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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Dianos Lukošiūnaitės karpinių magija

Kainų komisijos
sprendimu, UAB
„Druskininkų
vandenys“
paslaugų kainos
keisis, bet ir toliau
išliks vienos
mažiausių šalyje

Laima Rekevičienė
Dianos Lukošiūnaitės karpiniuose iš popieriaus – atvirukuose, paveiksluose, užuolaidėlėse – gamtos vaizdai,
liaudies meno ornamentai,
stilizuoti augalai, paukščiai,
angelai. Pakeri įmantrūs simetriški ir asimetriški menininkės sukurti spalvoti ir
vienspalviai karpiniai. Diana
užaugo nuostabiame Druskininkų kurorte, tuometėje dailės mokykloje ji baigė
tekstilės specialybės mokslus. Vėliau studijas tęsė Stepo Žuko taikomosios dailės
technikume (dabar J. Vienožinskio menų studijų centras), o 2006 m. studijas Vytauto Didžiojo Universitete
vainikavo Socialinio darbo
bakalauro diplomas.
Diana dalyvavo daugiau nei
per 70 parodų Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje. Surengė 13
autorinių parodų. Ji yra Liaudies meno parodos „Pasaulis –
namuose“ dalyvė (2014 m.). Jos
karpinių yra „Lietuvos ir pasaulio
karpinių meno“ (2009 m.), „Brandumos“ (2010 m.), „Karpinių Kalėdos“ (2015 m.) almanachuose, Tautodailės metraščiuose.
Alvyros Grėbliūnienės „Akių ramybės ežere“ (2010 m.) ir Onos
Alesiūtės-Bleizgienės „Saulėlydis“ (2015 m.) poezijos knygos
iliustruotos jos karpiniais. Kūrinių yra įsigiję privatūs asmenys,
keletas iškeliavo į Norvegiją, Angliją, Ameriką, Lietuvos nacionalinį muziejų.
Nuo 2010 metų D. Lukošiūnaitė yra Lietuvos Tautodailininkų
sąjungos, Poezijos ir kitų menų
mėgėjų asociacijos „Branduma“
bei Lietuvos Meno terapijos asociacijos narė. 2012 m. jai suteiktas Meno kūrėjos statusas. 2013
m. apdovanota ženklu „Brandumos garbė“, o 2014 m. geriausio
metų liaudies meistro konkurse
„Aukso vainikas“ regioniniame
ture ji pelnė III-ąją vietą.
Šiuo metu Dianos karpinius
galima apžiūrėti Viečiūnų bendruomenės centre.
– Kada jūsų gyvenime atsirado karpiniai?
– Ieškojimų keliu ėjau ne vienerius metus, kol nepabandžiau
karpinių. Ir taip nuo 1998 metų iš
rankų nepaleidžiu žirklučių. Lankiau karpinių parodas ir jie vis labiau patiko, traukė. Kai pamačiau
karpinių meistrės Violetos Kasabuckienės parodą Druskininkuose, jos karpiniai tiesiog sužavėjo.
Dar lopšelyje-darželyje „Bitutė“ dirbdama apipavidalintoja,
paėmusi popieriaus lapą, norėdavau iš jo išgauti ką nors iškilaus, skulptūriško. Tuomet
tiesiog mėginau sluoksniuoti
popierių, kurti iš jų ką nors neįprasto. Karpiniai į mano gyvenimą atėjo tarsi savaime. Jie pui-
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D. Lukošiūnaitei karpymas – ir atsipalaidavimas, ir laisvalaikio praleidimo būdas, ir savęs įprasminimas, ir atgaiva širdžiai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

kiai tiko saviraiškai.
– Ką jums suteikia karpymas?
– Tai ir atsipalaidavimas. Ir tiesiog gyvenimo būdas. Laisvalaikio praleidimas. Savęs įprasminimas.
– Pačios karpiniai – unikalūs, sudėtingi, atspindintys
įvairiausius siužetus. Kaip jie
gimsta? Kas padiktuoja temas?
– Būna įvairiai. Mane visada
labai domino filosofinės temos,
skaičiau tokias knygas. Man nelabai įdomu karpyti gėlytes ar
gyvūnėlius – norisi perteikti gilesnę mintį.

Tarkime, pamąstau, kas yra
riba, kas egzistuoja virš žemės,
kas – po žeme. Štai ir tema, kurią galima labai įvairiai perteikti.
Kartais, naudojant augalų motyvus, kartais – įvairius simbolius.
Tapyboje nuotaiką galima išreikšti spalvomis, o karpiniuose
tai padaryti labai sudėtinga. Beje,
mano karpiniai yra spalvoti ir
vienspalviai. Man augalai atrodo
lyg gyvos būtybės, todėl negaliu
jų tik iš juodo popieriaus karpyti.
Žinoma, juoda ir balta spalva
– klasikinės, tad ir karpinių parodose dažniausiai būna reikalaujama būtent šių dviejų spalvų karpinių.
Kuriant karpinį, svarbiausia –
geras popierius. Jo sudėtinga

gauti. O juk nuo popieriaus kokybės priklauso, koks bus karpinys. Mėgau ploną spalvotą popierių. Kuo jis plonesnis, tuo
trapesnis, grakštesnis bus karpinys. Galima iškarpyti smulkesnes detales, naudoti ir kelis spalvoto popieriaus sluoksnius, kad
išgautum tarsi judėjimo efektą.
Žinoma, tokie spalvoti karpiniai parodoms nelabai tinka.
Taigi tenka karpyti ir vienspalvius. Tada idėją bandau išreikšti, naudodama šešėlių efektą.
Man įdomus ieškojimo procesas. Turi būti kas nors naujo. Ar
kokią knygą perskaitau, ar koks
įvykis nutinka, kyla įvairių minčių.
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Susitikime su LR Seimo nare D. Šakaliene – socialinių paslaugų teikimo šeimoms,
auginančioms negalią turinčius vaikus, klausimai
Pirmadienį Druskininkų savivaldybėje apsilankiusi LR Seimo
narė Dovilė Šakalienė susitiko su
meru Ričardu Malinausku, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigoriene, administracijos ir socialinių
paslaugų centro specialistais bei
druskininkiečiais.
Susitikimo tikslas – aptarti socialines paslaugas, kurios yra teikiamos Druskininkų savivaldybės
šeimoms, auginančioms negalią turinčius vaikus bei diskutuoti,
kaip minėtas paslaugas būtų galima tobulinti ir plėsti.
Kaip susitikime akcentavo V.
Grigorienė, Druskininkų savivaldybės specialistai nuolat domisi
naujomis pagalbos šeimai ir neįgaliems vaikams formomis. „Stengiamės socialines paslaugas teikti kuo kokybiškiau, atsižvelgiant į

LR Seimo narė D. Šakalienė su meru
R. Malinausku, kitais Savivaldybės vadovais aptarė institucijų tarpusavio bendradarbiavimą socialinių paslaugų srityje/
Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

bendruomenės poreikius. Esame
stiprūs žmogiškaisiais ištekliais
– ir Socialinių paslaugų centre, ir
Vaikų dienos centruose dirbantys
specialistai savo darbą atlieka labai nuoširdžiai, norėdami padėti“,
– sakė V. Grigorienė ir pažymėjo,
kad, siekiant socialines paslaugas negalią turintiems vaikams
teikti kuo efektyviau, specialistai susitiko su asociacijos „Kitoks
vaikas“, labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ ir asociacijos „Vilties erdvės bendruomenė“ specialistais.
Į susitikimą Savivaldybėje atvyko ir druskininkiečių šeima, auginanti neįgalų sūnų. Kartu su LR
Seimo nare D. Šakaliene ir Savivaldybės specialistais buvo aptartos pagalbos šiai šeimai formos ir
būdai. „Esame maža savivaldybė, vieni kitus pažįstame, todėl,

Aptarti miesto ir seniūnijų aplinkos tvarkymo
klausimai
Druskininkų savivaldybės
vadovai, administracijos specialistai ir už miesto tvarkymą atsakingų įstaigų ir įmonių vadovai šią savaitę aptarė
aktualiausius miesto bei seniūnijų tvarkymo darbus vasaros laikotarpiu.
Praėjusį ketvirtadienį susitikime savivaldybės vadovai akcentavo, kad vasarą daug kurorto svečių ir bendruomenės
narių renkasi poilsį ir pramogas Druskininkų parkuose, stovyklavietėse ar maudyklėse,
todėl jų aplinka turi būti nuolat prižiūrima, o aplinką prižiūrančios įstaigos turi geranoriškai bendradarbiauti tarpusavyje
ir operatyviai tvarkyti joms priskirtas teritorijas.
Susitikimo metu taip pat akcentuota, kad švenčių ir savaitgalių metu Druskininkuose turistų srautas tampa ypatingai
intensyvus, todėl miesto aplinkos priežiūrai turi būti skiriamas
didesnis dėmesys, esant poreikiui – daugiau aplinką tvarkančių darbuotojų. Druskininkų savivaldybės Paslaugų ūkio
direktorė Birutė Jonušauskienė teigė, kad jos vadovaujamos įstaigos darbuotojai dirba
trimis pamainomis. „Darbų vasaros sezono metu turime ypatingai daug. Vasarą aktualus ir
šienavimas, ir mažosios infrastruktūros priežiūra, ir Nemuno
upės krantų priežiūra, ir kiti darbai. Šiuo metu atnaujinama mažoji infrastruktūra Saulės take,
taip pat darbininkai tvarko mašinų stovėjimo aikštelę Liškiavos gatvėje, keičia senas šaligatvio trinkeles link „Eglės“
sanatorijos ir deda naujus šaligatvius bei tvarko renovuo-

Druskininkuose aplinka tvarkoma nuolat, nepriklausomai nuo metų laiko/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

tų daugiabučių aplinką, M. K.
Čiurlionio gatvėje“, – pastaruoju metu atliekamus darbus vardijo B. Jonušauskienė.
Tris mėnesius UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ vadovu
dirbantis Vilius Ašmenskas teigė, kad tai labai atsakingas darbas, nes Druskininkai yra reikli
kurortinė savivaldybė, kelianti
didelius kokybės reikalavimus.
„Darbas nėra lengvas, tačiau
stengiamės išgirsti visus pastebėjimus ir pasiūlymus, nuolat bendraujame su savivaldybės vadovais ir specialistais.
Su savivaldybe turime du kontraktus dėl atliekų tvarkymo ir
savivaldybės teritorijos priežiūros. Dirbame nepertraukiamą darbą, įskaitant savaitgalius. Tai ir šienavimas, ir gatvių
šlavimai, ir želdinių priežiūra, ir
senų medžių pjovimas bei genėjimas, ir paplūdimio gelbėtojų
darbo užtikrinimas, ir hidrotechninių įrenginių priežiūra. Dirbame nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo

vakaro, pasitelkdami ir nuolatinius, ir sezoninius darbuotojus“,
– apie darbo organizavimą kalbėjo V. Ašmenskas.
Druskininkų
savivaldybės
administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė pažymėjo,
kad savivaldybės aplinka tvarkoma nuolat, nepriklausomai
nuo metų laiko, tačiau vasara
yra tas metas, kai bendruomenė dažniau renkasi poilsį gamtoje. Taip pat viešose erdvėse ir jaunimo daugiau, todėl
infrastruktūros priežiūra suintensyvėja. „Savivaldybei svarbu užtikrinti tvarkingą ir jaukią
aplinką, tačiau labai svarbu ir
pačių žmonių geranoriškumas
ir pilietiškumas saugant infrastruktūrą. Sugadinti suoleliai,
aprašinėtos pavėsinės, ne vietoje išmestos šiukšlės ar nulaužyti želdiniai nepuošia aplinkos,
todėl kviečiu saugoti mus supančią aplinką, tuomet patiems
bus maloniau joje leisti laiką“, –
sakė V. Jurgelevičienė.

Druskininkų maudyklės atitinka Lietuvos higienos
normos reikalavimus
Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centras, įvertinęs gautus liepos mėnesio
maudyklų vandens kokybės
tyrimų rezultatus, informuoja, kad Druskininkų savivaldybėje esančios maudyklės

atitinka Lietuvos higienos
normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens
kokybė“ reikalavimus ir jose
maudytis yra saugu.
Vandens kokybės tyrimai reguliariai atliekami kas dvi sa-

vaites birželio, liepos, rugpjūčio
mėnesiais iki rugsėjo 15 d. Nustačius reikalavimų neatitikimų,
kai mikrobiologiniai parametrai
neatitinka higienos normos reikalavimų, turi būti atliekami papildomi tyrimai.

susėdę bendrai diskusijai, galime
rasti geriausius sprendimus“, – po
susitikimo sakė V. Grigorienė.
LR Seimo narė D. Šakalienė
prieš susitikimą Savivaldybėje
aplankė socialines paslaugas teikiančias įstaigas, bendravo su jų
darbuotojais ir susitikime pažymėjo, kad Druskininkų savivaldybėje į socialinių paslaugų teikimą
žiūrima atsakingai, o specialistai
yra savo srities žinovai, dirba iš
pašaukimo.
Susitikimo metu taip pat kalbėta apie smurto artimoje aplinkoje
atpažinimą, kompleksines socialines paslaugas, institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir kitas
aktualijas.
Po susitikimo LR Seimo narė D.
Šakalienė apie vizitą Druskininkuose pasisakė ir socialiniame tinkle. „Neslėpsiu, nesitikėjome viešo

šou socialiniuose tinkluose. Minėtame pasisakyme esanti kritika
nemaloniai nustebino socialinės
srities darbuotojus – specialistai
pasijuto nusivylę, nes susitikimo
metu kalbėjo nuoširdžiai, atvirai
ir jų atžvilgiu nebuvo išsakyta jokios kritikos. Tikėjomės realios pagalbos. Nepaisant to, visų tikslas ir
toliau lieka bendras – šeimai, auginančiai neįgalų vaiką, suteikti visapusišką pagalbą ir reikalingas
paslaugas“, – sakė V. Grigorienė.
Pati LR Seimo narė D. Šakalienė socialiniame tinkle vis dėlto pripažino, kad susitikimas buvo
rezultatyvus: „... be išsisukinėjimų sutarėm, kad matom tą patį
vaizdą ir VIETOJE sudėjome konkrečių žingsnių planą. Žiūrėsime
kaip žodis taps kūnu, bet už tokį
požiūrį Druskininkų savivaldybei
sakau AČIŪ“.

Paramos teikimas bičių laikytojams už
papildomą bičių maitinimą 2017 metais
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad nuo 2017 m. rugpjūčio
1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai)
priimamos paraiškos paramai už
papildomą bičių maitinimą gauti.
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministras 2017 m. liepos 25
d. įsakymu Nr. 3D-493 pakeitė Paramos teikimo bičių laikytojams už
papildomą bičių maitinimą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008
m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D357 „Dėl Paramos teikimo bičių
laikytojams už papildomą bičių
maitinimą taisyklių patvirtinimo“.
Informuojame Druskininkų krašto bičių laikytojus apie aktualius
pakeitimus:
- bičių laikytojams, laikantiems
daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama;
- bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus
arba invertuotojo cukraus sirupo
įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau
kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba
ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą ir ne daugiau kaip
už 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15
l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam bičių maitinimui;
- bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima
jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo
29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo prie-

žasties pagrindimo dokumentu.
Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą
dėl pavėluotai pateiktos paramos
paraiškos priėmimo. Paramos paraiškos ir prašymai, pateikti po einamųjų metų rugsėjo 29 d., nepriimami.
Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą, bityno pasą, Išlaidų
apmokėjimo įrodymo dokumentų
sąrašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu
su kasos aparato kvitu, mokėjimo
nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas
ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą
ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo
atliktas mokėjimas), atsiskaitomosios sąskaitos numerį banke. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui
turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.
Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę bičių laikytojai.
Išsamesnę informaciją teikia ir
paramos paraiškas priima Ūkio
skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario
16-osios g. 7, Druskininkai), tel.: (8
313) 52 117, 8 614 25 826, el. paštas: alvydas.v@druskininkai.lt.

Informacija gyventojams, gaunantiems
ES paramą maisto produktais
Nuo rugpjūčio 7 d. iki rugpjūčio 18 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais
nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji
prašymus iki liepos 14 d. Parama dalinama:
• Druskininkuose, Baravykų g. 1
– š. m. rugpjūčio 7, 9, 10, 14, 16,
17 d. nuo 17.00 iki 19.00 val.

• Viečiūnų mstl., Jaunystės g.
17 – š. m. rugpjūčio 8, 15 d. nuo
17.00 iki 18.30 val.
• Leipalingio mstl., Alėjos g. 3
– š. m. rugpjūčio 11, 18 d. nuo
16.30 iki 18.30 val.
Telefonai pasiteirauti:
LPF „Maisto banko“ atstovo tel.
8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel.
(8 313) 52543

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Kainų komisijos sprendimu UAB „Druskininkų vandenys“ paslaugų kainos keisis,
bet ir toliau išliks vienos mažiausių šalyje
„Džiaugiamės,
kad
UAB
„Druskininkų vandenys“ dirba
ūkiškai ir racionaliai, todėl net
šešerius metus pavyko išlaikyti paslaugų kainas nepakitusias.
Be jokios abejonės, net ir nežymus kainų kilimas yra nepageidaujamas, tačiau tai lemia kylantys kaštai. Vis dėlto net ir
padidėjus kainoms, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų vidutinė kaina Druskininkų savivaldybėje išlieka viena mažiausių šalyje“, –
sakė R. Malinauskas.
Druskininkų savivaldybė siekia užtikrinti stabilias, kaip galima mažesnes būtinųjų viešųjų
paslaugų kainas gyventojams.
Džiugu, kad net šešerius me-

tus pavyko išlaikyti nepakitusias UAB „Druskininkų vandenys“ paslaugų kainas, tačiau,
atsižvelgiant į per minėtą laikotarpį pastebimai išaugusias

elektros energijos, mokesčio
už gamtos išteklius bei nusidėvėjimo sąnaudas, Valstybinė
kainų ir energetikos kontrolės
komisija liepos 27 dieną priėmė vienašališką nutarimą, kuriuo nuo šių metų rugsėjo 1 d.
didinamos UAB „Druskininkų
vandenys“ paslaugų kainos.
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas akcentavo, kad Savivaldybės specialistai ir Taryba siekė, kad UAB
„Druskininkų vandenys“ kainų
kilimas būtų kuo mažesnis: Komisijai argumentuota, kad vandens tiekimas yra prilyginamas
socialinei paslaugai, kur svarbiausia yra gera kokybė ir prieinama kaina kiekvienam gyventojui. Taip pat pabrėžta, kad

įmonės dažnu atveju vandenį
vartoja tiesioginėms verslo reikmėms, iš to uždirbdamos pelną, todėl, nustatant naujus kainų
tarifus, turėtų būti į tai atsižvelgta. Vis dėlto Komisija savo nuožiūra nustatė vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo kainas artimiausių metų laikotarpiui.
„Džiaugiamės, kad UAB „Druskininkų vandenys“ dirba ūkiškai
ir racionaliai, todėl net šešerius
metus pavyko išlaikyti paslaugų kainas nepakitusias. Be jokios
abejonės, net ir nežymus kainų
kilimas yra nepageidaujamas, tačiau tai lemia kylantys kaštai. Vis
dėlto net ir padidėjus kainoms,
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vidutinė
kaina Druskininkų savivaldybėje

išlieka viena mažiausių šalyje“, –
sakė R. Malinauskas.
Vidutinė geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų vieno m³ kaina Druskininkų savivaldybėje šiuo metu
yra 1, 33 Eur/m³ be PVM. Palyginimui kaimyninėje Lazdijų rajono savivaldybėje minėtų paslaugų kaina yra daugiau
nei dviguba – net 3,03 Eur/m³
be PVM. Palangoje kaina siekia
2,10 Eur/m³ be PVM, Birštone –
2,13 Eur/m³ be PVM.
Visų savivaldybių vidutines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas
galite rasti Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisijos
tinklalapyje: www.regula.lt, skiltyje „Vanduo“.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Druskininkų savivaldybėje – diskusija apie žiedinės ekonomikos situaciją ir
perspektyvas Lietuvoje
Žiedinė ekonomika, kurią ES
šalys turės įgyvendinti, kuriama, kad mažintumėme besaikį žaliavų (išteklių) vartojimą
bei jo pasekmes. Atliekos gali
būti paverčiamos naudingais
ištekliais, resursais, o jie gali
būti vėl ir vėl panaudoti. Toks
yra vienas iš esminių žiedinės
ekonomikos principų.
Ekonomikai augant, tarša,
atliekų kiekiai tik didėja. Žiedinė
ekonomikos strategija – užtikrinti sąlygas ekonomikos augimui,
nedidinant taršos ir minimizuojant senkančius išteklius. Pagal
žiedinę strategiją visi nauji gaminiai turėtų būti ilgaamžiai, nesunkiai pataisomi, gaminami iš
perdirbimui tinkamų medžiagų.
Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybėje surengta apskrito stalo diskusija „Žiedinės
ekonomikos situacija ir perspektyvos Lietuvoje“. Renginį organizavo Druskininkų savivaldybės
profesinė sąjunga „Solidarumas“, bendradarbiaudama su
Druskininkų savivaldybe, LR
Seimo nare Virginija Vingriene,
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu. Renginyje dalyvavo
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, LR
Seimo nariai Zenonas Streikus
ir Virginija Vingrienė, Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro vadovas Algirdas Reipas,
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė ir jos pavaduotoja
Violeta Grigorienė, LR Aplinkos
ministerijos, socialinių partnerių
atstovai, Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto Lietuvos delegacijos nariai, Druskininkų savivaldybės administracijos specialistai.
Diskusijoje pasidalinta pastebėjimais, pasiūlymais, idėjomis. Pasak diskusijos organizatorių, Druskininkai šiai diskusijai
pasirinkti neatsitiktinai: tai miestas, kuris nuolat duoda toną pažangiems, ekologines iniciatyvas palaikantiems sprendimams.
Diskusijos moderatorė, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biuro narė, Druskininkų savivaldybės profesinės
sąjungos „Solidarumas“ pirminin-

Diskusijos dalyviai padėkojo Druskininkų savivaldybės merui R. Malinauskui, diskusijoje dalyvavusiems administracijos atstovams už atvirumą idėjoms, naujovėms ir dialogui/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos

ke Daiva Kvedaraitė įvardijo, jog
šis seminaras – diskusijų ir kitose savivaldybėse pradžia. Ji paminėjo, kad, siekiant žiedinės
ekonomikos tikslų, bus dirbama
šia linkme, siekiant įvertinti kiekvieno regiono specifiką, įtraukti verslo ir vietos savivaldos atstovus į plačią diskusiją, išgirsti
jų poreikius ir kylančias problemas, skatinant verslą pereiti iš
tiesinės „išgauk-perdirbk-panaudok-išmesk“ ekonomikos prie
žiedinės (ciklinės) ekonomikos,
kurioje atliekos gali būti paverčiamos ištekliais. Diskusijos da-

lyviai padėkojo Druskininkų savivaldybės merui R. Malinauskui,
administracijos atstovams už atvirumą idėjoms, naujovėms ir dialogui. Plėtojant bendradarbiavimą
tarp verslo, institucijų ir vartotojų, atsiveria galimybės kurti naujas darbo vietas, didinti gyventojų
užimtumą, spręsti iškylančias socialines problemas. Todėl dialogas tarp šalies savivaldybių, regionų ir įvairių šalių, suinteresuotų
taupiu išteklių naudojimu ir atliekų
mažinimu, yra labai svarbus. Tokių susitikimų metu galima tiesiogiai išgirsti konkrečių regionų gy-

ventojų, šalies piliečių lūkesčius.
Druskininkų savivaldybės mero
R. Malinausko įsitikinimu, siekiant
svarbių pokyčių, tikslų tokioje srityje kaip žiedinė ekonomika, būtina atsižvelgti į visuomenės suinteresuotumą, poreikius: „Jeigu
rezultato sieksime bet kokia kaina, gali nukentėti gyventojai. Norint, kad procesas būtų sklandus,
svarbu šviesti visuomenę ir atrasti skatinimo priemonių, kad gyventojai rūšiuotų atliekas. Būtina
skatinti verslą investuoti į perdirbimo priemones antrinių žaliavų
panaudojimo srityje. Žmonės im-

sis įgyvendinti naujoves, jei bus
suinteresuoti ir motyvuoti, o pernelyg aukšti, neadekvatūs reikalavimai savivaldybėms tik padidina kaštus, veda prie paslaugų
pabrangimo. Tokiu atveju žmonių
nepasitenkinimas, deja, bus vienintelis rezultatas. Naujovių reikia, tačiau situaciją derėtų vertinti ne pagal kažkieno Briuselyje ar
Vilniuje sugalvotas užduotis, o racionaliai, įvertinant visus kaštus.“
Susitikimo metu kalbėta apie
Europos Komisijos inicijuoto
veiksmų plano dėl uždarojo ciklo
ekonomikos kūrimo įgyvendinimo eigą Lietuvoje. Diskusijos
organizatorių teigimu, tvaresnė
Europos ekonomika siejama su
gerokai, netgi drastiškai sumažintu žaliavų (išteklių) naudojimu bei atliekų kiekiu; tačiau žiedinės ekonomikos, kuri remiasi
taupiu išteklių naudojimu, plėtra neturėtų būti vien tik aplinkosaugos reikalu. Todėl, kad tai
yra perspektyva, atverianti naujas galimybes verslui, darbuotojams, vartotojams. „Europos
Sąjungos žiedinės ekonomikos
veiksmų planą (Uždaro ciklo kūrimas)“ kartu su pasiūlymu peržiūrėti esamą atliekų tvarkymo
teisinę bazę, Europos Komisija paskelbė 2015 m. gruodžio 2
d. LR Aplinkos ministerijos Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vedėja Jurgita
Gaižiūnienė pristatė svarbiausias užduotis, kuriant ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą
LR Seimo aplinkos apsaugos
komiteto narė V. Vingrienė pranešime „Žiedinė (ciklinė) ekonomika: situacija Lietuvoje“ akcentavo, kad turėtų būti siekiama
atliekas naudoti, kaip žaliavas
kitiems produktams gaminti, taip
iki minimumo sumažinant sąvartynuose šalinamų galutinių atliekų kiekį. Ji paminėjo, kad žiedinė ekonomika – tai ne vien
ekologinių, bet ir ekonominių
bei socialinių sprendimų kelias,
grindžiamas naujo požiūrio pažangių verslų, paremtų šiuolaikinių technologijų, aukštos pridėtinės vertės kūrimu, ekonomikos
pažanga, susijusia ir su naujų
darbo vietų kūrimu.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Knygos „Meilė mano, Druskininkai“ autorius D. Levinas:
„Druskininkai turi ypatingą galią pritraukti čia gerus žmones“
Antradienį Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta Izraelio rašytojų
federacijos nario Davido Levino knyga „Meilė mano, Druskininkai“. Tai ilgamečio Druskininkų mylėtojo, nuo 1969-ųjų
beveik kasmet besilankančio
kurorte, eilėraščių rinktinė,
iliustruota Druskininkus supančios gamtos, miško, autoriaus širdžiai mielų lankytinų
kurorto vietų fotografijomis.
Rusų kalba išleistoje rinktinėje yra eilių, kurioms sukurta muzika: šie kūrinėliai publikuoti su natomis.
„Druskininkai – tai stebuklas,
kuris pratęsia gyvenimą“, – įsitikinęs eilėraščių rinkinio „Meilė mano, Druskininkai“ autorius
D. Levinas. Savo knygelę jis skiria „rojaus kampeliui Žemėje“ –
Druskininkams, o drauge ir Lietuvai – D. Levino šviesios atminties
mamos gimtinei. Buvęs inžinierius, dabar pensininkas, visuomenininkas D. Levinas iš tėvo pusės
turi ukrainietiškų šaknų. Rišon
Lezione (Izraelis) gyvenantis D.
Levinas vadovauja visuomeninei
organizacijai – Izraelio išeivių iš
Ukrainos bendrijai. Savo kūrybinį proveržį D. Levinas sieja su laikotarpiu, kai jis persikėlė gyventi į
Izraelį 1994-aisiais.
„Per savo gyvenimą daug keliavau ir mačiau daug šalių. Tačiau
Druskininkai, lyg magnetas, traukia sugrįžti. Kiekvienas, pamilęs
Druskininkus, svajoja čia sugrįžti vėl ir vėl. Druskininkų neįmanoma nemylėti“, – kalbėjo D. Levinas. Jo žodžiais, Druskininkai turi
ypatingą galią pritraukti čia gerus

Savo knygelę autorius skiria „rojaus kampeliui Žemėje“ – Druskininkams, o drauge
ir Lietuvai – D. Levino šviesios atminties
mamos gimtinei
„Druskininkai – tai stebuklas, kuris pratęsia gyvenimą“, – įsitikinęs eilėraščių rinkinio „Meilė mano, Druskininkai“ autorius D. Levinas/
Ramunės Žilienės nuotrauka

žmones, padeda jiems čia susitikti, susidraugauti, o draugystę išsaugoti ilgam.
„Mano meilė, Druskininkai“ yra
jau penktoji D. Levino eilėraščių
knyga. Visą jo kūrybą lydi meilė
– Žemei, Moteriai, Menui, Gamtai. Visos knygelės išleistos tokiu pat formatu. Paklaustas, kas
yra jo skaitytojai, D. Levinas sakė,
kad jo poeziją ypač mielai skaito
moterys. Autoriaus žodžiais, nedidukę knygelę patogu laikyti kad
ir ant naktinio staliuko skaitiniams
prieš miegą: „Esu girdėjęs iš savo
skaitytojų, kad mano eilės praskaidrina sielą – jei apninka nelinksmos mintys, paskaito tuos eilėraščius, ir pasijunta geriau.“

O paties D. Levino įkvėpimo šaltinis – miškas: „Man labai patinka pabūti vienumoje miške. Ateina kūrybinis įkvėpimas, užrašau
mintis telefone, išsiunčiu sau, ir
vėliau dirbu prie tų juodraščių“, –
pasakojo D. Levinas.
Pristatydama knygos „Meilė mano, Druskininkai“ autorių,
Druskininkų viešosios bibliotekos direktorė Laima Žėkienė paklausė, kaip gimė mintis išleisti
šią knygelę. Autorius atsakė, kad
kūrybos keliu jį vedė stipri, jau
kone pusę amžiaus besitęsianti meilė Druskininkams: „Druskininkus, kartu su šeima, lankydavome nuolat. Čia užaugo ir mano
vaikai, sūnus, dukra, šį įstabų Že-

mės kampelį myli ir mano anūkai.“
Susirinkusiems į knygos pristatymą, D. Levinas pasakojo: „Kai
pirmą kartą apsilankiau Druskininkuose, savo draugams laiške
parašiau, kad Druskininkai – unikalus kampelis Žemėje, sukurtas
paties Viešpaties Dievo poilsiui,
sveikatinimui ir kūrybiniam įkvėpimui. Praėjo beveik pusė amžiaus
nuo to pirmojo apsilankymo, tačiau ir šiandien aš pasirašau po
kiekvienu šiuo žodžiu.“
Autorius prisiminė, kad matė
Druskinininkus visokius: ir jų suklestėjimą sovietiniais metais, ir
krizę, ir atgimimą, ir dabartinį sužydėjimą: „Prisimenu savo pirmąjį atvykimą į Druskininkus ir

2001-aisiais, jau iš Izraelio. Tada
miestas man paliko slogų įspūdį, visa aplinka atrodė taip beviltiškai... Tačiau aš tikėjau Druskininkų renesansu, supratau, kad
tai laikina. Tikėjau, kad Druskininkai – perlas, Lietuvos pasididžiavimas – labai greitai įgaus naują
kvėpavimą, ir kurortas taps dar
gražesnis, taps ir senųjų, ir naujųjų jo gerbėjų Meka“, – kalbėjo D.
Levinas.
Savo eilėraščių knygos „Meilė
mano, Druskininkai“ D. Levinas
rašo: „Aš linkiu taikos ir klestėjimo šiai žemei ir jos žmonėms. Iki
naujų susitikimų, Druskininkai!“
Pagal Druskininkų
savivaldybės viešosios
bibliotekos informaciją
parengė Ramunė Žilienė

Leipalingio bendruomenę subūrė Oninių šventė

Mažieji džiaugėsi „Burbuliatoriaus“ muilo burbulais, pramogavo galingų dvaro medžių paunksmėje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Smagu buvo visiems susieiti bent kartą per metus, „sugrįžti ir pabūti drauge po gimtinėje žydinčiom liepom“/Miglės Krancevičiūtės nuotrauka

Miglė Krancevičiūtė
Oninių šventė „Sugrįžkim,
pabūkim drauge po gimtinėje žydinčiom liepom“, surengta Leipalingyje, prie akis
džiuginančio renovuoto dvaro, sukvietė išties gausų būrį
leipalingiečių, ir čia tebegyvenančių, ir jau išvykusių iš gimtojo miestelio. „Buvo gražu
žiūrėti, kiek jaunų žmonių, šeimų su mažais vaikais parvyko į gimtąjį miestelį iš svetur.
Tiek jaunimo vienoje vietoje

net ir šventės metu retai susirenka. Matyt, leipalingiečiams
tai svarbi šventė, kad sugrįžti namo pasirenka būtent šiomis dienomis. Tiesiog malonu
širdžiai žiūrėti į tokią jauną auditoriją,“ – sugrįžusiais į savo
gimtąjį miestelį žmonėmis
džiaugėsi šventės organizatorė Aleksandra Petravičienė.
Jaunas šeimas šventės pradžioje džiugino klounų teatro
studijos „Dulidu“, vadovaujamos
režisieriaus Liudo Vyšniausko,
spektaklis „Profesorius ir blu-

sa“ pagal to paties pavadinimo
H. K. Anderseno pasaką. Vėliau mažieji džiaugėsi „Burbuliatoriaus“ muilo burbulais, pramogavo galingų dvaro medžių
paunksmėje. Į žaidimus įsitraukė ir tėveliai.
Saulei pradėjus slėptis už horizonto, atėjo laikas šventos
duonos garbinimo apeigoms.
Leipalingio šokio kolektyvo „Leipūnas“ šokėjos, ritminga choreografija žavėjo visus duonos gimimo ciklu nuo rugio grūdo iki
pat jos patiekimo ant šeimos

stalo. „Duona yra šventa – grūdas mūsų tautą maitino visais
laikais. Duonos gimimo inscenizacija norėjome priminti žmonėms duonos svarbą, jos reikšmę mūsų tautai,“ – apie duonos
garbinimo iškilmės prasmę pasakojo renginio organizatorė
Aleksandra. Šventę tęsė iškilminga Onų sveikinimo ceremonija. Šiemetėje šventėje buvo
pasveikintos 25 Onos. Joms
sveikinimo žodį tarė Leipalingio seniūnas Antanas Krancevičius, Leipalingio bendruomenės
pirmininkė Žaneta Krivonienė.
Varduvininkes pasitiko naminėmis vaišėmis nuklotas stalas,
kvietęs ir kitus šventės dalyvius
vaišintis naminiais sūriais, gira,

duona, medumi bei kitomis kaimiškomis gėrybėmis.
Tradicinės Oninių šventės dalyvius linksmino Simno liaudiškos muzikos kapela „Simnyčia“,
solistės Gintarė Čmukaitė-Jasionienė, Akvilė Ambrasiūnaitė,
o vakaro žvaigžde tapo garsusis
estrados dainininkas Edmundas
Kučinskas, skambiomis dainomis išjudinęs net vangiausius
šventės svečius. Visos šventės
metu veikė mugė, vaikai galėjo
linksmintis ant batuto. Linksmybės tęsėsi iki pat nakties, renginio dalyviai dar ilgai nesiskirstė. Matyt smagu visiems susieiti
bent kartą per metus, „sugrįžti ir
pabūti drauge po gimtinėje žydinčiom liepom“.
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Dianos Lukošiūnaitės karpinių magija

D. Lukošiūnaitės karpiniuose iš popieriaus – gamtos vaizdai, liaudies meno ornamentai, stilizuoti augalai, paukščiai ir kiti simboliai/Laimos Rekevičienės nuotraukai.

Jas apmąstau, sugalvoju, kaip
idėją perteikti karpiniuose, kokiais elementais „užšifruoti“ mintį.
– Mėgstate netradicinius
idėjų perteikimo būdus.
– Man patinka būti kitokiai.
Patinka laužyti nusistovėjusias
normas. Esu išbandžiusi daug
technikų – nuo tekstilės iki mezgimo ir nėrinių. Ką nors naujo
pamačiusi, būtinai noriu išmėginti pati. Bet kol kas labiausiai
sužavėjo karpiniai.
Štai konkursui „Aukso vainikas“
kasmet kuriu vis naujus darbus. Negaliu tuos pačius eksponuoti. Kartą
sugalvojau, kad eksponuosiu du simetrinius ir tris asimetrinius darbus.
Nors iš pradžių „Facebook“ tinkle
paskelbusi vieno asimetrinio darbo nuotrauką, sulaukiau kolegų kritikos, vėliau eksponuodama visus
tuos netradicinius darbus kartu, sulaukiau ir pagyrų, ir puikių vertinimų.
Pasirodo, gerai, kad neišsigandau
kritikos, nepabijojau kurti kitokius
karpinius ir laikytis savo kelio.
Manau, kad kiekvieno kūrėjo
darbai yra unikalūs ir turi turėti savitą braižą. Smagu, kad daug kas
ir mano karpinius iš karto atskiria.
Aš pati visada norėjau tobulinti įgūdžius. Kartą Kaune surengtoje parodoje pamačiau karpinių
meistro iš Mongolijos kūrinius,
jie padarė didelį įspūdį. Atrodė,
kad jie net ne žmogaus rankomis iškarpyti, o lazeriu išpjaustyti. Karpiniai buvo labai įdomiai
pateikti. Ne priklijuoti ant rėmo,
kaip įprasta, o laisvai judantys.
Dėl tinkamo apšvietimo buvo
dar ir šešėlių žaismas. Man tikrai patiko. Įkvėpė ieškojimams.

karpinio priklijavimas prie pagrindo... Jį lengvai galima sugadinti,
jis labai trapus, ažūriškas. Antro
tokio jau nepadarysi...

– Per kiek laiko gimsta karpinys?
– Būna įvairiai, priklausomai, ar
kuriamas didesnis ar mažesnis
darbas. Tarkime, dabar du Piliakalnių metams skirtus karpinius
kūriau ilgai – kiekvienam skyriau
po mėnesį. Nes pirmiausia reikėjo ieškoti informacijos, domėtis
tema knygose, internete.
Kuriant karpinius, užtrunka eskizų kūrimas – jų prisidarau
daug. Kartais dvi dienas piešiu
vieną piešinuką, kaip įsivaizduoju būsimą karpinį. Eskizai būna
abstraktūs, juk galiausiai kūrinys
gimsta, tik jį bekarpant. Būna,
kad dvi ar tris dienas nuo ryto iki
vakaro neatsitraukdama karpau,
kol nebejaučiu nei nugaros, nei
rankų. O sunkiausias darbas –

– Jums tenka dirbti Lietuvos Specialiosios Kūrybos
Draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriuje. Ką reiškia neįgaliems žmonėms galimybė
prisilieti prie meno ištakų?
– Jau 15 metų aš dirbu „Gubojoje“, nuo pat jos įkūrimo. Iš tikrųjų žmones galima pažinti pagal
jų piešinius, pasirinktas spalvas,
motyvus. Visus mano užsiėmimus lankančius žmones buvau
išmokiusi karpyti – vieniems sekėsi geriau, kitiems – kiek prasčiau. Net parodą LR Seime buvome surengę. Teks vėl grįžti
visiems kartu prie karpinių.
Stengiuosi drauge su „Gubojos“
vaikais išėjusi į gamtą, prisirinkti, pavyzdžiui, gėlių, kaštonų ar
akmenukų. Po to kartu skaitome

Pakeri įmantrūs simetriški ir asimetriški menininkės sukurti spalvoti ir vienspalviai karpiniai/Asmeninio archyvo nuotraukos

knygas apie tai, mokau juos pateikti gamtos dovanas kūrybiškai
ir išradingai piešiniuose, karpiniuose ar kita technika kuriamuose darbuose. Būna labai gražių
kūrinių, nuostabių spalvų – žmonės atsiskleidžia, išreiškia save.
Štai Vitalija – siuvinėjimo meistrė, jai nėra lygių. Asta nuostabiai
karpo. Jolanta greitai perpranta
visas technikas. Rūta susidomėjo
originalių drabužių nėrimu. Stengiuosi dirbti su visais, atsižvelgdama į jų norus ir galimybes.
Dalyvaujame įvairiuose projektuose, konkursuose. Esame
gavę labai daug padėkų. Veiklos
tikrai netrūksta. Išnaudojame visas galimybes. „Gubojos“ nariai
labai nori dalyvauti parodose,
būti pastebėtiems. Juk kiekvienas žmogus, ar jis sveikas, ar
turi vieną ar kitą negalią, nori ir
dėmesio, ir pripažinimo. Jie labai gražiai pristato savo darbus,
jiems labai reikalingas menas.

– Kas šiuo metu jus įkvepia
karpiniams?
– 2017-ieji paskelbti Piliakalnių metais. Įkvėpta šios temos,
jau esu sukūrusi karpinių. Eglė
Dvarionaitė-Vindašienė pakvietė į Kaune, Perkūno namuose,
rengiamą parodą, kurioje eksponuojama visų šalies karpytojų darbai, skirti Piliakalnių metams. Beje, ši tema yra labai
įdomi ir nelengvai perteikiama.
Pradėjusi ja domėtis, atradau
labai daug įdomių dalykų apie
šalies piliakalnius.
Dar noriu įamžinti karpiniuose Dzūkijos piliakalnius. Norėčiau kartu su Druskininkų tautodailininkais rudenį, manau,
Viečiūnų bendruomenės namuose, surengti Piliakalnių metams skirtą parodą. Būtų gražus
temos įprasminimas.
– Ar jau turite pasekėjų?
– Taip, turiu. Tautodailininkė

Lina Kabelkaitė, kuri iki tol siuvinėdavo paveikslus, susidomėjo karpiniais. Jai patiko, ir dabar jau kartu rengiame parodas.
Dviese smagiau, nei vienai.
Džiaugiuos, kad mes labai gražiai bendraujame su Druskininkų tautodailininkais. Lankome
vieni kitų parodas. Mus jungia
menas, esame tarsi giminės.
Mums svarbus bendravimas,
keitimasis patirtimi, palaikymas
ir paskatinimas.
– Ką dar mėgstate veikti? Ar
lieka laiko kitai veiklai?
Laisvalaikiu mezgu sau bei kitiems. Ir karpau. Nes viską, ką
sugalvoju, skubu padaryti. Dar
patinka keliauti, stebėti gamtą.
Tai neišsemiamas pažintinių ir
kūrybinių idėjų lobynas. Skaitau
filosofines knygas. Noriu nuolat
tobulėti ir kurti. Svajoju išleisti savo darbų knygą, bet kol kas
neturiu rėmėjų.
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Dalios Gaidytės-Dulkienės darbų parodoje „Aš esu“ – svajonės išsipildymo
džiaugsmas

D. Gaidytės-Dulkienės skaitmeninės grafikos fotodrobėje paroda „Aš esu“ eksponuojama 14 per pastaruosius dvejus metus sukurtų darbų /Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos archyvo nuotraukos

Druskininkų
savivaldybės
viešojoje bibliotekoje iki rugpjūčio 12 dienos dar veiks tautodailininkės- tekstilininkės
Dalios
Gaidytės-Dulkienės
skaitmeninės grafikos fotodrobėje paroda „Aš esu“.
Parodoje eksponuojama 14 per
pastaruosius dvejus metus sukurtų darbų: „Drugelių puota“,
„Gyvenimo keliai, „Skrendančios
kometos“, „Vakaro saulėlydis“,
„Svogūnėlio paslaptis“, „Pašvaistė“, „Skrydis į kosmosą“, „Gėlių
akimirkos“, „Pavasarinis spinde-

sys“, „Gėlių simfonija“, „Nakties
oazė“, „Grojantis fontanas“, „Delfinuko šokis“, „Paukščių sugrįžimas“.
Kaip parodos atidaryme sakė
ekspozicijos autorė D. GaidytėsDulkienė, švelniai artimųjų ir bičiulių vadinama Dalyte, jai labai
patinka kurti – piešti, tapyti. O be
kūrybinės veiklos ji net neįsivaizduoja savo kasdienybės. Šviesūs, grakščiais štrichais išmarginti, vaizduotę ir polėkį skatinantys
Dalytės darbai, regis, sukurti vienu ypu, vienu atsikvėpimu. Auto-

rei galimybė kurti yra jos didžiausios svajonės išsipildymas, ir šis
išsipildymo džiaugsmas juntamas
Dalytės darbuose.
Pirmoji Dalios personalinė
paroda surengta 1992 m. Vilniaus „Arkos“ galerijoje. Autorė
yra surengusi per 10 personalinių parodų, dalyvavo respublikinėse parodose Vilniuje, Alytuje,
Šiauliuose, Druskininkuose. Geriausi jos darbai publikuoti bendrose parodose Italijoje, Šveicarijoje. Reikšmingi Daliai buvo
2003-ieji metai, kai meninin-

kė pradėjo domėtis kompiuterine grafika, o 2004 m. dalyvavo
parodoje „Linksmasis virusas“
ir gavo apdovanojimą, o 20052006 metais laimėjo 1-ąją vietą. Dalia yra sukūrusi savo internetinę svetainę. Per parodos
„Aš esu“ atidarymą susirinkusiuosius pasveikino bibliotekos
direktorė Laima Žėkienė. Ji susirinkusiems pristatė autorės
kūrybinį kelią. Direktorė akcentavo Dalios pomėgį austi gobelenus: „Tai yra sunkus daug laiko
ir didelės kantrybės reikalau-

jantis darbas: mazgelių rišimas,
siūlų dėliojimas jų dažymas“.
Kitąmet planuojama Viešojoje
bibliotekoje surengti Dalios sukurtų gobelenų parodą. Dalios kūrybai gražių žodžių negailėjo menotyrininkas, Druskininkų garbės
pilietis Albertas Nedzelskis. Parodos autorę sveikino mokytojai,
draugai, artimieji.
Pagal Druskininkų
savivaldybės viešosios
bibliotekos informaciją
parengė Ramunė Žilienė

Druskininkų dovanos Jūros šventėje
Liepos 28-30 dienomis Klaipėdoje
praūžė 58-oji Jūros šventė. Jos metu
uostamiesčio senamiestyje įsikūrė Turizmo skveras, organizuotas Valstybinio turizmo departamento. Kartu
su Vilniaus, Kauno, Anykščių, Pamario krašto bei Birštono miestų atstovais VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centro (TVIC) darbuotojai pristatė šventės lankytojams mūsų
kurorte teikiamas paslaugas: apgyvendinimo ir kurortinio gydymo galimybes,
SPA, aktyvaus laisvalaikio praleidimo
būdus, renginius. Druskininkų palapinėje taip pat dirbo Sveikatinimo ir poilsio centro AQUA, „Grand SPA Lietuva“
ir „Eglės“ sanatorijos atstovai. Kiekvienas iš jų turėjo staigmenų šventės lankytojams.
Sveikatinimo ir poilsio centras AQUA
lankytojams dovanojo 30 procentų nuolaidą parko pramogoms. „Grand SPA Lietuva“ kiekvienam apsistojusiam bent vienai
nakvynei savo komplekse pasiūlė nemokamą vakarienę. „Eglės“ sanatorija organizavo nuotaikingą loteriją mažiesiems
ir suaugusiems. UAB „Elmeros“ dėka visi
lankytojai tris dienas buvo vaišinami „Druskininkų Hermio“ mineraliniu vandeniu.
Galima pasidžiaugti, kad dauguma apsilankusiųjų šventėje rado sau gerų pasiūlymų, kaip praleisti atostogas mūsų
mieste. Sutuoktiniai Alfredas ir Natalija,
apsilankę Druskininkų palapinėje, sakė:
„Mes važiuojame į Druskininkus kasmet
jau apie dešimtmetį, bet kiekvienais metais vis atrandame kažką naujo ir patrauklaus, kas maloniai mus stebina!“.
Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centro informacija

Kartu su Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojais Druskininkuose siūlomas paslaugas pristatė Sveikatinimo ir poilsio centro AQUA, „Grand
SPA Lietuva“ ir „Eglės“ sanatorijos atstovai/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka
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Pasveikinome jūrą Palangoje

Vaikų laukė susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidente D. Grybauskaite/Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro archyvo nuotrauka

Vaikučiams buvo labai smagu pirmą kartą išsimaudyti jūroje/ Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro archyvo nuotrauka

Kai gavome Palangos savivaldybės, akcijos „Pasveikink
jūrą Palangoje“ iniciatorės,
kvietimą 10-čiai mūsų savivaldybės vaikučių, niekada nemačiusių jūros, savaitgaliui atvežti juos į pajūrį, organizatoriai
kartu paprašė, kad kviečiami
vaikai nupieštų, kaip jie įsivaizduoja jūrą. Mūsų mažieji nupiešė ežerą su liepteliu, horizonte
augančius meldus, medžius…
Taip, šie vaikai niekada nematę
jūros. Jie sunkiai įsivaizduoja,
kaip gali būti toks didelis vandens telkinys, kad kito kranto
net nesimato.
Ir štai ankstų liepos 29-osios
rytą dešimt mažųjų druskininkiečių, lydimi socialinių darbuotojų
Virginijos Sereičikienės ir Saulės
Rutkauskienės, iškeliavo autobusu prie jūros.
Atvykus į Palangą, iš karto prasidėjo tikrų tikriausios svajonių
atostogos. Svečiai buvo pasitikti
prie Palangos universalaus sporto centro. Daugiau kaip pusės
tūkstančio vaikų iš visos Lietuvos
eisena patraukė per miestą iki jūros, visi dalyviai fotografavosi ant
Palangos tilto. Pakeliui Jūratės ir
Kastyčio skvere vaikų laukė įspūdingas ir labai šiltas susitikimas
su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite, kurios
nuotraukos su Druskininkų VDUC
vaikais netrukus apskriejo virtualiąją erdvę bei žiniasklaidą. Prezidentė pasveikino vaikus ir inicia-

tyvos „Už saugią Lietuvą“ vardu.
Vėliau vaikai mėgavosi muilo
burbulų pramogomis ir kartu su
Prezidente bei Palangos meru
Šarūnu Vaitkumi patraukė prie išsvajotosios jūros.
Pasisveikinus su jūra ir pasimėgavus maudynėmis bei žaidimais
Palangos paplūdimyje, nuotaikinga eisena patraukė Birutės parko
link. Čia vaikams buvo surengtas
piknikas, pasiūlyta pasivažinėti sąskrydžio „American Spirit“
dalyvių amerikietiškais automobiliais, apsilankyti muziejuose,
pasiklausyti festivalio „Laumės
juosta“ koncerto, pasigėrėti muzikinio fontano programa.
Sekmadienį Palangos vasaros
parke vaikams buvo pasiūlyta stebėti kinologų parodomąją programą, pasivaišinti kareiviška koše,
vėliau jų laukė maudynės jūroje, putų mūšis ir kitos atrakcijos.
Nors įtempta ir turininga šventės programa kiek išvargino mažuosius, tačiau išvykti niekas nenorėjo. Palangiškių svetingumas,
puiki šventės organizacija ir daugybė įspūdžių dar ilgai išliks vaikų atmintyje.
Pirmą kartą gyvenime pamatę
jūrą vaikučiai dėkingi Druskininkų savivaldybei ir Švietimo centrui, padėjusiems įgyvendinti jų
svajonę.
Druskininkų savivaldybės
socialinių paslaugų
centro informacija

Įspūdis

Druskininkai – vieta, į kurią norisi grįžti

Birutė Vitkauskienė,
Alytaus miesto gyventoja
Gyvenime būna laikas, kurį norėtum sugrąžinti, akimirka, kurią mielai sustabdytum, ir vieta, į
kurią norėtum grįžti. Man ta vieta – Druskininkai, kuriuos aplankau kiekvieną vasarą.
Šiemet jau penkioliktą kartą kurorte vyksta tarptautinis menų
festivalis „Druskininkų vasara su
M. K. Čiurlioniu“. Gausybė renginių, skirtų Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui atminti. Tą kartą M.
K. Čiurlionio memorialinio muziejaus sode klausėmės nebaigtų M.
K. Čiurlionio kūrinių ir eskizų, kuriuos atliko Dmitrij Golovanov (fortepijonas) ir Jan Maksimovič (saksofonas). Sėdėjome po obelimis ir
klausėmės nuostabios muzikos,
sklindančios pro atvertas langines. Kodėl renginys vyko ne salėje? Todėl, kad M. K. Čiurlionių namuose visuomet būdavo atvertos
langinės, o pro jas sklido muzika –
juk visi Čiurlionių vaikai muzikavo.
Druskininkų savivaldybės Viešojoje bibliotekoje susitikome su
LR Vyriausybės kultūros ir meno,
Kalbos premijų laureate aktore
Gražina Urbonaite. Girdėjome M.
K. Čiurlionio kūrybos ištraukas, L.
Rėzos, M. Daukšos, S. Daukanto ir kitų klasikų kūrybos fragmen-

tus. Talentinga aktorė meniškai
perteikė senovės dvasią ir susiejo
su šiandiena.
Sužavėjo ir Meistriškumo mokyklos smuikininkų bei Druskininkų
vaikų ir jaunimo meno kolektyvų
pasirodymas vaikų reabilitacijos
centre „Saulutė“.
Druskininkai garsūs ne tik kultūriniu gyvenimu. Gausu čia ir pramogų. Einant Vilniaus alėja muzikinio fontano link, akys nukrypo į
neįprastą vaizdą – apverstas namas aukštyn pamatais. Įsiamžinę prie jo, išdrįsome žengti į vidų.
Buvau internete skaičiusi apie šį
atradimą, bet kol pats neišbandai,
sunku suvokti, koks tai jausmas.
Namelis dviejų aukštų. Išvydome apverstą vonios kambarį, svetainę, miegamuosius kambarius.
Smalsu būtų sužinoti, kaip jaustumėmės, jei galėtumėme lakstyti
lubomis ir gyventi atvirkščią gyvenimą. Ar norėčiau gyventi šiame
namelyje? Ko gero, ne. Įėjus į pirmą aukštą, jau šiek tiek „mėtė“ į
šonus. Vaikščiojome lyg nesavomis kojomis. Į antrą aukštą bijojau
net lipti. Draugės paraginta, baimę įveikiau. Bet paeiti jau negalėjau. Įsitvėriau į laiptelių turėklus ir
pasidairiau. Įdomi pramoga.
Vaikščiojome Druskininkų takeliais, gėrėjomis akį veriančiais
gėlynais, gaivinomės mineraliniu

vandeniu. Kas gali būti geriau už
atostogas! Oras lyg užsakytas!
Tik vieną dieną šiek tiek palijo. Bet
nėra padėties be išeities. Radome
puikų prieglobstį – „Žiemos sodą“,
įsikūrusį „Eglės“ sanatorijoje.
Būti Druskininkuose ir neaplankyti Aušros ir Tauro Česnulevičių
būtų tiesiog nuodėmė. Nors menininkai labai užsiėmę, mielai sutiko atverti savo kiemo – „Druskos
studijos“ vartelius. Neprisimenu,
kelintą vasarą čia lankausi – su
mokiniais važiuodavau į „Sūrias
pamokas“. Druska naudojama ne
tik maisto gardinimui. Ji gali tapti
ir meno šedevru, jei atsiduria kūrybingų žmonių rankose. Stebėjome meno kūrinius ir sunkiai rinkome žodžius, galinčius išsakyti
jausmus. Žmogaus fantazija – beribė. Pasivažinėjome Tauro unikaliu elektromobiliu, žinomu jau
ne tik Lietuvoje. Matėme ir naujo
giganto – vaikščiojančio Geležinio vilko – užuomazgas. O Aušros
pasakojimas apie Druskininkus,
jų praeitį ir šiandieną liejosi kaip
tas Ratnyčėlės upelis, tekantis
pro jų kiemą. Ne veltui moteris yra
pelniusi geriausios gidės Lietuvoje titulą. Norėčiau padėkoti Aušrai
ir Taurui – lai būna laimingi, darydami kitus laimingus.
Svajoju kitąmet vėl sugrįžti į mylimus Druskininkus.
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Druskininkiečiui stalo tenisininkui – net trys
aukso medaliai
Birželio 30-liepos 2 d. Kaune surengtos X-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės
(PLSŽ), skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir
Sporto metams. 2017-ųjų žaidynės į laikinąją sostinę pritraukė per 4 tūkst. dalyvių iš 26
pasaulio šalių. Jie dalyvavo net
19 sporto šakų varžybose. Pirmąją žaidynių dieną buvo išdalinti ir pirmieji iš net 633 medalių komplektų.
Medalių dalybų estafetę Kaune
pradėjo stalo tenisininkai ir orientacininkai. Stalo teniso varžybose
Druskininkams atstovavo Stasys
Rimeikis, Vilnių iškeitęs į Druskininkus ir čia gyvenantis jau antrus
metus. Jis dalyvavo senjorų vyrų
vienetų, vyrų dvejetų ir mišrių
dvejetų grupių varžybose. Visose šiose grupėse Stasys Rimeikis
iškovojo tris aukso medalius. Stasys yra dalyvavęs keturiose Lietuvoje organizuotose Pasaulio lietuvių žaidynėse, tad jo medalių
kolekcijoje yra 8 aukso, 2 sidabro
ir 2 bronzos medaliai.
2017 metų Pasaulio lietuvių
sporto žaidynės dalyviams suteikė daug emocijų, kuriomis visi
gyvens artimiausius 4 metus.
Žvelgdami į pasibaigusį renginį ir

S. Rimeikis dalyvavo senjorų vyrų vienetų, vyrų dvejetų ir mišrių dvejetų grupių varžybose ir iškovojo tris aukso medalius/Gintaro Grigo nuotrauka

2021-aisiais laukiančias XI žaidynes, kurios vyks Druskininkuose,
Pasaulio lietuvių forumo pabaigoje buvo atlikta tradicinė misija – žaidynių vėliava perduota jas

2021 metais priimsiančių Druskininkų merui Ričardui Malinauskui.
Druskininkų sporto centro
informacija

Druskininkuose ir vėl – šunų mylėtojų fiesta
Rugpjūčio 4, 5, 6 d. į Druskininkų kurortą vėl sugužės
šunų mylėtojai iš Suomijos,
Lenkijos, Estijos, Latvijos, Rusijos ir kitų šalių. Priežastis čia
atvykti – tradicinė: Lietuvos kinologų draugija Druskininkų
aerodrome (Mizarų g. 59) vėl
organizuos net tris tarptautines šunų parodas.
Parodos organizatoriai sako, jog
kasdien parodoje varžysis ne mažiau kaip 1500 šunų!
Šunų varžytuvės, o, kinologijos
terminais kalbant, – ekspertizė
ringuose prasidės nuo 10 valandos. Tačiau pirmąją parodos dieną, penktadienį, kad visi iš visur
suspėtų atvykti, ekspertizė suplanuota tik nuo 12 valandos.
Pagal iš anksto numatytą grafiką, kuris bus iškabintas informaciniame parodos stende, o iki
parodos likus porai dienų, ir Lietuvos kinologų draugijos tinklapyje, sužinosite, kokiame ringe,
kada, kokie teisėjai vertins šunis.
Nuo 15 val. didžiajame parodos ringe prasidės veislynų,
šunų porų, šuniukų, jaunų šunų,
veteranų ir kitokie konkursai. Ir
tik po šių konkursų bus organizuojami gražiausio tos dienos
šuns rinkimai.
Patyrę parodų ekspertai, atvykę iš įvairiausių pasaulio šalių,
kasdien rinks parodos nugalėtoją ir geriausiai tą dieną pasirodžiusį Lietuvos šunį. Paskutinę
parodos dieną nugalėtojai, patys gražiausi šunys, dar varžysis dėl Supreme taurės.
Tačiau parodos svečiai, žiūrovai, galės stebėti ne vien šunų
ekspertizę ar konkursus. Mes
jus kviečiame įsitraukti į smagias, naudingas veiklas, o ypač,
jeigu į parodą ateis visa šeima.
Beje, nepamirškite: žiūrovams
paroda nemokama!
Visus, kurie nori labiau pažinti šunis ir daugiau apie juos sužinoti, į savo žaliąją palapinę
kvies Lietuvos kinologų draugi-

jos Mokymo centras. Kartu su
kinologijos savanoriais Mokymo
centro komanda pasiūlys edukacinių užsiėmimų apie saugų
bendravimą su šunimis ir galėsite pasikonsultuoti šunų įsigijimo
(parodoje šuniukai neparduodami), pasirinkimo, gyvūnų gerovės ir auklėjimo klausimais.
Veiks kūrybinės dirbtuvės, kuriose vaikai visas parodos dienas
galės kurti ir pramogauti, susitikti
su bendraamžiais.
Nuo 11 val. didžiajame ringe
vyks dresuotų šunų pasirodymai
– pamatysime Šiaulių dresū-

ros mokyklos „Laukinė orchidėja“ auklėtinius ir druskininkiečių
– šunų jėgos sporto komandą
„Power Dog“. Visas tris parodos
dienas po atviru dangumi veiks
zoologijos prekių mugė, lauko
kavinės.
Jeigu į parodą vesitės savo augintinį, nepamirškite šuns sveikatos pažymėjimo (būtini galiojantys skiepai).
Susitikime pasidžiaugti vasara ir
gražiausiais šunimis!
Lietuvos kinologų draugijos
informacija

Restoranas „Romnesa“ siūlo dar bą
padavėjai (- ui) - bar menei (- ui).
Kreiptis telefonu: +370 614 4 4 4 4 5
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Bočiai keliauja

Visos tiesioginės 2017 m. Europos krepšinio
čempionato varžybų transliacijos didžiajame
ekrane Grūto parko kavinėje!
Transliacijų metu Jūsų laukia specialiai šiam
čempionatui sukurti užkandžiai! Transliacijos ir
įėjimas į kavinę nuolat nemokami!
Tel. 8 630 06888

Naisiuose laikas prabėgo nepastebimai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Dalia Vekterienė
Liepos 6-ąją, Valstybės
dieną, „Bočių“ kolektyvas
ir Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai paminėjo
originaliai – leidosi į kelionę Šiaulių krašto link. Mūsų
tikslas – pamatyti Naisius,
pasiekti šventąjį Kryžių kalną, susitikti su druskininkiečių mylimu Šiaulių vyskupu
Eugenijumi Bartuliu.
Vešli lietingos vasaros žaluma, gražėjančios sodybos traukia akį, tad ir tolimas kelias neprailgsta.
Ir štai mes jau Naisiuose, kuriuos, ko gero, labiausia išgarsino televizijos serialas „Naisių vasara“. Gyvenvietė labai
tvarkinga, kruopščiai sutvarkyti
namų kiemai: vejos, gėlės, visžaliai krūmeliai. Gražu!
Naisiuose gaivinama ir puoselėjama ikikrikščioniškos Lietuvos
kultūra. Sustojame Baltų kultūros
centre, esančiame gyvenvietės
viduryje. Muziejųje sukaupta medžiaga apie šio krašto istoriją. Archeologiniai radiniai rodo, kad čia
žmonių gyventa dar pirmojo tūkstantmečio pradžioje, o istoriniuose šaltiniuose ši vietovė paminėta 16 a. Čia buvusį dvarą kadaise
carienė Jekaterina padovanojo
grafui Platonui Zubovui, dar išlikę
kai kurie jo pastatai. Dvaro savininkai keitėsi, vienas paskutiniųjų buvo E. Gaidamavičius, kurio
sūnus buvo talentingas poetas
Zigmas Gėlė (toks jo slapyvardis). Deja, jis mirė jaunas, vos 18
metų. Bet jo atminimas įamžintas:
jau keturiasdešimt metų jo vardo
premija kasmet teikiama už geriausią poezijos debiutą. Kultūros
namuose įsikūrusi profesionali
Naisių teatro trupė. Vasaros kultūros renginių sąrašas pavydėtinai ilgas...
Naisiuose įamžintas mūsų protėvių stabmeldiškas palikimas.
Savotiški muziejaus padaliniai –
Saulės aikštė, Ugnies aikštė, Alkos kalnas.
Pro tautinių juostų raštais išdrožinėtus
ąžuolinius
vartus patenkame į Saulės aikštę.
Įspūdingos gyvybės globėjos
Saulės, Aušrinės, Mėnesio dievų skulptūros. Netoliese ežerėlis, šalia jo – iš iškastų žemių
suformuotas gana aukštas Alkos kalnelis; jo viršūnėje kalendorinis bioenergetinių akmenų

Jurgitos Jauneikienės
veterinarijos klinikoje

elektroninio implanto įvedimui
(čipavimui) rugpjūčio mėnesį
taikoma 20% nuolaida.

Mus rasite: Sodžiaus g. 18, Neravų kaimas.
Tel. 8 699 35788
Druskininkiečiai susitiko su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu/Asmeninio archyvo nuotrauka

ratas, saugomas baltų dievų.
O papėdėje, šalia Šventežerio,
Ugnies aikštė, kurioje išryškėja
svastikos ženklas, simbolizuojantis amžiną Saulės ir žvaigždynų judėjimą, metų laikų ciklą,
žmogaus gyvenimo tarpsnius.
Įdomus ir verpstės formos žolynų muziejus. Po visą kaimą išsibarstęs Inkilų muziejus, jame
apie šimtas inkilų įvairiems
paukšteliams, netgi namelis boružėlėms – Dievo karvytėms.
Gidė atkreipė mūsų dėmesį į
gandralizdį: pasirodo, iš jo vyksta interneto transliacijos. Ką šie
paukščiai veikia, domisi milijonai
žmonių iš viso pasaulio!
Nepastebimai praėjo beveik 5
val. Naisiuose. O netrukus lygių
laukų platybėse iškyla unikalus
Kryžių kalnas. Tūkstančiai kryžių, koplytstulpių, rožinių, nuo laiko papilkėjusių ir visai naujų, nebeišsitenka Jurgaičių piliakalnyje
ir nusidriekia aplinkui. Kryžiai liudijo ne tik lietuvių religingumą, bet
ir kančios, pasiaukojimo prasmę.
Žmonės statė kryžius, maldaudami sveikatos, laimės, atgailaudami. Juk kryžius simbolizuoja ne tik
kančią, bet ir viltį, tikėjimą Dievo
meile. Visada jis buvo siejamas
su mūsų Tėvynės lemtimi. Ne kartą sovietinė valdžia šventąjį kalną
mėgino sunaikinti, išlyginti buldozeriais, tačiau lyg stebuklas kryžiai vėl atsirasdavo. Šiandien čia
apie 2000 kryžių. Išsiskiria popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 1993
m. viešnagės metu dovanotas
Lietuvai Krucifiksas.
Už Kryžių kalnelio – pranciško-

nų vienuolynas. Čia susitikome su
Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Jis druskininkiečiams gerai
pažįstamas, kasmet susitinka su
mūsų miesto visuomene. Tai labai
šiltas, malonus, gerumu spindintis žmogus, mokantis ir pajuokauti, ir dvasingą žodį tarti. Ir pagiedojome su juo „Marija, Marija“, ir
ratelį šokome.
Jau saulė visai vakarų pusėn
buvo pakrypusi, kai išskubėjome
namo. Skambėjo dainos ir eilės
apie Lietuvą, armonika pritariant
šauniajam Valdui Danisevičiui.
Pakili nuotaika, vienijantis bendrumo jausmas lydėjo mus visos
kelionės metu. Dėkojome vadovei Zitai Jančiauskienei už kelionės organizavimą, už rūpestį, kiekvienam ištartą gerą žodį.
Artėja 21 val. Visa Lietuva tuoj
giedos himną. Dairomės gražesnės vietos, bet vidurio Lietuvoje
tik lygumos, tad sustojame netoli Babtų pakelės stotelėje. Plevėsuoja trispalvės, ir mūsų choras užtraukia „Lietuva, Tėvyne
mūsų...“. Ir tai buvo ypatingo dvasinio pakilimo minutės, kai pajutome Tėvynę savyje.

BALDŲ GAMYBA:
Nestandartiniai
virtuvės komplektai,
spintos su slenkančiomis sistemomis.
UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57

Druskininkų savivaldybės
administracija perka vieno ir
dviejų kambarių butus
Druskininkų savivaldybės
administracija perka vieno ir dviejų kambarių butus
Druskininkų savivaldybės
teritorijoje:
1) vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti
ne mažesnis kaip 28 kv. m ir ne
didesnis kaip 40 kv. m ;
2) dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti
ne mažesnis kaip 39 kv. m ir ne
didesnis kaip 57 kv. m;
Butai perkami:
1) Veisiejų g., Vytauto g., V.
Krėvės g., Druskininkų g., Gardino g., Baravykų g., M.K. Čiurlionio g. (atkarpoje nuo M.K. Čiurlionio g. 75 iki M.K. Čiurlionio g.
114).
2) Ateities g., Liškiavos g.,
Merkinės g., Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g.
3) Viečiūnų miestelyje.
4) Leipalingio miestelyje
Bendrabučio tipo butai, t.y.
bendrabučio tipo kambariai su
bendro naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais, taip pat
butai bendrabučio tipo, mediniuose ar karkasiniuose pastatuose, nebus perkami.
Pirkimo dokumentus, susijusius socialinio būsto pirkimu, ga-

lima gauti iki 2017 m. rugpjūčio
7 d. 10.00 val., darbo dienomis
ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje
216 kab. Vasario 16-osios g. 7,
LT- 66118 Druskininkai, taip pat
pirkimo dokumentai skelbiami
Druskininkų savivaldybės tinklapyje adresu www.druskininkai.
lt. Dokumentus galite rasti čia.
Kandidatas paraišką užpildyti ir pateikti dokumentus
gali atvykęs tiesiai į Druskininkų savivaldybės administraciją 114 ir 218 kab. Vasario
16-osios g. 7, 66118 Druskininkai.
Pirkimo dokumentai kandidatui paprašius jam pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo kandidato prašymo
pateikti šiuos dokumentus gavimo dienos.
Paraiškų dalyvauti derybose pateikimo terminas ir laikas:
iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. 10.00
val., adresu: Druskininkų savivaldybės administracija 216
kab. Vasario 16-osios g. 7, LT66118 Druskininkai. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos.
Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis tel.: (8 313) 52
242, 52866.
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Miela Juze Savilioniene,
Yra gyvenime praeitis
ir dabartis
Ir dideli darbai ir didelės svajonės...
Laimingas tas, kas
moka atvira širdim
Gyvenimą praeiti ir mylėti žmones...

Į parduotuvę
„Arti Arti“ atvyko jau
ir vyriška kolekcija.
Ateikite, rinkitės, puoškitės!
Mes lauksime jūsų „Arti Arti“,
Vilniaus al. 8.

Garbingo 90 metų jubiliejaus proga daug saulėtų dienų, stiprios sveikatos Jums linki „Atgimimo“
mokyklos mokytojų kolektyvas, mokytojų senjorų klubas „Bičiuliai“

Druskininkų „Atgimimo“
mokyklai reikalingas
logopedas (-dė).
Reikalavimai:
Aukštasis
universitetinis
išsilavinimas pagal specialybę.
Komunikabilumas,
geri
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
Darbo kompiuteriu patirtis.

Artūrai,
Juk niekad neapleis viltis
sparnuota,
O akys vis jaunatviškai
spindės.
Meilės žiedais širdis
apvainikuota,
Niekad gyvenime nuilsti Tau
neleis.
Tad linkim Tau ir laimės, ir
sveikatos,
Ir šypsenos tokios tyros,
plačios.
Tegul Tau skiriamą
Ilgiausių metų
Dar šimtą kartų aidas
atkartos!

Gyvenimo aprašymą siųsti: el.paštu: mokykla@atgimimomokykla.lt
arba
casiene.d@gmail.com
iki
2016-08-26.

55-ojo gimtadienio proga sveikina žmona Aldutė,
Gintas, Augustinas, Antanas ir Rasa
Druskininkų lopšeliui-darželiui „Žibutė“ reikalingas
ikimokyklinio ugdymo pedagogas (-ė)
(1 auklėtojo et., neterminuota darbo sutartis)

Parduotuvėje
„5 Aveniu“
(„Parko vila“) –
gauta nauja
moteriškų ir
vyriškų drabužių
siunta.
Tel. 8 654 17888

Kandidatas turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turėti ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją arba būti baigęs ikimokyklinio
ugdymo mokytojų rengimo programą ir turėti auklėtojo kvalifikaciją.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus el. paštu drs.
zibute@gmail.com arba pristatyti į lopšelį-darželį „Žibutė“, Vytauto
24a, Druskininkai, sekretoriui asmeniškai iki 2017 m. rugpjūčio 18 d.:
1.
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2.
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3.
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4.
Gyvenimo aprašymą.
5.
Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso išklausymo dokumento kopiją.
6.
Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Metas rinktis - tad nesnausk!

Prašymą mokytis Druskininkų amatų mokykloje pateik tiesiog internetu http://lamabpo.lt/ arba atvyk į Druskininkų amatų mokyklą, adresu Gardino g. 45, Druskininkai, pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 15.00
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:
1.
Automobilių mechaniko (2 m.).
Turintiems pagrindinį išsilavinimą:
1.
Viešbučio darbuotojo (2 m.)
Neturintiems pagrindinio išsilavinimo:
1.
Staliaus (2 m.);
2.
Siuvinių gamintojo (2 m.).
Mokiniai į Druskininkų amatų mokyklą priimami nuo 14 metų.
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

Dėkoju Druskininkų ligoninės Chirurgijos skyriaus gydytojui Andriui Žukauskui už puikiai, kvalifikuotai atliktą operaciją, nuoširdų dėmesį ir supratingumą. Širdingas AČIŪ gydytojui anesteziologui Sauliui Petrovui
už profesionalumą, atidumą, nuoširdų bendravimą.
Irena Kvilonskienė
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Sulaukusi 76 metų, liepos
26 d. Druskininkų ligoninėje tyliai užgeso Ona Daugelienė.
Prisiminsime ją kaip kuklų,
jaukų, šiltą ir nuoširdų žmogų, turintį kilnią širdį ir nesavanaudišką meilę artimui.
1941 m. liepos 14 d. gimė
Biržų raj. Nemunėlio Radviliškyje daugiavaikėje darbininkų
šeimoje.
1959 m. baigė Darbėnų vid.
mokyklą Kretingos raj. Mokėsi Statybos technikume Vilniuje, kur ir susipažino su būsimu savo vyru Stanislovu.
Pagal paskyrimą jie porą
metų dirbo Alytaus Statybos
Treste, o nuo 1969 metų gyveno Druskininkuose ir dirbo Statybos Valdyboje beveik
30 metų. Onutė buvo šeimos
žmogus. Laimingai ištekėjusi, su savo vyru Stanislovu ji
pragyveno 54 metus. Džiau-

Ona Daugelienė
1941-2017
gėsi ir didžiavosi savo sūnų
Algirdo, Artūro ir dukros Rasos šeimomis, penkiais anūkais, o ypač – proanūkiais

Tautvydu ir mažą ja Patricija.
Būdama senjora, aktyviai
dalyvavo „Bočių“ bendrijos
gyvenime. Prisiminsime ją
kaip šaunią, linksmą, darbščią „Kraitės“ kolektyvo narę,
atsakingą šachmatų, šaškių
ir stalo teniso būrelių vadovę,
o jos ypač taikli ranka džiugino „Pasagos mėtymo“ kolektyvo narius ir gausią palaikymo komandą.
Tik mirtis pažadina mūsų
artumo jausmus, parodo kaip
mes mylime draugus, kurie ką
tik paliko mus, kaip mes žavimės tais, kurie jau nebegali
kalbėti... Atsiranda ypatinga
pagarba, kurios jie galbūt laukė visą gyvenimą.
Dėkojame likimui, kad buvome kartu. Ilsėkis ramybėje,
mes Tavęs neužmiršime, kol
nesusitiksime...
Liūdi artimieji ir draugai

Renginiai

Užuojautos
Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Mirus mylimai žmonai, mamai, močiutei, promočiutei
Onai Daugėlienei, nuoširdžiai užjaučiame Stanislovą Daugėlą
ir visus artimuosius.
Druskininkų „Bočių“ bendrija

Nuoširdžiai užjaučiame Aldoną, Juozą, Birutę
dėl mylimos Mamytės mirties.
Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai

Mirus mylimai Mamai Monikai Kukučionienei,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Artūrą, šeimą, gimines ir
artimuosius.
Kaimynai

Rugpjūčio 5 d. 18 val. Gongų terapija su Gongo meistru ir garso terapijos specialistu Raimondu Binkausku (K. Dineikos sveikatingumo parkas)
Rugpjūčio 5 d. 16 val. koncertuos Leonid Dorfmann (Vokietija). Repertuare skambės
M. K. Čiurlionio, D. Scarlatti, F. Schubert, J. Brahms, F. Liszt bei F. Chopin kūriniai (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus)
Rugpjūčio 6 d. 19.30 val. Sakralinės muzikos valanda. M. Žemaitis (baritonas), V. Oškinis (fleita), J. Landsbergytė (vargonai) (Druskininkų bažnyčia)
Rugpjūčio 9 d. 20 val. koncertuos Motiejus Bazaras. Repertuare skambės M. K. Čiurlionio,
J. Gruodžio, G. Ligeti bei S. Barber kūriniai (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus)
Rugpjūčio 10 d. 20 val. Vokietijos styginių filharmonijos Jaunųjų talentų orkestro koncertas (SPA Vilnius
Druskininkai)
Rugpjūčio 11-12 d. XXIV regioninė Dainavos krašto folkloro šventė, skirta Tautinio kostiumo metams
paminėti. Lazdijų, Varėnos, Kauno, Kaišiadorių rajonų, Druskininkų savivaldybės folkloro ansamblių, liaudies
muzikantų, kapelos „Ratilai“ (Vilnius) koncertai Pramogų aikštėje, Vilniaus alėjoje.
Rugpjūčio 12 d. 12 val. Sūrių festivalis suburs sūrio mylėtojus iš visos Lietuvos ir pakvies iš arčiau pažinti
sūrininkystės tradicijas (Pramogų aikštė)
Tarptautinis festivalis „Druskininkų vasaros teatro SANKRYŽA“:
Rugpjūčio 9 d. 14 val. A. Čechovo „Kaštonė“ – spektaklis ne tik vaikams („Nebolšoj teatr“, Maskva, Rusija). „Kaštonė“ – tai interaktyvus spektaklis, kuriame aktorių vaidyba, šokiai ir muzika puikiai susijungė ir papildo vienas kitą. Spektaklis - teatro festivalių „Avangardas“ ir „Maskvos žvaigždės“ laureatas. (Jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
19 val. Festivalio atidarymas: „Dostojevskio angelai“ – Birutės Mar monospektaklis rusų kalba pagal F.
Dostojevskio kūrybą (Lietuvos rusų dramos teatras, Vilnius, Lietuva). B. Mar – viena ryškiausių lietuvių monospektaklių režisierių ir aktorių, dalyvavusi daugelyje pasaulio festivalių, įvertinta prestižiniais prizais už režisūrą ir
vaidybą. Jos kurti ir vaidinti S. Becketto „Žodžiai smėlyje“ (1998), M. Duras „Meilužis” (2001), Sofoklio „Antigonė” (2003), „Poetė” (Salomėjos Nėries kūrybos ir gyvenimo motyvais, 2005), „Unė“ (apie aktorę Unę Babickaitę,
2010), „Laiškai į niekur“ (pagal M. Cvetajevos, R. M. Rilke’s ir B. Pasternako laiškus, 2013), „Ledo vaikai“ (Lietuvos tremtinių Sibire ir autorės tėvų prisiminimų motyvais, 2014) suformavo ypatingą vieno aktoriaus teatro modelį
Lietuvoje, persmelktą poetine aktorės pasaulėjauta, naujų raiškos priemonių paieškomis ir atida autoriaus stiliui.
Naujasis spektaklis buvo sukurtas tarptautiniam F. Dostojevskio kamerinių teatrų festivaliui „Velikij NovgorodStaraya Russa” (Rusija) praėjusį rudenį ir pelnė žiūri prizą „Už geriausią moters vaidmenį“ bei žiūrovų simpatijų apdovanojimą.
Spektaklyje prabyla skirtingi F. Dostojevskio herojai – Nastenka iš „Baltųjų naktų“, kunigaikštis Myškinas
(„Idiotas“), Nikolajus Stavroginas („Demonai“), Grušenka („Broliai Karamazovai“) bei mažasis herojus iš apsakymo „Berniukas pas Kristaus eglutės“. Pasak režisierės ir aktorės, naujojo spektaklio tema – dvilypė žmogaus
prigimtis, kurioje slypi besąlygiškos „ano pasaulio“ meilės bei žmogiškojo ego pradai. Šioje žemėje esame tarsi vienasparniai angelai, besiilgintys savo „antrojo sparno“... Ir tas ilgesys padeda žmogui išlikti žmogumi.
(„Grand SPA Lietuva, V. Kudirkos g. 45)
Rugpjūčio 10 d. 19 val. – Liudmila Čiursina, Jevgenij Kniazev spektaklyje „Sutuoktiniai Kareninai“ pagal L. Tolstojaus romaną „Ana Karenina“ (Maskva, Rusija) (Sanatorija „Eglė“, Eglės g. 1)
Rugpjūčio 12 d. 17.30 val. F. Dostojevskio „Nusikaltimas ir bausmė“ („TA-TEATRUM“ Vroclavas, Lenkija),
spektaklis lenkų kalba su sinopsiu lietuvių ir rusų kalba. Spektaklio idėja –Radiano Raskolnikovo ir Sonios Marmeladovos dvikova, kaip dviejų skirtingų etninių sistemų konfrontacija: racionalios ir krikščioniškos etikos. Spektaklio režisierius ir Semiono Marmeladovo vaidmens atlikėjas Stanislovas Melski gerai žinomas Druskininkų festivalio mėgėjams, kurie pernai matė jį spektaklyje „Emigrantai“ (Jaunimo užimtumo centre, Veisiejų g. 17)
19.30 val. A. Vertinskij „Aš šiandien juokiuosi iš savęs...“. Teatras „Gorod“ (Maskvos sr., Rusija) (Sanatorija „Eglė“, Eglės g. 1) amžiaus cenzas 16+
Parodos
Nuo liepos 15 d. 12-20 val. gyvų tropinių drugelių paroda ir edukacinės programos visai šeimai. Daugiau informacijos tel. 8 633 84194 („Drugelių kupolas“ šalia Pramogų aikštės, Vilniaus alėja 24)
Rugpjūčio 4-5-6 dienomis 10-18 val. tarptautinės visų veislių šunų parodos. Daugiau informacijos www.kinologija.lt (Druskininkų aerodromas, Mizarų g. 59A)
Tautodailininkės tekstilininkės Dalios Gaidytės-Dulkienės skaitmeninės grafikos fotodrobėje paroda „Aš esu“
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 3 A, 3 B klasių vaikų kūrybos darbų paroda ,,Margaspalviai juostų raštai“ (mokytoja N. Akstinienė), skirta Tautinio kostiumo metams (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Antano Martinaičio tapybos paroda „Liber magnus“, parengta iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių. Paroda veiks iki rugsėjo 26 d. (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvarte sušildytų, paguostų,
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Nuoširdžiai užjaučiame Margaritą Karpienę, mirus vyrui.
N. Kondrotienė, S. Navickienė

Susimąstai prie amžinybės slenksčio
Ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome
Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.
Mirus Valdemarui Karpui, nuoširdžius užuojautos žodžius
tariame jo žmonai Margaritai ir sūnui Virginijui.
Violeta, Irena, Emilė, Birutė

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
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2017.08.04 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (k.).
11:50 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (ka.).
12:45 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 2.
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!
22:30 Trumposios žinios.
22:35 Bornas. Sunaikinta tapatybė.
00:30 Lietuva mūsų lūpose.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
04:55 „Meilė – tik tai, kas tikra“. Ingos Valinskienės koncertas su gyvo
garso grupe (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
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 „Tarptautinis vyrų krepšinio
turnyras Klaipėdoje. Lietuva - Lenkija“. Tiesioginė transliacija.
21:30 „Mirties įrankiai. Kaulų miestas“.
00:05 „Patarėjas“.
02:20 „Kirtis dešine“ (k.).
06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
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 Kvaila, beprotiška meilė.
23:20 Karantinas.
01:05 Naujienų medžiotojas (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su D.

Žeimyte.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Chiromantas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bitininkas“.
01.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
03.10 „Laukinė Australija“.
03.35 „Merdoko paslaptys“.
04.20 „Delta“.
05.10 „Albanas“.
05.55 „Jaunikliai“.
06.55 „Gamtos magija“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
11:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 „Muchtaro sugrįžimas“.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (.
21:30 Aurora. Operacija „Likvidavimas“.
23:25 Kaubojai ir ateiviai (k).
01:35 „Visa menanti“.
02:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:05 Aurora. Operacija „Likvidavimas“ (k).

2017.08.05 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.
Paberžė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Eekumeninės pamaldos iš
Biržų. Tiesioginė transliacija.
13:35 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
14:05 Džesika Flečer 3.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.
18:55 Bėdų turgus.
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Tarptautinis šlagerių festivalis
„Klaipėda 2017“.
23:30 Trumposios žinios.
23:35 Premjera. Pusmėnulis.
01:05 Premjera. Po auklės priedanga.
02:30 Aurelijaus Globio jubiliejinis
koncertas.
03:45 Stilius (k.).
04:25 Džesika Flečer 3 (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00
„Nenugalimasis
žmogus - voras“.
07:30 „Bailus voveriukas“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kung Fu Panda“.
09:00 „Kobra 11“.
10:00 „Vasaros gidas“.
10:30 „Moderni šeima“.
11:00 „Osis ir Tedas“.
12:50 „Medaus mėnuo su mama“.
14:40 „Mažieji lakūnai“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Tarptautinis vyrų krepšinio
turnyras Klaipėdoje. Lietuva - Gruzija
arba Latvija“. Tiesioginė transliacija.
21:30 „Pagrobimas 2. Neišvengiamas kerštas“.
23:15 „Dredas“.
01:10 „Demonas viduje“.
02:45 „Neištikimybė“ (k.).
06:30 Dienos programa.
06:35 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Tomo ir Džerio šou“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Harvis Biksas“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Stebuklingas kardas.
11:40 Viščiukų maištas.
13:25 Mano monstriukas ir aš.
15:35 „Pričiupom!“
16:30 Didžioji scena.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Mėnulio užkariautojai.
21:25 Pametę galvas Las Vegase.
23:25 Trise valtimi. Gamtos
šauksmas.
01:15 Kvaila, beprotiška meilė (k).

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 „Laukinė Australija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Grilio skanėstai.
09.35 „Likimo melodija“.
10.45 „Kapitonas Gordejevas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.10 0 laipsnių.
15.15 „Krokodilų koledžas“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Baltoji strėlė“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su M.Levickiu.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“.
20.00 Žinios.
20.30 Šiandien kimba.
21.30 „MMA „King of the Cage“. Vasaros turas (5). Kovų narvuose turnyras. Lietuva. 2017 m.
22.30 Žinios.
23.00 „Kapitonas Gordejevas“.
01.10 „Merdoko paslaptys“.
02.55 „Bekraštė Kanada“.
03.45 „Kapitonas Gordejevas“.
05.20 „Likimo melodija“.
06.10 „Bekraštė Kanada“.
06:45 „Amerikietiškos imtynės“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 „Pavariau“.
09:30 Apie žūklę.
10:00 Titanikas. Gelmių vaiduoklis.
11:50 „PREMJERA Pragaro katytė“.
13:00 „Žiniuonis“.
15:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
16:10 „Kas žudikas?“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 Muzikinė kaukė.
22:00 MANO HEROJUS Gatvių kovotojas.
00:05 AŠTRUS KINAS Juodojo
ežero paslaptis.
01:50 „Visa menanti“ (k).
03:20 Muzikinė kaukė (k).

2017.08.06 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 Brolių Grimų pasakos.
11:00 Premjera. Šunų ABC 3.
11:50 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. Gyvenimas su grobuoniais.
12:40 Pasaulio dokumentika. Lokys
vaiduoklis.
13:35 Mis Marpl 2/3 s. Sitafordo paslaptis .
15:10 Folčio viešbutis 2.
15:45 Žinios.
16:00 Lietuvos televizijos jubiliejui.
TV šou „60 akimirkų“.
17:30 Žinios.
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.
18:55 Bėdų turgus.
19:40 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“.
21:55 Trumposios žinios.
22:00 Pučinis.
23:40 Trumposios žinios.
23:45 Pučinis.
01:25 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
01:50 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. Gyvenimas su grobuoniais (k.).
02:40 Pasaulio dokumentika. Lokys
vaiduoklis (k.).
03:30 Mis Marpl 2/3 s. Sitafordo paslaptis (k.).
05:05 Mūsų miesteliai. Paberžė (k.).

07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00

06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“ (k.).
07:00
„Nenugalimasis
žmogus - voras“.
„Bailus voveriukas“.
„Ančiukų istorijos“.
„Kung Fu Panda“.
„Kobra 11“.
„Havajai 5.0“.
„Paauglių paplūdimys“.

13:00 „Pasikeitimas“.
15:05 „Baltoji Iltis“.
17:25 „Pakeliui į Balį“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „2 Barai. Išlikimo kovos“.
21:30 „Patrulių zona“.
23:40 „Rokis“.
02:00 „Pagrobimas 2. Neišvengiamas kerštas“ (k.)
06:25 Dienos programa.
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Tomo ir Džerio šou“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Harvis Biksas“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris. Pasaka apie Spragtuką.
11:00 Paskutinė mimzė.
12:55 „PREMJERA Ugnikalnis“.
16:45 Provincialai Niujorke.
18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:35 Po saulėlydžio.
22:35 Neįtariamasis.
00:35 Pametę galvas Las Vegase (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Skinsiu raudoną
rožę.
08.00 Darbščios rankos, atviros širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Oro pilys“.
12.45 „Moterų daktaras“.
14.50 „Dykumos“ .
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Baltoji strėlė“.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis su kunigu K.
Dvarecku.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Merginos iš Ukrainos“.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.00 „Šetlando žmogžudystės.
Raudoni kaulai“.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės.
Raudoni kaulai“.
00.15 „Vera. Oro pilys“.
02.10 „Moterų daktaras“.
03.40 „Dykumos“.
04.30 „Šetlando žmogžudystės.
Raudoni kaulai“.
06.15 „Merginos iš Ukrainos“.
06:30 Baltijos galiūnų čempionato etapas Kuršėnai (k).
2017 m.
07:30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionato
etapas Tauragė. 2017 m.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „Gyvybės galia“.
11:50 „PREMJERA Pragaro katytė“.
13:00 „Viena už visus“.
13:35 Sveikinimai.
15:40 Savaitės kriminalai (k).
16:10 „Kas žudikas? Baudžiamosios
bylos“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:40 Likimo ietis.
00:00 „Akloji zona“.
01:50 Gatvių kovotojas (k).
03:25 Juodojo ežero paslaptis (k).

2017.08.07 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (k.).
11:50 Savaitė (k.).
12:45 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 2.

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“.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 2.
00:30 Kelias į namus.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
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.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 TV Pagalba.
12:00 Tėvelio dukrytės.
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 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 Galingasis Stenas.
00:45 Kastlas.
01:35 Amerikietiška siaubo istorija.
02:35 Tėvynė.
03:30 Greislendas.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
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 Mirties
apsuptyje 2.
00:05 „Persekiotojas“.
01:00 „Judantis objektas“.
01:55 Po saulėlydžio (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Skinsiu raudoną
rožę.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
23.15 „Albanas“.
00.15 „Merginos iš Ukrainos“.
01.15 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
02.00 „Delta“.
02.50 „Admirolas“.
03.40 „Merdoko paslaptys“.
04.25 „Delta“.
05.15 „Admirolas“.
06.05 „Laukinė Australija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
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10:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Farai.
21:00 Kartą Meksikoje.
23:05 Likimo ietis (k).
01:20 „Akloji zona“ (k).
02:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:35 „Gyvybės galia“ (k).

2017.08.08 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (k.).
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba.
12:45 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 2.
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“.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 2.
00:25 Stambiu planu.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
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.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 TV Pagalba.
12:00 Tėvelio dukrytės.
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 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 Nokautas.
00:30 Kastlas.
01:20 Naujakuriai.
02:15 Tėvynė.
03:10 Greislendas.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 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 Vienveidis.
00:00 „Pasiutę šunys“.
01:05 „Judantis objektas“.
02:00 Mirties apsuptyje 2 (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte. Pokalbis su kunigu A.Valkausku.
07.20 Darbščios rankos, atviros širdys.

07.50 Auginantiems savo kraštą.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Chiromantas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
23.15 „Albanas“.
00.15 „Merginos iš Ukrainos“.
01.15 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
02.00 „Delta“.
02.50 „Chiromantas“.
03.40 „Merdoko paslaptys 3/6“.
04.25 „Delta“.
05.15 „Chiromantas“.
06.05 „Laukinė Australija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Išgelbėk mane.
23:05 Kartą Meksikoje (k).
01:05 „Visa menanti“.
01:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:35 „Pragaro katytė“ (k).
03:25 Pagalbos skambutis (k).
03:45 „Penktoji pavara“ (k).

2017.08.09 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (k.).
11:50 Emigrantai.
12:45 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 2.
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“.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 2.
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 TV Pagalba.
12:00 Tėvelio dukrytės.
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 Pažadėtoji.
15:30 Pamilti vėl.

16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Tėvelio dukrytės.
21:00 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras Prancūzijoje. Lietuva – Kroatija.
23:00 TV3 vakaro žinios.
00:00 Vikingų loto.
00:05 Kastlas.
01:00 Naujakuriai.
02:20 Tėvynė.
03:15 Greislendas.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 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. N
21:00 „Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Prarastasis.
01:05 „Pasiutę šunys“.
02:00 „Judantis objektas“.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte. Pokalbis su vyndariu A. Lungiu.
07.20 Kitomis akimis.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Merginos iš Ukrainos“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
23.15 „Albanas“.
00.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.15 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
02.00 „Delta“.
02.50 „Chiromantas“.
03.40 „Merdoko paslaptys 3/7“.
04.25 „Delta“.
05.15 „Chiromantas“.
06.05 „Laukinė Australija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „44-as skyrius“ (k).
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Super 8.
23:15 Išgelbėk mane (k).
01:15 „Visa menanti“.
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:45 „Pragaro katytė“ (k).
03:35 Pagalbos skambutis (k).
03:55 „Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“ (k).

2017.08.10 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (k.).
11:50 Gyvenimas.
12:45 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 2.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:55 Dėmesio centre.
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:15 Auksinis protas.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 2.
00:30 Atspindžiai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas (k.).
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis.
06:55 Simpsonai.
07:55 Rezidentai.
08:55 Meilės sūkuryje.
10:00 TV Pagalba.
12:00 Tėvelio dukrytės.
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 Pažadėtoji.
15:30 Pamilti vėl.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:30 Tėvelio dukrytės.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:30 Tarptautinis vyrų krepšinio
turnyras Prancūzijoje. Prancūzija –
Lietuva.
23:30 2 Barai.
00:00 Kastlas.
00:55 Naujakuriai.
02:15 Tėvynė.
03:10 Greislendas.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Ogis ir tarakonai“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Bus visko.
13:25 „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 Laukinės
atostogos.
00:00 „Pasiutę šunys“.
01:05 „Judantis objektas“.
02:00 Alchemija. VDU karta. 2013 m.
02:30 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su D.
Žeimyte. Pokalbis su A. Zuoku.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Merginos iš Ukrainos“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
23.15 „Albanas“.
00.15 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.15 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
02.00 „Delta“.
02.50 „Chiromantas“.
03.40 „Merdoko paslaptys 3/8“.
04.25 „Delta“.
05.15 „Chiromantas“.
06.05 „Laukinė Australija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Šuo“ (k).
10:35 „44-as skyrius“ (k).
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Desperado.
23:10 Super 8 (k).
01:20 „Visa menanti“.
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:50 „Savas žmogus“ (k).
05:05 Savaitės kriminalai (k).
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Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas: LietuvaČekija, Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

Siūlomas traktorininko darbas. Geros darbo
sąlygos, didelis atlyginimas. Reikalinga patirtis
žemės arba miškų ūkyje. Tel. 8 645 99030

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas, darbui LietuvaLenkija-Čekija. Tel. 8 677 71255
Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221

Romos Pankevičienės
įmonėje
ŠIMTALAPIAI:
-su aguonomis
-su varške
-su obuoliais
Kaina – tik 7.50 Eur už
kilogramą!
ŠAKOČIO kaina – 6.50 Eur
už kilogramą!
Užsakymai priimami
cukrainėje (Vytauto g. 15)

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

S ka l bykl ė l ė i e ško d a r b u ot oj o s (- j o).
Klientų aptarnavimas, darbas kasos aparatu, kompiuteriu,
komunikabilumas, darbštumas. Platesnė informacija t e l.:
8 6 01 02 2 2 0, 8 62 4 8214 9

Viešbučiui reikalinga kambarinė. Tel. 8 610 35555

Vežu krovinius (iki 5 tonų) savivarčiu su kranu. Akcija –
pensininkams 10% nuolaida. Tel. 8 622 85856
Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Superkame automobilius. Gali būti su defek tais.
Tel. 8 627 59735

Apdailos ir statybos darbai. Tel. 8 601 52590

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

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis prilydomomis dangomis. Suteikiu garantijas. Tel. 8 683 13495

Perkame mišką. Gali būti su bendrasavininkais.
Atsiskaitom grynais. Tel. 8 644 55355

Teikiame visas
buhalterinės apskaitos paslaugas,
konsultuojame su buhalterine veikla
susijusiais klausimais.

Tel. 8 686 55692

Reikalingi darbininkai apdailininkai, kapitališkai suremontuoti 2 kambarių butą. Tel. 8 612 92239

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

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.
Šv. Jokūbo g. 3,
Druskininkai
MB „Mileipas“ kokybiškai pjauna
medieną profesionaliu gateriu. Galime pjauti ir Jums reikiamoje vietoje. Obliuojame, frezuojame rąstus
iš savo ir užsakovo medienos. Prekiaujame statybine mediena.
Tel. 8 659 32055

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
Malkų išpardavimas
(skaldytos arba
kaladėmis).

Kviečiame į „B“ kategorijos kursus.
Geriausia kaina Druskinikuose.
Kursų pradžia rugpjūčio 3 d. 17 val..

Teirautis tel.: 8 315 78403,
8 652 77109, 8 685 00083
Atliekame visus statybos-remonto darbus: šiltiname sienas iš
vidaus ir išorės, įrengiame pastoges, sukame gipsą, kalame
dailylentes, glaistome, dažome, klijuojame plyteles savo arba
užsakovo medžiagomis. Sudarome sąmatas. Atliekame elektros instaliacijos ir santechnikos darbus. Tel. 8 612 92239

Tel. 8 601 46179

Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas, dekoratyvinis
tinkas). Tel. 8 657 50460
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt
Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario 33,6 kv. m butas Veisiejų
g. 7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina – 30000
Eur. Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431

1 kambario 35 kv. m butas Ateities g.,
5 aukšte iš 5. Kaina – 25000 Eur.
Tel. 8 640 60381
1 kambario 29 kv. m butas Veisiejų
g., 4 aukšte iš 5. Kaina – 26000 Eur.
Tel.: 8 679 12475, 8 682 36704

Nebrangiai 52 a sodyba Lazdijų raj.,
Gudelių kaime su ūkiniais pastatais,
lauko virtuve, garažu. Tel. 8 673 77414
2,55 ha žemės ūkio paskirties sklypas Vilkininkų kaime, Lazdijų raj.,150
m iki ežero, 3 km nuo Leipalingio, 15
km nuo Druskininkų. Kaina – 16000
Eur. Tel. 8 617 62483
19,19 kv. m garažas Baltašiškėje.
Tel.: 8 615 13312, 8 658 91368

„Opel Vectra“ 2004 m., 2,2 L DTI,
universalas, TA iki 2018.12. Kaina –
2250 Eur. Tel. 8 623 53377
„Renault Megane Scenic“ 1998 m.,
1,9 L dyzelinas, 72 kW, universalas,
žalios spalvos, TA iki 2018.08.
Tel. 8 686 63010
„Volvo 850“ 1995 m., 2,5 L benzinas,
106 kW. Tel. 8 698 84487

Parduoda mišką ir medieną

Garažas Ligoninės g. Kaina – 3000
Eur. Tel. 8 655 99617

Supjautos malkos. Tel. 8 622 94035

1 kambario butas 4 aukšte, Leipalingyje. Kaina – 10500 Eur.
Tel. 8 686 42499

0,57 ha sodyba Švendubrės pradžioje su 142 kv. m. namu, dideliu kluonu
ir tvartu. Kaina – 65000 Eur.
Tel. 8 616 57845

2 kambarių 53 kv. m. butas Kaune,
Šilainiuose arba keičiu į butą Druskininkuose. Tel. 8 686 19809

8,4 a sklypas Leipalingyje su gyvenamu namu ir ūkiniais pastatais. Kaina
– 16000 Eur. Tel. 8 616 48116

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; viengubo pjovimo, 6
cm storio, 6 m ilgio grindinės lagės ir
kitos medžiagos. Tel. 8 610 70955

Bendrabučio kambarys Baravyku g.
Kaina – 5000 Eur. Tel. 8 686 42499

2 kambarių 51 kv. m butas 2 aukšte
iš 5 su balkonu ir parkavimo vieta,
renovuotame Liškiavos g. Už renovaciją sumokėta. Kaina – 38000 Eur.
Tel. 8 647 12085
2 kambarių 59 kv. m butas Neravų
g. 2A g. 5 aukšte iš 9 su baldais ir
buitine technika. Šildymas centriniskolektorinis (butas turi reguliatorius ir
individualią apskaitą). Kaina – 65000
Eur. Tel. 8 600 37339
3 kambarių butas 3 aukšte iš 9 Gardino g. Kaina – 36500 Eur.
Tel. 8 605 19830
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
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
Sodo sklypas Viečiūnuose, „Rūtos“
sodų bendrijoje. Tel. 8 682 34688
Garažas miesto centre, Ligoninės
g. 8, pušyne prie Jaunimo užimtumo
centro. Tel.: 8 671 01555, 8 671 45555
37 a sklypas Druskininkų Neravuose. Sklype yra miesto vandentiekis,
kanalizacija, ribojasi su mišku, yra
geodeziniai matavimai.
Tel.: 8 603 06252, 8 603 94745
24 a žemės ūkio paskirties sklypą
Snaigupės kaime prie upelio (yra 2
tvenkiniai). Tel. 8 682 87568
26 a žemės ūkio paskirties sklypas,
besiribojantis su Kruglio ežeru ir upeliu (41a miško). Tel. 8 682 87568
3,5 ha sodyba su pastatais gražioje
vietoje, prie Vilkinių ežero, prie Viktarinos. Tel. 8 694 32045
Gyvenamas namas Leipalingyje su
mūriniu garažu ir lauko virtuve, 18 a
sklypas. Kaina – 30000 Eur. Galima
derėtis. Tel. 8 626 64747

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„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 iki
2019 m., draudimas, rida – 186000
km. Tel. 8 682 98506
„Peugeot 206“ 2001.11 mėn., dyzelinas, pakeistas variklio dirželis, yra
ratlankiai žieminėms padangoms, TA
iki 2018.08. Kaina – 650 Eur.
Tel. 8 612 97393
„VW Passat“ 1993 m., 2 L benzinasdujos, dalimis arba visas.
Tel. 8 622 25570
Nauji slenksčiai iš aliuminio Volvo
XC90 automobiliui. Dar supakuoti ir
su tvirtinimais. Tel. 8 683 23112
„Audi A6“ 2000 m., 2,5 L dyzelinas,
132 kW, TA iki 2019 m. Kaina – 1800
Eur. Tel. 8 627 13618
„Renault Megane Scenic“ 2000
m., 1,9 DCI, pilkos spalvos, TA iki
2018.05 už 1250 Eur; priekaba-namelis „Spirit“ 1985 m, TA iki 2018.08,
draudimas. Tel. 8 612 82020
„Citroen Xsara“ 2001 m. visas arba
dalimis. Tel. 8 611 33165
„Seat Toledo“ 1999 m., 1,9 L dyzelinas, 66 kW, TA iki 2019.08. Kaina –
1500 Eur. Tel. 8 612 81742
„VW Passat“ 1995 m., 1,9 TDI. Tel.: 8
615 13312, 8 658 91368
„VW Polo“ 1998 m., 1L benzinas, TA
iki 2018.07, draudimas, komplektas
žieminių padangų su ratlankiais už
650 Eur; „Mazda 323“ 1988 m., be
registracijos. Tel. 8 610 70955
„VW Golf“ 1997 m., universalas dalys: vasarinės padangos R14/175/70
su skardiniais ratlankiais (4 taškai) už
64 Eur; skardiniai ratlankiai (6 vnt.)
po 6 Eur; gaubtai ir dangčiai po 3
Eur; kairysis 2 lęšių priekinis žibintas
už 15 Eur; daiktadėže su raktu už 10
Eur; baltas prietaisų skydelis už 10
Eur; elektriniai langų pakėlėjai po 15
Eur; kasetinė automagnetola „Fast“
už 7 Eur. Tel. 8 686 43600

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Parduodami įvairūs daiktai
Apšiltintas statybinis vagonėlis su
krosnele, metalinis sandėliukas (3x2
m), mūrininkų dėžutės (0,25 kub. m),
trifazis suvirinimo aparatas, gelžbetoninės perdangos plokštės (6x1,5 m),
metaliniai pastoliai (konvertai-špilkos). Tel. 8 612 92239
Geros būklės moteriškas kalnų dviratis „Scout“ (18 pavarų, 26 colių ratai).
Kaina – 70 Eur. Tel. 8 654 35497
Geros būklės, mažai naudotas motorinis pjūklas „Husgvarna-450“ (pirktas salone) (2,4 kub. m). Kaina – 359
Eur. Tel. 8 654 35497
„Electrolux“ (6 kg) už 120 Eur; mobilusis telefonas „Sony Z1“ (mod.
C6903) su dėklu už 100 Eur; virtuvinis medinis stalas su 4 taburetėm už
35 Eur. Tel. 8 650 87433
Nebrangiai įvairūs mechaniniai įrankiai, įrenginiai automobilių taisymui,
medžio tekinimo staklės, pripučiama
valtis. Tel. 8 612 11349

„Sony Playstation 1“ už 20 Eur; televizorius „Vido“ už 10 Eur.
Tel. 8 622 04544
Vasariniai kviečiai po 9 Eur/50 kg;
avižos po 6 Eur/50 kg.
Tel. 8 695 16057
Naujas (su garantija) ventiliatorius
ant stovo. Kaina – 10 Eur.
Tel. 8 694 66989
Dobilų-liucernų šienainio rulonai (30
vnt.). Kaina – 1 vnt./17 Eur.
Tel. 8 698 72248
„Atgimimo“ mokyklos džemperis mergaitei (128 cm ūgiui).
Tel. 8 601 93290
Dėvėti vaikiški drabužėliai (0-12 m.).
Tel. 8 647 33090
Dviračiai: moteriškas „Batavus“ (7
Nexus pavaros) už 170 Eur; „Cube
xl“ (62 dydis) už 320 Eur; „Merida xt
deore“ (55 dydis) už 350 Eur; kalnų
„Giant“ už 290 Eur; „Tandema“ už
130 Eur; dviračio priekaba už 55 Eur.
Tel. 8 623 53377
Pigiai sofa su foteliais, metalinė vonia,
spinta, stalai, kilimas, kėdės, langų
rėmai su stiklais. Tel. 8 618 00441
Hidroforas. Kaina – 40 Eur.
Tel. 8 616 48116
Nauja medžiaginė sudedama žaidimų dėžė už 25 Eur; ovalo formos
sintetinis kilimas (135x192 cm) už 28
Eur. Tel. 8 651 11713
Ketaus pečius „Charkovas“, šuns
būda, lauko baldai, lauko tualetas,
malkinė-sandėliukas, pačius „Žvakė“,
pavėsinė iš kreivuolių, akmenys, „Via
Sat“ antena su 1 galvute, lauko supynės. Tel. 8 623 53348, 8 656 38881
„Ryto“ gimnazijos švarkas berniukui.
Kaina – 20 Eur. Tel. 8 612 68944
Vaikiškos pakabinamos supynės už
8 Eur; stumdukas „Vtech“ už 17 Eur.
Tel. 8 645 75151
Nauja švediška žoliapjovė, ąžuolinis
parketas (2 cm storio), blokai ir panelės, kokliai krosniai. Tel. 8 682 98506
Išskleidžiamas minkštas kampas
(270x160 cm) su patalynės dėže už
255 Eur; dujų balionas (50 L) už 25
Eur. Tel. 8 626 20523

Geros būklės „Ryto“ gimnazijos švarkas mergaitei (34 dydis).
Tel. 8 624 73481

Kineskopinis televizorius „Philips“
(37 cm įstrižainė) už 20 Eur; apvalus
vonios veidrodis 90x42 cm už 13 Eur;
mikrobangų krosnelė „Bank Next“ už
37 Eur; TV priedėlis už 22 Eur; įvairių
dydžių naudoti faneriniai skydai ir
DVP plokštės; durų varsčios.
Tel. 8 686 43600

Dviejų durų spinta su apačioje atverčiama dalimi už 85 Eur, badmintono
raketės, vilnonis kilimas 1,5 m x 2,4
m, užuolaidos, senovinės austos lovatiesės, vilnoniai pledai, miegamojo
spintelė. Tel. 8 600 38695

Kineskopinis televizorius „Philips“ (72
cm įstrižainė) už 25 Eur; televizorius
„Philips“ (51 cm įstrižainė) už 22 Eur;
radio tiuneris „Technic“ už 19 Eur;
laisvų rankų įranga už 19 Eur.
Tel. 8 654 87148

Akmens vata „Technolite“ lapais
(5 cm storio, 4 kub. m). Kaina – 1
kub./20 Eur. Tel. 8 685 03360

Antikvarinių angliškų sidabrinių šaukštelių rinkinys, porcelianinės kolekcinės
lėkštės, porcelianinės papuošalų dėžutės, porcelianinės moterų „Regal“
statulėlės. Tel. 8 671 50790

Komoda ,sekcija-bufetas, pietų stalas, kėdės, fotelis, sofa, lova, dvigulė
lova. Tel. 8 612 09648
4 durų spinta, svetainės komplektas,
dulkių siurblys, virtuvinis stalas su
kėdėm, televizoriaus staliukas, gėlių
staliukas, mikrobangų krosnelė.
Tel. 8 606 28422
Naudoti akumuliatoriai, profesionalus
kalnų dviratis. Tel. 8 602 28830
TV priedėlis „Homecast“ su mini antena už 20 Eur; sauskelnės suaugusiems
„Tena“ (M dydis). Tel. 8 611 32291
Rusiški (3 korpusų) plūgai, šieno vartytuvas, elektriniai varikliai, spaustuvai. Tel. 8 617 44178
2 dujų balionai už 45 Eur; senoviniai:
spinta, 6 kėdės, radijas, įvairūs stiklainiai. Tel. 8 616 22124
Minkštas komplektas (2 foteliai ir
nedidelė lovytė, visos dalys išsiskleidžia) už 30 Eur; 2 medinės lauko durys su spynom už 40 Eur; virtuvinės
spintelės už 10 Eur. Tel. 8 620 62635

Dviratis už 50 Eur; naujas šuns narvas transportavimui už 75 Eur; akmenys; belaidis telefonas „Panasonic“
už 30 Eur; pirmos Komunijos suknelė
už 30 Eur. Tel. 8 696 64583

Perka
Mažalitražį „Ford Fiesta“ 1,3 L benzinas, 2000-2004 m., 2 durų automobilį. Tel. 8 621 59371
2 kambarių butą, Tel. 8 675 63074

Keičia
2 a mūrinį namą 20 a sklype Neravuose į 3 kambarių butą Druskininkuose (pageidautina naujos statybos)
su priemoka. Tel. 8 612 92239
2 kambarių butą po remonto Alytuje
geroje vietoje Naujoje g. (butas yra
priešais prekybos centro RIMI parduo-

tuvę) į lygiavertį butą Druskininkuose
arba parduodu. Tel. 8 611 54163

Nuoma
Išnuomojamas kapitališkai atremontuotas 2 kambarių 41,17 kv. m butas
su baldais ir buitine technika renovuotame name miesto centre M. K.
Čiurlionio g. (nuomojama tvarkingam
asmeniui ar nedidelei šeimai) ilgam
laikui. Kaina – 1 mėn./200 Eur +
komunaliniai mokesčiai (maži mokesčiai už šildymą). Tel. 8 620 67503
Išnuomojamas 1 kambario butas 5
aukšte iš 5, Veisiejų g. Su baldais ir
buitine technika. Kaina – 150 Eur +
komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 675 22722
Išsinuomosiu garažą Neravų g. ilgam
laikui. Tel. 8 612 09648
Išnuomoju 1 kambarį 4 kambarių
bute. Tel. 8 601 64866
Išnuomoju garažą Merkinės g.
Tel. 8 698 82000

Ieško darbo
Statybininkas ieško darbo.
Tel.: 8 656 38881, 8 623 53348
Vyras be žalingų įpročių, turintis B,
C, E vairavimo kategorijas, ieško
darbo. Tel. 8 623 53377
Vyras ieško darbo. Gali kapoti malkas, atlikti kiemo darbus.
Tel. 8 672 54695

Kiti
Reikalingas žmogus, galintis nupjauti
prie namų žolę. Tel. 8 634 54310
Dovanojam 2 mėnesių haskių veislės
kalytę. Tel. 8 616 36528
Dirbanti jauna šeima ieško auklės 2,5
m. ir 6,5 m. vaikams. Tel. 8 686 20701
Reikalingas žmogus, išvalyti lietaus
lataką ir pataisyti stogelį virš durų.
Tel. 8 634 54310
Prie ligoninės pamesta piniginė.
Tel. 8 617 37753

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

Kviečiame apsilankyti
odontologijos kabinete!

SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

Gydome ir vaikus. Išduodame pažymas mokykloms.
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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Druskininkai patrauklūs ne tik paslaugų įvairove, bet ir kultūros renginių lygiu
Ramunė Žilienė

liausko monografija apie neatpažintus M. K. Čiurlionio muzikos ciklus. O disertaciją apie M.
K. Čiurlionio kūrybos kontekstualumą parengė japonų muzikologė Yumiko Nunokawa. Ji
taip pat atskleidė Rytų šalių įtaką Čiurlionio brandžiajai kūrybai.
Gal neatsitiktinai taip sėkmingai
ir su dideliu dėmesiu praėjo dar
1992-aisiais surengta retrospektyvinė M. K. Čiurlionio kūrybos
darbų paroda Tokijuje. Akivaizdu, kad M. K. Čiurlionis, gyvendamas svetur, keliaudamas ir
lankydamasis Europos kultūros
centruose gebėjo ne tik pamatyti, bet ir tarsi savotiškai „sučiupti“, „susiurbti“ į save tai, kas buvo
esminio ir perspektyvaus pasaulio meno tendencijose. Todėl iki
šiol M. K. Čiurlionio menas gretinamas ir su abstrakcionistais, ir
su modernistais.

Liepos 23-30 dienomis Druskininkuose, tęsiantis tarptautinio
menų
festivaliui
„Druskininkų vasara su M. K.
Čiurlioniu 2017“, surengta M.
K. Čiurlionio studijų savaitė, organizuota konferencija
„M. K. Čiurlionis ir pasaulis“.
Konferencijoje dalyvavo M. K.
Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai
iš Lietuvos ir užsienio šalių.
Muzikologas, Kauno technologijos universiteto profesorius,
humanitarinių mokslų daktaras Darius Kučinskas nebe
pirmus metus dalyvauja festivalio metu rengiamose konferencijose, tad yra dažnas svečias Druskininkuose. Kaskart,
čionai atvykęs, jis sako pasidžiaugiantis ne tik tolydžio
gražėjančiu,
modernėjančiu
miestu, bet ir tuo, kad Druskininkuose matomas įdomus
kultūrinis gyvenimas.
Pasak prof. D. Kučinsko, Druskininkai iš kitų Lietuvos kurortų išsiskiria intensyviu kultūriniu gyvenimu, kultūrine dvasia: „Kaip
kultūros žmogus, muzikologas,
seku, kas kultūros srityje vyksta
Druskininkuose. Patrauklu, kad
daug renginių jau turi ilgametę
tradiciją: festivalis „Druskininkų
vasara su M. K. Čiurlioniu“ arba
daugiau nei pusšimtį metų besitęsianti tradicija organizuoti fortepijoninės muzikos koncertus
Čiurlionių namelių kieme. Puiku,
kad organizuojami ir įvairūs teatro meno festivaliai. Akivaizdu,
kad ir druskininkiečiai, ir miesto
svečiai turi mėgiamus renginius,
jų laukia ir ten lankosi. Aišku, yra
ir kiti kurortiniai miestai – Birštonas, Anykščiai, Palanga, tačiau
man imponuoja tai, kad Druskininkai turi stiprų identitetą, ir jis
susietas su M. K. Čiurlionio vardu. Atvykęs į Druskininkus, tikrai pajusi, kad čia M. K. Čiurlionio miestas, jo įkvėpimo, kūrybos
šaltinis. Pavyzdžiui, atkreipiau
dėmesį į tai, kad miestą puošia
M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijos – tai gera idėja, kuri pasitarnauja ir švietėjiškiems, edukaciniams tikslams. Linkėčiau,
kad ties tuo Druskininkai nesustotų ir M. K. Čiurlionio kūrybos
bei jo buvimo ženklų mieste būtų
kuo daugiau. Taip pat norisi pastebėti, kad Druskininkai išlaiko
aukštosios kultūros lygį. Gerai,
kad nenusileidžiama iki masinio
triukšmo, kičinio meno lygmens.
Nors Druskininkuose vis dar nėra
solidžios, įvairiems prestižiniams
renginiams skirtos koncertų salės, tačiau yra tikrai daug erdvių,
ir atvirų, ir uždarų, kurios pakankamai gerai išnaudojamos kultūros renginiams, meno sklaidai.“
– Druskininkuose viešite
nebe pirmą kartą, kaip vertinate kurorto infrastruktūros pokyčius?
– Druskininkai yra nuostabus
tarptautinio, europinio lygio miestas. Mano nuomone, kaip kurortas Druskininkai yra tarp geriausių miestų ne tik pagal savo
kultūrinio gyvenimo intensyvumą,
bet ir paties įvaizdžio, švaros,
tvarkos, saugumo, o taip pat paslaugų, pramogų, poilsiui ir sveikatinimui pritaikytos infrastruktūros
požiūriu. Druskininkai šiandien
ypač išgražėję, palyginus su tuo,
kai pirmą kartą man čia teko lan-

– Neseniai išleidote ir savo
kūrinių rinktinę „Muzikos įspūdžiai“. Kodėl, baigęs fortepijono ir muzikologijos studijas,
ėmėtės komponavimo?
– 1982-1986 metais studijavau
fortepijono specialybę. Stipriai
veikiamas Vilniaus muzikinio gyvenimo, kai kurias refleksijas,

Prof. D. Kučinskas: „Džiugina, kad Druskininkuose – intensyvus kultūrinis gyvenimas.“/
Ramunės Žilienės nuotrauka

kytis – tai buvo gal prieš porą dešimtmečių... Kai vieną lapkričio
vakarą čia atvažiavau, įspūdis
liko slogus. Tamsu, gatvės neapšviestos, šaligatvių plytelės išsiklaipę. Ėjau tamsia gatve, bijodamas užkliūti ir išsitiesti baloje...
Vietiniai žmonės pasakojo, kad
tuo metu nedarbas čia buvo gal
apie 30 procentų? Pamenu, tada
pamąsčiau – liūdna, kad ir M. K.
Čiurlionio miestas toks pat skurdus, koks buvo nelengvas ir paties Čiurlionio gyvenimas. Tačiau
vėliau, kone kasmet vis lankantis Druskininkuose, mačiau, kad
miestas ne tik atgimsta, bet įgyja labai išskirtinį veidą. Džiugu,
kad šiandien Druskininkai tokie
atsigavę ir žydintys, čia malonu
lankytis, gera pasivaikščioti, išsirinkti sau tinkamą poilsį iš tokios įvairovės siūlomų pramogų
ir paslaugų.
– Šiųmetis XV tarptautinis
menų festivalis skirtas ir Lietuvos menininkų kūrybos atkurtoje 100-mečio Lietuvoje sąsajoms su M. K. Čiurlioniu. Jūsų
pranešimas konferencijoje „M.
K. Čiurlionis ir pasaulis“ buvo
susijusios su kompozitoriaus
kūrinių restauravimu bei vėlyvąja kūryba. Kuo patį sudomino šios temos?
– Nemažai M. K. Čiurlionio kūrinių yra nebaigti, – tačiau likę jų
fragmentai, eskizai. O mums juk
norisi išgirsti juos, sužinoti apie
M. K. Čiurlionio kūrybą kuo daugiau. Praktika rekonstruoti autoriaus kūrinius Lietuvoje žinoma
dar nuo kompozitoriaus Stasio
Šimkaus laikų: 1925-aisiais jis pirmasis pabandė kai kuriuos M. K.
Čiurlionio kūrinius užbaigti ir išleisti. Ir gana sėkmingai. Vėliau
šį muzikos rekonstravimo darbą tęsė kompozitoriaus jauniausioji sesuo Jadvyga Čiurlionytė, muzikologas, žymiausias M.
K. Čiurlionio tyrėjas prof. Vytautas Landsbergis. Esu pabandęs

keletą kūrinių rekonstruoti ir pats
– išleidau M. K. Čiurlionio fortepijoninių ir vargoninių kūrinių leidinius Lietuvoje ir užsienyje (Japonijoje). Pažvelgus į tarptautinę
pasaulio praktiką, – nesame šios
idėjos „išradėjai“. Tradicija atkurti genijaus kūrinius iš likusių fragmentų ar eskizų yra gyva iki šiol.
Pavyzdžiui, pernai pasirodė nauja Volfgango Amadėjaus Mocarto
kūrinio Requiem versija, parengta jauno prancūzų muziko Pjero
Henrio Dutrono. Kaip žinome, V.
A. Mocartas kūrinio nebaigė. Liko
tik pora visiškai orkestruotų dalių,
kūrinys ilgą laiką buvo žinomas
ir atliekamas su kompozitoriaus
amžininko Franco Ksavero Ziusmajerio pridėta pabaiga. Šiandien
taip pat galima pasiklausyti ir Liudviko van Bethoveno X-osios simfonijos ar visų 35 sonatų fortepijonui, nors vadovėliuose vis dar
rašoma apie 32 sonatas. Žinoma,
tai šiuolaikinė interpretacija, tačiau natūralu, kad, rekonstruojant
autorinę kūrybą, visada lieka vietos interpretacijai. Pridursiu, kad,
spausdinant rekonstruoto kūrinio
natas, autorinė dalis atspausdinama stambesniu, o rekonstruota
dalis – smulkesniu šriftu. Taigi net
ir neįgudusiam muzikui akivaizdu, kur baigiasi genijaus užrašytos natos, o kur yra šių dienų redaktoriaus įnašas.
Bet grįžkime prie M. K. Čiurlionio. Kuo gi įdomi vėlyvoji jo kūryba? Konferencijoje diskutavome, jog šis laikotarpis vis dar
paslaptis ar savotiškas rebusas net ir žymiems M. K. Čiurlionio ekspertams, tyrinėtojams. Iki
šiol nežinome visų kontekstų ir
faktorių, veikusių (ir kiek stipriai
paveikusių?) mūsų genijaus kūrybą. Daug neaiškumų ir su pačios biografijos detalėmis. O kur
dar epistoliarinio palikimo vingiai... Bet tyrimai vyksta, ir pakankamai intensyviai. Prieš keletą metų pasirodė druskininkiečio
profesoriaus dr. Rimanto Jane-

savo muzikinius įspūdžius pasižymėjau, kiek kitaip, savaip perkūriau. Šio leidinuko rankraščiai
ilgus metus gulėjo stalčiuje, o dabar tai vertinu tiesiog kaip malonų
prisiminimą apie studijų laiką tuometėje Vilniaus J. Tallat-Kelpšos
aukštesniojoje muzikos mokykloje. Žvelgiant iš laiko perspektyvos, tie kūrinėliai šiandien man
pačiam pasirodė gan įdomūs –
tai, galima sakyti, lyg savotiška
alternatyvi sovietinio laikotarpio
muzika, kurta tuo pat metu kaip ir
oficialioji tarybinė kultūra. Bet tie
kūrinėliai buvo niekam nežinomi,
niekur neskambinti. Ji lyg iš kito,
„paralelinio“ pasaulio. Manau, tokios muzikos ir oficialiai „neegzistuojančių“ kompozitorių ar dailininkų buvo ne vienas. Bet apie
savo kūrybą tokie menininkai prasitardavo labai retai, ir tik patiems
artimiausiems bičiuliams. Žinoma, šie kūrinėliai nepretenduoja
ir nebuvo skirti atlikti koncertų salėse, kažin, ar jie bus tinkami net
ir mokymo procesui. Tačiau, muzikuojant namuose, savo malonumui, pjesės, ar bent viena iš jų, tikiuosi, kažkam patiks, sudomins
ir gal net sužadins kūrybinę dvasią? To ir linkėčiau – atrasti savyje kūrėją ir to nesigėdyti!

