji (k).

2017.07.03 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 16.
10:00 Komisaras Štolbergas.
11:00 Savaitė (k.).
11:50 Šunų ABC 2 (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės

daktaras 1.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:55 Dėmesio centre.
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“.
22:10 Trumposios žinios.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:25 Kelias į namus.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 1.
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Komisaras Reksas 16 (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“.
08:25 „Rezidentai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Kobra 11“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
15:00 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Tėvelio dukrytės“.
21:00 „2 Barai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 PREMJERA „Šilumos smūgis“.
00:20 „Kaulai“.
01:20 PREMJERA „APB“.
02:15 „Amerikietiška siaubo istorija“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Nuo... Iki....
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Elektra.
00:05 „Persekiotojas“.
01:00 „Judantis objektas“.
01:55 „Begėdis“.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Skinsiu raudoną
rožę.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 „24/7“.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Baimės įlanka“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Baimės įlanka“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris.
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Deimantų medžiotojai“.
04.35 „Merdoko paslaptys“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 „Gamtos magija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
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10:30 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:30 „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. Geras jaunikis. I
dalis.
20:30 Farai.
21:00 Nakties klajūnai.
23:10 Jaguaras (k).
01:10 „Akloji zona“ (k).
02:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:35 „Slaptas lokių gyvenimas“ (k).

2017.07.04 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 16.
10:00 Komisaras Štolbergas.
11:00 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba.
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 1.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:55 Dėmesio centre.
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“.
22:10 Trumposios žinios.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:25 Stambiu planu.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 1.
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Komisaras Reksas 16 (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (k.).
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06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
„Rezidentai“.
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Tėvelio dukrytės“.
„2 Barai“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Budos rankraštis“.
„Kvantikas“.
„Kaulai“.
„APB“.
„Amerikietiška siaubo istorija“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:35 Bus visko.
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAK ARO SEANSAS Sargybinis.
00:25 „Persekiotojas“.
01:20 „Judantis objektas“.
02:10 „Begėdis“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Krokodilų koledžas“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Baimės įlanka“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Ilga kelionė namo“.
01.50 Reporteris.
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Deimantų medžiotojai“.
04.35 „Merdoko paslaptys“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 „Gamtos magija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 Muchtaro sugrįžimas (k).
11:30 „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. Geras jaunikis. II
dalis.
20:30 Pasienio sargyba.
21:00 Nuogas ginklas 2 1/2. Baimės
kvapas.
22:45 Nakties klajūnai (k).
00:50 „Gyvi numirėliai“.
01:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:30 „Penktoji pavara“ (k).
03:15 Pasienio sargyba (k).
03:40 „Penktoji pavara“.

2017.07.05 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas 16.
10:00 Komisaras Štolbergas.
11:00 Aukštuomenės daktaras 1 (k.).
11:45 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 1.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:55 Dėmesio centre.
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“.
22:10 Trumposios žinios.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 1.
00:25 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 1.
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Komisaras Reksas 16 (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Stilius (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).

12:00 „Tėvelio dukrytės“ (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 „Tarptautinių vaikų žaidynių
atidarymo ceremonija“. Tiesioginė
transliacija.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Vikingų loto“.
22:30 „Lūšnynų milijonierius“.
01:00 „Kaulai“.
01:50 „APB“.
02:45 „Amerikietiška siaubo istorija“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Didysis žvejys 2“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:35 Bus visko.
13:30 „Amžina meilė“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Troja.
01:25 „Judantis objektas“.
02:15 „Begėdis“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Krokodilų koledžas“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Admirolas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
21.00 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.30 „Admirolas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
23.45 „Likimo melodija“.
00.45 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.35 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
02.55 „Neišsižadėk“.
03.40 „Deimantų medžiotojai“.
04.35 „Merdoko paslaptys“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 „Gamtos magija“

12:30 Lietuvos Valstybės diena. Šv.
Mišios. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros.
13:35 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
14:10 Ginto Abariaus dainos.
16:10 1410 m. Žinomas nežinomas
Žalgiris.
17:30 Žinios.
18:00 Ekskursantė.
20:00 „Tegul šventei Lietuvos himnas
pradžią duos“. Šventinis renginys, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį. Tiesioginė transliacija.
21:00 Tegul skamba „Tautiška giesmė“ aplink pasaulį nuo 100 Lietuvos
piliakalnių. Tiesioginė transliacija.
21:10 Loterija „Keno Loto“.
21:15 Panorama.
21:39 Loterija „Jėga“.
21:45 Tautinio kostiumo metų renginys „Išausta tapatybė“. Tiesioginė
transliacija.
23:35 Patriotas.
02:15 Premjera. Detektyvas Monkas 1.
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 1410 m. Žinomas nežinomas
Žalgiris (k.).
04:30 Atspindžiai.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 „Tegul šventei Lietuvos himnas pradžią duos“. Šventinis renginys, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį (k.).
05:55 „Teleparduotuvė“.
06:10 „Ozo legendos. Sugrįžimas į Smaragdo miestą“.
07:55
„Gražiosios salos
paslaptis“.
10:05
„Tiesioginė transliacija iš
Raudondvario apie pasirengimą Tautiškos giesmės giedojimui“.
10:10 „Džiunglių karalius“.
12:00
„Tiesioginė transliacija iš
Raudondvario apie pasirengimą Tautiškos giesmės giedojimui“.
12:05 „Ponia Dautfajė“.
14:40
„Tiesioginė transliacija iš
Raudondvario apie pasirengimą Tautiškos giesmės giedojimui“.
14:45 „G būrys“.
16:35
„Tiesioginė transliacija iš
Raudondvario apie pasirengimą Tautiškos giesmės giedojimui“.
16:40 „Kaimynas šnipas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Tautiškos giesmės giedoji-

mas. Tiesioginė transliacija.“.
21:05 „Karalius Artūras“.
23:40 „Kita žemė“.
01:25 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
02:15 „APB“.
03:05 „Amerikietiška siaubo istorija“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Ogis ir tarakonai“.
07:00 Kelionė į Vakarus.
Laimingojo Luko nuotykiai.
08:40 Piratai! Nevykėlių kompanija.
10:20 Haris Poteris ir Fenikso brolija.
12:55 Kapitonas Zumas.
14:40 Policininkas su puse.
16:30 Margi, pirmyn!
18:30 Žinios.
19:30 Pelenės istorija.
21:30 PREMJERA 12 kėdžių.
23:40 Advokatas iš Linkolno.
01:55 Alchemija. VDU karta. 2013
m. Kultūrinė publicistika.
02:25 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Krokodilų koledžas“.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Leningradas. Pokario gatvės“.
12.35 „Safaris džiunglėse“.
13.55 „Pavojingiausios kelionės.
Bangladešas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Kai praeitis nepaleidžia“.
16.00 Žinios.
16.20 „Kai praeitis nepaleidžia“.
18.00 Žinios.
18.25 „Kai praeitis nepaleidžia“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.30 „Kai praeitis nepaleidžia“.
22.30 Žinios.
23.00 „Muškietininkų sugrįžimas
arba kardinolo Mazarinio lobiai“.
03.15 „Safaris džiunglėse“.
04.15 „Laukinė Australija“.
04.35 „Merdoko paslaptys“.
05.20 „Neišsižadėk“.
06.05 „Gamtos magija“.
06:30 Su cinkeliu.
21:00 13 nuodėmių.
22:50 Su cinkeliu.

06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:35 „Tokia tarnyba“ (k).
09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „44-as skyrius“ (k).
11:30 „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. Geras jaunikis. III
dalis.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Paskutinis reisas.
22:55 Nuogas ginklas 2 1/2. Baimės
kvapas (k).
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:20 „Penktoji pavara“ (k).
03:05 Pagalbos skambutis (k).
03:30 „Penktoji pavara“.

2017.07.06 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt (k.).
06:20 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.

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

Renkama nauja grupė liepos 19 d. 17 val.

Teirautis tel.: 8 315 78403,
8 652 77109, 8 685 00083
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Malkų išpardavimas
(skaldytos arba
kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

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

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.

Liejame gręžtinius pamatus. Tel. 8 682 00300
Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

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

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Tel. 8 682 10953

Siūlomas traktorininko-mechanizatoriaus darbas. Nauja
technika. Labai geros darbo sąlygos. Atlyginimas pagal kvalifikaciją. Apmokami viršvalandžiai. Apmokamas kuras į
darbą. Vairuotojo teisės yra būtinos. Tel. 8 645 99030

Gėlių salonas „Tulpė“

(„Senoji Tulpė“ M. K. Čiurlionio g. 46 prie prekybos centro „Aidas“).

Gėlės, puokštės, sodinukai, švenčių dekoravimas,
pristatymas Druskininku sav., išpardavimai.
Darbo laikas: I-IV 7-7.30-21, V-VI 7.30-23

Pastatų ruošimas šildymo sezonui, šildymo sistemos
praplovimas, hidrauliniai bandymai. Tel. 8 618 19654
Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas,
dekoratyvinis tinkas). Tel. 8 657 50460
Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose.
Tel. 8 618 53770

Romos Pankevičienės
įmonėje

REIKALINGI DARBININKAI:
1. Sandėlininkas-krovėjas
Privalumas turėti autokrautuvo teises arba darbo patirtis su
juo.
Darbo patirtis su statybinėm medžiagomis
Atlyginimas nuo 400 EUR (atskaičius mokesčius).
2. Vadybininkas (-ė)
Privalumas darbo patirtis statybinių prekių parduotuvėje.
Atlyginimas nuo 500 EUR (atskaičius mokesčius).
Tel. 8 617 62483

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 cukrainėje (Vytauto g. 15) pigiai
parduodami plastikiniai kibirai
ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

Superkame automobilius. Gali būti su defek tais.
Tel. 8 627 59735
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt
Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario butas Ateities g., 6 aukšte
iš 9. Yra liftas, balkonas, sandėliukas. Kaina – 18000 Eur.
Tel. 8 686 20463
1 kambario 35 kv. m butas Ateities g., 5
aukšte iš 5. Kaina – 25000 Eur.
Tel. 8 640 60381
1 kambario 36 kv. m. butas su baldais 4
aukšte iš 5 Gardino g. 36.
Tel. 8 687 68577
1 kambario 35 kv. m butas Gardino g.
Gera būklė, pakeistos durys, langai,
apšiltintas balkonas. Kaina – 21 000
Eur. Tel. 8 620 35089
1 kambario 33,6 kv. m butas Veisiejų g.
7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina – 30000 Eur.
Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431
2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardino
g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba, dalinė
apdaila, prie „Alkos“ tvenkinio. Kaina –
27500 Eur. Tel. 8 687 37575
3 kambarių 67 kv. m. butas Liškiavos g.
2,5 aukšte iš 2,5. Kaina – 50000 Eur.
Tel. 8 652 21051
4 kambarių 91 v. m butas su pereinamu
holu Ateities g., 1,5 aukšte iš 2, 36 kv.
m rūsys, ant Nemuno kranto. Tinka
komercinei veiklai. Arba keičiu į 2 kambarių butą su priemoka. Kaina – 55000
Eur. Tel. 8 652 65462
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

Sodo sklypas Viečiūnuose, „Rūtos“
sodų bendrijoje. Tel. 8 682 34688
2 kambarių butas po remonto Alytuje
geroje vietoje Naujoje g. Butas yrai
priešais prekybos centro RIMI parduotuvę. Tel. 8 611 54163
6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarnamis,
aptverta teritorija, šulinys, elektros
įvadas. Kaina – 12000 Eur.
Tel. 8 614 67590
6 ha žemės ūkio paskirties sklypas su
mūriniu vasarnamiu, elektra. Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 614 67590
7 a namų valdos sklypas Ratnyčioje,
Pavėsio g. 7 (Latežerio g. 4).
Tel.: 8 650 83251, 8 (313) 54482
3 ha miško su žeme, 2 sklypai (12 ir 13
a) Neravuose, 23 a sklypas prie Avirio
ežero. Tel. 8 614 15457
4,5 a namų valdos sklypas Druskininkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys, detalusis planas, žemė išpirkta.
Tel. 8 682 98506
Nebrangiai 6,75 a sodas Jaskonyse.
Tel. 8 687 37575
Garažas Leipalingyje netoli katilinės.
Kaina – 1500 Eur. Tel. 8 643 80430
20 a namų valdos sklypas, Naujasodės
pradžioje, Jaskonių g., šalia miško,
prie pat asfaltuoto kelio, 4 km nuo
Druskininkų. Atvesta elektra. Padaryta
kadastriniai matavimai, yra visi dokumentai. Kaina – 20000 Eur. Galima
derėtis. Tel: 8 686 14615, 8 628 36763

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

5,55 ha žemės su namu ir ūkiniais
pastatais (4,02 ha miško) Varėnos raj.,
Rodukos km. Kaina – 50000 Eur.
Tel.: 8 620 91358, 8 655 14600

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

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

7 a namų valdos sklypas Ratnyčioje,
Pavėsio g. 7 (Latežerio g. 4).
Tel.: 8 650 83251, 8 (313) 54482
70 kv. m kavinė Veisiejų g. renovuotame name. Galima įrengti parduotuvę
ar administracines patalpas. Kaina –
49000 Eur. Tel. 8 686 53602
127 kv. m namas su 14 a žemės sklypu
Leipalingyje, Druskininkų g.
Tel. 8 612 15439
Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų bjoje „Migla“. Tel. 8 601 48912
9 a namų valdos sklypas Pylimo g.
68 (prie buvusio geležinkelio, vidury
pušyno). Sklypas kraštinis, lygus,
netoliese yra elektros pastotė. Vieta
graži, geras privažiavimas. Kaina –
16800 Eur. Tel. 8 686 07798
1,2600 ha ir 0,7300 ha žemės ūkio
paskirties sklypai, Krivonių kaime,
Druskininkų sav. Sklypai vienas šalia
kito. Parduodami kartu. Kaina – 4000
Eur. Tel. 8 698 43149
37 a žemės sklypas Druskininkų sav.,
Neravuose. Sklype yra miesto vandentiekis, kanalizacija, yra geodeziniai
matavimai. Sklypas ribojasi su mišku.
Tel.: 8 603 06252, 8 603 94745
25 a namų valdos sklypas Gerdašiuose, prie miško, šalia Nemuno. Kaina
– 10000 Eur.
Tel. 8 616 06600, 8 687 34854

2,49 ha žemės paskirties sklypas Varėnos raj., Tetervinės km. Kaina – 7500
Eur. Tel. 8 647 33090
32 a žemės sklypas Neravuose su 1991
m. statybos namu. Kaina – 100000 Eur.
Tel. 8 610 83544
26 a namų valdos sklypas Vilkanastrų
kam, Druskininkų sav., 300 m iki Bilso
ežero. Tel. 8 616 18823

Parduodami automobiliai ir jų dalys
Lengvojo automobilio priekaba „Zubrenok“ ir traktoriaus priekaba rulonams
vežti. Tel. 8 605 70200
„Crysler Voyager“ 1997 m., 2,5 TD,
dalimis. Tel. 8 612 75457
„Toyota Tarcel“ 1984 m., 1,3 L, TA, rida
17000 km.
Tel. 8 601 09808, 8 675 98327
„WV Polo“ 1998 m., 1 L benzinas,
draudimas, TA iki 2018.07 už 650 Eur;
„Mazda 323“ važiuojantis, išregistruotas, visas arba dalimis.
Tel. 8 610 70955
„Mitsubishi Space Star“ 2006 m., 1,9 L
dyzelinas. Parvarytas iš Vokietijos.
Tel. 8 613 23430
„Ford Galaxy“ 1999 m., 1,9 TDI, 81 kW,
dalimis; lengvo lydinio ratlankiai R16 (5
tvirtinimo taškai). Tel. 8 652 69585

„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA,
draudimas, rida – 186000 km.
Tel. 8 682 98506

Parduoda mišką ir medieną
Natūraliai džiovinta pušinė mediena:
rąstai, balkiai, gegnės, lentos.
Tel. 8 605 99299
Malkos. Tel. 8 687 55017
Sausa statybinė mediena: brūsai 14x14
cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos (viengubo
pjovimo) 0,25 ir 0,32 cm storio, 6 ir 8 m
ilgio ir kita mediena. Tel. 8 610 70955

Parduodami įvairūs daiktai
Pigiai naudota, tvirta, puikios būklės
didelė lakuota 4 durų spinta su antresolėmis (išsivežti patiems). Tel. 8 682 54656
Fotoaparatas „Pentax optio P80“ už 20
Eur; telefonas „Samsung rex80“ už 15
Eur. Tel. 8 696 12710
Naujas moteriškas dviratis. Kaina – 90
Eur. Tel. 8 676 19344
Dviračiai: vyriškas „Giant“ (59 dydis) už 90
Eur; moteriškas elektrinis „Gazelle“ už 330
Eur; dvivietis „Ammaco“ už 125 Eur; kalnų
„Marin“ (21 pavara) už 120 Eur; kalnų
„Giant“ už 360 Eur; baltas kalnų „Bulls“ (L
dydis) už 260 Eur. Tel. 8 623 53377
Sulankstoma lova. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 618 53981
Sofa-lova, sekcija, lauko baldai, supama kėdė, kėdės, foteliai, pietų servizas,
prieškambario baldai, televizoriaus
staliukas, kilimas. Tel. 8 612 09648

„Ryto“ gimnazijos švarkas berniukui.
Kaina – 20 Eur. Tel. 8 612 68944

Išsinuomočiau garažą Neravų g. ilgam
laikui. Tel. 8 612 09648

Mažai naudotas vežimėlis už 50 Eur;
geros būklės vaikiškas dviratis už 20
Eur. Tel. 8 603 04562

Nuo rugpjūčio mėn. išnuomojamas
namas ilgam laiku. Tel. 8 610 83544

Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606
Mažai naudotas kalnų dviratis „Btwin“
(21 pavara) už 190 Eur; plento dviratis
„Cube“ (62 dydis) už 380 Eur; plento
dviratis „Gazelle“ (55 dydis, 30 pavarų) už 390 Eur; kalnu dviratis „Merida
Matts 500“ (stori 26 colių ratai, lengvas)
už 460 Eur. Tel. 8 623 53377
Naujos šamotinės plytos (120 vnt.) po
0,7 Eur. Tel. 8 699 83720
Hidroforas. Tel. 8 616 48116
2 dujų balionai už 45 Eur; senoviniai:
spinta, 6 kėdės, radijas. Tel. 8 616 22124
Spinta su slenkamomis durimis už
140 Eur (249x150x64 cm); spinta
(245x88,5x56) už 50 Eur; naudotas
gartraukis už 40 Eur. Tel. 8 675 18337
Televizorius „Philips Led PHL9750“ (82
cm įstrižainė) už 180 Eur; belaidis telefonas „Philips“ už 13 Eur; TV priedėlis „TV
Star 57100“ už 22 Eur. Tel. 8 654 87148
Televizorius „Philips“ (37 cm įstrižainė)
už 20 Eur; pusiau apvalus vonios veidrodis už 13 Eur; metalinis kompaktinių
diskų stovelis už 6 Eur; gėlių stoveliskėdutė už 11 Eur; Įvairių dydžių naudoti
faneriniai skydai ir DVP plokštės; durų
varsčios. Tel. 8 686 43600
3 aukštų batų dėžė (125x72x24 cm),
antikvarinė (1961 m.) vokiška kojinė
siuvimo mašina „Paf“ su spintele, lėlių
vežimėlis (1965 m.), televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė), dvigulės lovos
čiužinys. Tel. 8 610 27961

Ieško darbo
46 metų moteris ieško papildomo darbo
savaitgaliais, arba vakarais.
Tel. 8 600 98661
Vyras ieško kiemo darbininko sanatorijoje, kaimo sodyboje arba bet kokio
darbo. Tel. 8 623 23430

Kiti
Dovanoju 1,5 mėn. pūkuotus, juodus
kačiukus. Moka naudotis tualetu. Kas
norės juos auginti, padovanosiu Teleloto bilietą. Tel. 8 650 68954
Prie didžiosios MAXIMA parduotuvės
esančiame parkelyje prieš kelias savaites rasti raktai. Gali būti, kad juos
pametė vaikas. Tel. 8 646 27272
Reikalingas žmogus, galintis sutvarkyti
spyruokles sofai-lovai. Tel. 8 614 87079

Atiduodu staliuką ir televizorių.
Tel. 8 658 18618

Nuoma

Naudoti dujų balionai po 15 Eur; 3 dalių
aliumininės kopėčios (2,97x7,29 m) už
75 Eur; monitorius, klaviatūra, pelė, 2
kolonėlės už 20 Eur. Tel. 8 601 08164

Keičiu 2 kambarių butą po remonto
Alytuje geroje vietoje Naujoje g. (butas
yra priešais prekybos centro RIMI
parduotuvę) į lygiavertį butą Druskininkuose arba parduodu. Tel. 8 611 54163

Sofa su 2 foteliais. Tel. 8 642 32955

2 lovatiesės, porcelianinės lėkštės, servizai, pigiai vilnonis kilimas, kineskopinis
televizorius „Samsung“ (35 cm įstrižainė) už 12 Eur; kieto plaušo plokštė už 25
Eur. Tel.: 8 630 87652, 8 313 52512

Geros būklės „Ryto“ gimnazijos berniuko megztinis (M dydis). Kaina – 20 Eur.
Tel. 8 685 79054

Keičia

Dovanoju 2 mėn. šuniukus.
Tel. 8 640 13663

Labai pigiai ovalo formos staliukas ir
televizorius „Philips“ (51 cm. įstrižainė).
Tel. 8 658 18618

Naujas masažinis sulankstomas stalas
(JAV gamybos, svoris 21 kg.). Kaina –
225 Eur. Tel. 8 617 24617 (skambinti po
18 val.)

Išnuomoju garažą su duobe (prie buvusios katilinės). Tel. 8 616 37525

Mėgėjiški šaudymo lankai, geros būklės krosnis kubilui, tinklas tinkliniui.
Tel. 8 665 20807

Lova, kampinė indauja, spinta su slenkančiomis durimis, odinis svetainės
komplektas, mikrobangų krosnelė, pietų
stalas, gėlių staliukas, kavos staliukas,
servizas. Tel. 8 606 28422

Naudota dujinė viryklė. Tel. 8 626 90550

Išsinuomočiau garažą Druskininkuose.
Tel. 8 632 22590

Išnuomoju 2 kambarių butą miesto
centre iki rudens. Tel. 8 616 48116
70 kv. m kavinė Veisiejų g. renovuotame name. Galima įrengti parduotuvę
ar administracines patalpas. Kaina – 1
mėn./330 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 686 53602
Išnuomoju namelį statybininkams Baltašiškėje. Tel. 8 680 33854
Išnuomoju 1 kambario butą miesto centre trumpam (birželio, liepos, rugpjūčio
mėn.). Tel. 8 671 50790
Išnuomojamas namas Gardino g. 40
ilgam laikui. Kaina – 1 mėn./200 Eur.
Tel. 8 620 70300

TV priedėlis „Homecast“ su mini antena
už 20 Eur; sauskelnės suaugusiems
„Tena“ (M dydis). Tel. 8 611 32291

Išnuomoju 1 kambarį 3 kambarių bute
(pageidautina merginoms).
Tel. 8 628 28731

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

Išnuomoju 2 kambarių butą Šiltnamių g.
Kaina – 70 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 682 34688

Rusiški (3 korpusų) plūgai, šieno vartytuvas, dujų balionas. Tel. 8 617 44178
Nauja švediška žoliapjovė.
Tel. 8 682 98506
Rusų terjerų veislės šuniukas. Kaina –
100 Eur. Tel. 8 610 26123
Sofa-lova (pridėsiu pufą dovanų).
Tel. 8 656 90021
Naujas dušo pagrindas-padas (80x80
cm) už 35 Eur; tualeto kriauklė už 20
Eur; kineskopinis televizorius (70 cm
įstrižainė) su priedėliu už 20 Eur.
Tel. 8 687 85156
Metaliniai tvoros stulpeliai (55 mmx155
mm, 55 vnt.) po 6 Eur; plastikinis standartinis baltas plastikinis balkonas su
stiklais. Tel. 8 698 88162

Perku lengvuosius automobilius, gali būti daužti
arba su defektais. Tel. 8 662 32490

UAB „ Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško statybos darbų vadovo (būtinas
galiojantis kvalifikacijos atestatas), meistro, mechanizatoriaus (traktorininkas), vairuotojo.
Dėl išsamesnės informacijos pasiteiravimui kreiptis telefonu 8 -313 - 51405.
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Joninių naktis Druskininkuose kvepėjo žolynų vainikais ir laužu
Miglė Krancevičiūtė
Joninių, kitaip dar vadinamų Rasomis, šventę lietuviai
mini kasmet visoje Lietuvoje, tačiau visur ji savaip patobulinama, parodomi skirtingi akcentai. Kaskart bandoma
įpinti naujų elementų, įdomybių, kad šventė visus džiugintų. Druskininkai ypač stengiasi kiekvienais metais šventės
dalyvius nustebinti naujovėmis ir linksmybėmis.
Šiais metais druskininkiečiai
ir miesto svečiai Jonines sutiko
pindami bendrą stiprybės vainiką, Nemunu plukdė savus vainikėlius, šoko, dainavo, būriavosi

aplink laužą, o trumpiausią naktį leido žaisdami tradicinius senovinius žaidimus. Renginyje
dalyvavusios šiuolaikinių šokių
studijos „Opus“ šokėjos šventės
dalyviams pademonstravo tradicinius Joninių būrimus, žolynų vainiko pynimą, įtraukė miestiečius į
tradicines Joninių apeigas, šventės šurmulį.
Šventės metu nepamiršti ir
varduvininkai: „Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 60 tūkstančių Jonų ir Janinų. Kažkuri
jų dalis yra čia, su mumis. Šilčiausi sveikinimai Jonams ir Janinoms, Džonams ir Janams.
Tegul Jūsų asmenybės, darbai
ir siekiai metai po metų vis gra-

žina Jūsų vardus“, – sveikinimo žodį tarė renginio vedančioji Danguolė Žėkienė.
Šventės dalyviai išgirdo ir paslaptingąją paparčio žiedo istoriją, vyko į jo paieškas. Linksmintis kvietė atrakcijos ir kiemeliai su
įvairiomis veiklomis: žvakių gamyba ir puošyba, vainikų pynimu, vainikėlių mėtymu, būrimais.
Šventę vainikavo įspūdingas laužas ir eisena link Nemuno, kuriuo
buvo plukdomi pinti vainikai.
Visos šventės metu savo pasirodymais džiugino šiuolaikinio šokio studija „Opus“, liaudiškos muzikos kapela „Vieciūnai“, folkloro
ansamblis „Stadalėlė“, muzikos
grupė „4fun“.

Į naktines paparčio žiedo paieškas ir žolynų plukdymo Nemunu ceremoniją lydėjo
studijos „Opus“ šokėjos/Kultūros centro archyvo nuotrauka

Savęs pažinimo stovykla „JUC – visada esi laukiamas“
Birželio 19-21 dienomis Druskininkų Jaunimo užimtumo
centro (JUC) vasaros stovyklų
maratonas prasidėjo fantastiška „Savęs pažinimo“ stovykla – nepamirštama ir atradimų kupina kelione savęs ir kitų
link. Trys dienos ir dvi naktys...
Daug tai ar mažai?
Penkiolikai Druskininkų savivaldybės jaunuolių, be abejonės, norėjosi, kad įspūdžiai
truktų dar ilgiau, tačiau stovyklos vadovų Aistės Fedaravičiūtės ir Juozo Kazlausko akyse ir
per tokį trumpą laiką įvykę pokyčiai ir stovyklos nauda jaunuoliams buvo akivaizdūs.
Pirmąją stovyklos dieną jaunuolių laukė vadovų paruošti ir
neformalaus ugdymo metodais
paremti susipažinimo ir komandos formavimo žaidimai, o po
pietų su jaunuoliais dirbo lektorė Eglė Sirvydytė, kuri pasakojo
apie žmogaus vardo reikšmę ir
svarbą, per įvairius metodus atskleidė, kaip svarbu bendrauti,
pasitikėti savimi ir kitais. Jaunuoliai mokėsi sakyti komplimentus,
žiūrėti akis ir betarpiškai bendrauti, tirpdant visus įmanomus
komunikacijos barjerus.
Antrąją dieną lektorius Donatas
Kantakevičius jaunuolius motyvavo, mokė siekti svajonių ir tikslų, atrasti savo pašaukimą. Šiame užsiėmime jaunuoliai dažnai
turėjo išeiti iš komforto zonos
ribų, išdrįsti kalbėti drąsiai ir vie-

„Savęs pažinimo“ stovykloje – nepamirštamoje ir atradimų kupinoje kelionėje savęs ir kitų link stovyklautojai sukaupė vertingos patirties/Druskininkų jaunimo užimtumo centro nuotrauka

šai, nebijoti ne tik emocinio, bet
ir fizinio kontakto su kitais žmonėmis. Jau ne vienerius metus
didelio pasisekimo sulaukianti
stovykla tradiciškai turi ir ekstremalumo prieskonį. Ir visiškai neatsitiktinai, kadangi pažindamas
save turi peržengti ne per vieną
barjerą. Šį kartą besiformuojanti
komanda išbandė savo tvirtumą
ir ryžtą ekstremaliose „One“ nuotykių parko trasose.
Komandos formavimo ir pasiti-

kėjimo žaidimai tęsėsi ir trečiąją
dieną – žaidimas yra viena iš geriausių mokymosi formų, ji įtraukianti ir smagi, sukurianti draugišką, žaismingą, tačiau kartu ir
konkurencingą aplinką, kurioje
sprendžiamos iškilusios problemos, mokomasi iš klaidų, o žaidimo elementai tampa metaforomis
ir analogijomis, padedančiomis
susieti ir įsisavinti turinį, bendradarbiauti, komunikuoti, pasitikėti kitais.

Titas Gapševičius: „Stovykla buvo smagi. Nebuvo nuobodu, visada buvo koks nors
užsiėmimas. Susiradau porą naujų draugų, paskaitose išmokau nugalėti savas baimes ir pakeisti save. Nedvejodamas ateičiau dar kartą į šią stovyklą.“/Druskininkų
jaunimo užimtumo centro nuotrauka

Stovykla stiprino ir savarankiškumo įgūdžius – dalyviai gyveno
Druskininkų kempingo nameliuose. 15 individualybių po aktyvių
užsiėmimų ir bendrai praleisto turiningo laiko tapo kieta, vienas už
kitą pasiryžusia stoti komanda.
Užsimezgusios draugystės tęsis
ir toliau – ir tose pačiose Druskininkų jaunimo užimtumo centro

erdvėse, kurios yra atviros visam
jaunimui.
Stovykla finansuojama Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant projektą „JUC –
visada esi laukiamas“.
Druskininkų Jaunimo
užimtumo centro informacija

Druskininkų jaunimo užimtumo centras pradėjo įgyvendinti
projektą „PsichoImuno“

Jaunimo užimtumo centro komanda kviečia jaunuolius jungtis prie projekto „PsichoImuno“, sekti veiklas ir aktyviai jose dalyvauti/Druskininkų jaunimo užimtumo
centro nuotrauka

Televizija, laikraščiai, internetas – kasdien pateikia pasiūlymų kaip turi atrodyti, kalbėti, ką turi daryti! Stereotipai
verčia elgtis ne pagal save, kopijuoti, bandyti pritapti. Mes
norime, kad tu mokėtum atsirinkti informaciją ir nedarytum to ko neprivalai – įtikti visiems. Mes norime tavęs tvirto
ir pasitikinčio savimi, nebijančio būti savimi!
Druskininkų jaunimo užimtumo centras pradėjo įgyvendinti
naują projektą „PsichoImuno“.
Projekto metu sieksime stiprinti
jaunuolių psichologinį imunitetą
prieš neigiamą išorinės komunikacijos poveikį, didinti jaunuolių pasitikėjimą savimi, ugdyti
gebėjimą kritiškai mąstyti. Įvairių metodų pagalba tobulinsime
jaunuolių asmenines bei socialines kompetencijas. Projektas
orientuotas į jaunimo psichologinės sveikatos saugojimą ir
gerinimą, formuojant pozityvios

gyvensenos įgūdžius.
Projektas startavo pavasarį,
kuomet su grupe jaunų žmonių
aplankėme Pilnų namų bendruomenę Panaroje. Susipažinome
su žmonėmis, kurie siekia atrasti vidinę ramybę ir atsikratyti priklausomybių. Rudenį mokysimės
savigynos, turėsime paskaitas su
psichologu bei aplankysime Vil-

niaus miesto krizių centrą. Mes
padėsime suvokti save ir nepasiduoti. Todėl kviečiame jungtis
prie projekto, sekti veiklas ir aktyviai jose dalyvauti. Garantuojame prasmingą laiką ir daug įdomių patirčių!
Druskininkų jaunimo
užimtumo centro informacija

