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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkų krašto kaimų bendruomenes
subūrė tradicinis sąskrydis

Druskininkų
švietimo centro
Pedagoginėje
psichologinėje
tarnyboje –
paslaugos
vaikams, jų
tėvams bei
pedagogams

4 psl.

Komandos stebino išradingais prisistatymais, rungėsi Druskininkų sporto centro ir Visuomenės sveikatos biuro, „Vilkės“ golfo klubo parengtose rungtyse

Druskininkų kaimo bendruomenės penktadienio pavakarę susirinko į tradicinį sąskrydį, kuris šįkart organizuotas
„Vilkės“ golfo aikštyne. Kaimų
bendruomenės, renginyje dalyvavusi Druskininkų savivaldybės vadovų ir administracijos specialistų komanda, kaip
ir kasmet, stebino išradingais
prisistatymais, rungėsi Druskininkų sporto centro ir Visuomenės sveikatos biuro, „Vilkės“ golfo klubo parengtose
rungtyse, bendravo, aptarė nuveiktus darbus ir ateities planus.
Kaip sakė Druskininkų vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos administratorė Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė,
tokį bendruomenių sambūrį, siekiant aktyvinti kaimo bendruomenes, gyventojus, Druskininkų
vietos veiklos grupė organizavo jau 7 kartą. Į renginį buvo pakviesti potencialūs pareiškėjai,
kurie planuoja teikti paraiškas
pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos
plėtros 2015-2020 m. strategiją. Jos įgyvendinimui skirta 1
142 758 eurų pagal Lietuvos kai-

mo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę LEADER. Didžioji dalis lėšų bus paskirstyta
naujų darbo vietų kūrimui ir verslo iniciatyvų skatinimui, socialinės atskirties mažinimui, jaunimo
įtraukimui, regioninių produktų
kūrimui ir bendradarbiavimui. Tai
užtikrins tvarią kaimiškųjų teritorijų plėtrą Druskininkų savivaldybėje ateinančius 6 metus iki 2023
m. Planuojama, kad jau šį rudenį
bendruomenės, NVO ir kitos organizacijos galės teikti paraiškas
paramai gauti.
Į renginį atvyko Leipalingio, Viečiūnų, Kairiojo Nemuno kranto,
Bilso, Jovaišių, Jaskonių ir Naujasodės, Ricielių, Neravų, Švendubrės bendruomenių atstovai,
Druskininkų savivaldybės bei
Druskininkų VVG svečių komandos. Visus susirinkusiuosius pasveikino ir gražiu bendruomenių
bendravimu ir bendradarbiavimu
pasidžiaugė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, jo pavaduotojas, Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos
pirmininkas Linas Urmanavičius,
Druskininkų vietos veiklos grupės
vadovas Alvydas Varanis, LR Seimo narys Zenonas Streikus.

Renginio pradžioje buvo iškilmingai iškeltos Druskininkų savivaldybės ir Druskininkų kaimo
bendruomenių vėliavos. Sąskrydžio dalyvių laukė bendruomenių prisistatymas, golfo rungtys,
linksmos estafetės, šaudymas
iš lanko bei pneumatinio šautuvo. Organizuota ir rungtis, kurioje varžėsi 9 kaimo bendruomenių
pirmininkai. Jie demonstravo taiklumo, šaudant pneumatiniu šautuvu sugebėjimus – turėjo pataikyti į prie kaliausės pritvirtintus
balionus. Paaiškėjo, kad taikliausi yra Švendubrės kaimo bendruomenės pirmininkė Ramunė
Konstantinavičienė, Jaskonių ir
Naujasodės kaimų bendruomenės pirmininkas Juozas Sadauskas bei Ricielių kaimo bendruomenės pirmininkas Algis Bolys.
Specialų prizą už taiklumą Druskininkų savivaldybės meras R.
Malinauskas įteikė Švendubrės
kaimo bendruomenės pirmininkei
R. Konstantinavičienei.
Visoms komandoms atiteko
Druskininkų savivaldybės įsteigti prizai. I-osios vietos laimėtojams – Viečiūnų Bendruomenė
Versmė“ komandai atiteko golfo
pamokos „Vilkės“ golfo aikštyne;

II-ąją vietą laimėjusiai Druskininkų savivaldybės komandai ir IIIosios vietos nugalėtojams – Bilso
bendruomenės komandai – pramogos Vandens parke. Pasveikinti ir krepšinio varžybose 3×3
nugalėjusi Leipalingio bendruomenės komanda, II vietos nugalėtojai – Viečiūnų bendruomenės
ir III-ąją vietą iškovoję Jaskonių
ir Naujasodės bendruomenės atstovai.
Renginį organizavusi Druskininkų vietos veiklos grupė dėkoja partneriams – Druskininkų savivaldybei, „Vilkės“ golfo klubui,
Druskininkų sporto ir Kultūros
centrams, Visuomenės sveikatos biurui, Druskininkų paslaugų
ūkiui, savaitraščiui „Mano Druskininkai“, bendruomenių sąskrydžio rėmėjams – VšĮ „Sūrūs
Vėjai“ - pramogos Druskininkuose“, UAB Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui AQUA, UAB
„Akvavita“.
Laimos Rekevičienės
tekstas ir nuotraukos

6-7 psl.

Druskininkus jau
17 kartą užliejo
fortepijono garsai

5 psl.

Druskininkuose
smagiai užbaigta
Dainavos krašto
folkloro šventė

16 psl.
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Druskininkuose lankėsi Japonijos
ambasadorius Lietuvoje
Šią savaitę Druskininkų savivaldybėje darbinio vizito lankėsi Japonijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Lietuvoje Jo Ekscelencija ponas Toyoei Shigeeda. Japonijos ambasadoriaus vizito tikslas
– susipažinti su kurorto istorija
bei ieškoti turistinio, kultūrinio,
sveikatinimo, verslo bendradarbiavimo galimybių. Ambasadorių sutiko ir apie Druskininkų istoriją, raidą, įgyvendintus
ir planuojamus įgyvendinti projektus papasakojo Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas. Susitikimo metu
kalbėta apie galimybes pristatyti Druskininkus japonų žurnalistams ir turistams. Po susitikimo
Savivaldybėje Japonijos ambasadorius aplankė svarbiausius
Druskininkų turizmo objektus,
grožėjosi išpuoselėta infrastruktūra ir gėlynais.

Druskininkų savivaldybės
maudyklose ir poilsio zonose
vandens kokybė atitinka Lietuvos
higienos normos reikalavimus
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad visose Druskininkų savivaldybės maudyklose ir poilsio zonose vandens
kokybė atitinka Lietuvos higienos
normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir

jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, ir maudytis jose saugu.
Vandens kokybės tyrimai reguliariai atliekami kas dvi savaites birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iki
rugsėjo 15 d.

Gyventojų dėmesiui: kviečiame į
susitikimą su ESO specialistais

Ambasadorių T. Shigeeda sutiko ir apie Druskininkų istoriją, raidą, įgyvendintus ir planuojamus įgyvendinti projektus papasakojo Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Jau daugiau kaip pusmetį druskininkiečiams gamtines dujas tiekia AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).
Siekiant, kad bendruomenei
būtų atsakyta į visus iškylančius
klausimus dėl gamtinių dujų tiekimo ir planuojamos dujofikavimo
plėtros, organizuojamas susitiki-

mas su ESO atstovais.
Kviečiame gyventojus atvykti į
susitikimą ir ESO specialistams
užduoti rūpimus klausimus.
Susitikimas vyks rugpjūčio
22 dieną 17 val. Druskininkų
savivaldybės pastate, esančiame Vasario 16-osios g. 7, Tarybos posėdžių salėje.

Meras R. Malinauskas pasveikino „Mototourism Rally 2017“ dalyvius

Meras R. Malinauskas susitiko su druskininkiečiais, dalyvausiančiais komandiniame nuotykiniame ralyje po visą Lietuvą „Mototourism
Rally2017“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybės meras R.
Malinauskas susitiko su druskininkiečiais, dalyvausiančiais komandiniame nuotykiniame ralyje po visą Lietuvą „Mototourism
Rally2017“. Į susitikimą atvykusių komandų atstovams meras linkėjo sėkmės ir kiekvienai komandai įteikė po vėliavą.
Ralis startuos rugpjūčio 19 dieną, jame dalyvaus keturios komandos iš Druskininkų: „Dzūkijos princai“ (Mantas Večkys,
Tomas Levulis, Lukas Barkauskas, Rūtenis Sarneckas), „Druskų dzūkai“ (Reda Burbė, Žilvinas
Didziulevičius, Gediminas Satkus, Giedrius Sinkevičius, Laimonas Stonkus), „Kelių vaiduokliai“ (Andrius Klusikas, Darius
Šapoka, Robertas Kalenda), „Tores“ (Mindaugas Akelis, Povilas
Barysas, Antanas Mikalonis, Vy-

gantas Akelis, Aurimas Šilingas).
Ralio dalyviai rugpjūčio 20 dieną
finišuos Birštone.
„Mototourism Rally“ – tai septintus metus organizuojamas komandinis nuotykinis ralis po visą
Lietuvą. Kuo ypatingas šis ralis?
Organizatorių tinklalapyje skelbiama, kad dalyviai važiuoja motociklais po Lietuvą, aplanko ir
pažįsta įdomias Lietuvos vietoves, susitinka ir bendrauja su
lankomų vietų bendruomenėmis
ir už organizatorių pateiktų užduočių įvykdymą gauna taškus.
Užduotys yra susijusios su Lietuvos gamta, istorija, architektūra,
etnografiniu paveldu ir leidžia ralio dalyviams, vietiniams ir šalies
svečiams geriau pažinti Lietuvą
bei nuotaikingai praleisti laiką.
Komanda, surinkusi daugiausiai
taškų, laimi.
Objektai ir užduotys parinkti pa-

gal tam tikras tematikas. MTR2017
temos ves partizanų, krašto gynimo, šimtmečio, piliakalnių, reformacijos, tautinio kostiumo keliais.
Taip pat kelionėje lauks mažosios
kultūros sostinės.
Ralis vyksta Baltijos kelio dienos išvakarėse. Ir tai nėra atsitiktinumas. Būtent ši mintis ir
įkvėpė raliui pradžią prieš 7-is
metus. Tai lyg nauja Baltijos kelio versija – žmonių, kuriems rūpi
jų kraštas. Tik šį kartą simbolinis
susikibimas rankomis vyksta apjuosiant Lietuvą motociklais ir sukuriant savo Baltijos kelio maršrutą. Jungtis gali kiekvienas, iš
bet kurios Lietuvos vietos. Net
jeigu nevairuoji motociklo, gali
sėsti į kitą transporto priemonę
ir atvykti į vieną motociklų lankomą objektą, susitikti, gyvai paspausti ranką. Junkis prie tų, kuriems rūpi.

Į susitikimą atvykusių komandų atstovams meras linkėjo sėkmės/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Administracinė našta gyventojams ir verslui
mažinama sėkmingai
Druskininkų savivaldybės administracijos vadovai ir specialistai dirba tam, kad gyventojams ir
verslui paslaugos būtų teikiamos
operatyviai ir patogiai. Tai patvirtino ir Druskininkų savivaldybės
administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktas vidaus auditas. Atlikus minėtą patikrinimą pateiktos išvados, kad
administracinės naštos mažinimo priemonės per 2017 metų
pirmąjį pusmetį buvo įgyvendinamos sėkmingai. Druskininkų
savivaldybėje taikomos įvairios
administracinės naštos mažinimo priemonės, užtikrinamas teikiamų paslaugų kokybės gerinimas ir administracinės naštos
mažinimas.
Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo peržiūrėtos sutartys su
įvairiais registrais ir išanalizuotos galimybės plėtoti bendradarbiavimą tam, kad bendruomenei
nereikėtų pristatyti dokumentų iš
atitinkamų įstaigų. Su valstybine
įmone Registrų centras buvo pasirašytas susitarimas dėl Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutarties pakeitimo,
kuriuo Savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnybos specialistams suteikta prieiga prie Gyventojų registro ir
Nekilnojamojo turto registro duomenų, griežtai laikantis duomenų
apsaugos įstatymo.Visos Druskininkų savivaldybės įstaigos aktyvavo keitimosi elektroniniais
dokumentais tarp savivaldos ir
kitų institucijų informacinę sistemą. Ši sistema padėjo sumažinti darbo, laiko ir administracines
sąnaudas. Primename, kad gyventojai dažniausiai teikiamas
savivaldybės paslaugas gali užsisakyti interneto portale: www.
epaslaugos.lt.
Savivaldybėje nuolat gerina-

Savivaldybėje nuolat gerinamas asmenų aptarnavimas „vieno langelio“ principu: Vasario 16-osios g. 7 esančiame pastate įdiegus patogesnę ir greitesnę gyventojų aptarnavimo
„vieno langelio“ principu sistemą, gyventojai buvo aptarnaujami greičiau ir kokybiškiau/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

mas asmenų aptarnavimas „vieno langelio“ principu: Vasario
16-osios g. 7 esančiame pastate įdiegus patogesnę ir greitesnę gyventojų aptarnavimo „vieno langelio“ principu sistemą,
gyventojai buvo aptarnaujami
greičiau ir kokybiškiau. Balandžio-gegužės mėnesiais buvo
atlikta apklausa, ar gyventojai patenkinti Druskininkų savivaldybės administracijoje teikiamomis paslaugomis. Apklausos
rezultatai parodė, kad darbą „vieno langelio“ principu respondentai vertino teigimai, dauguma
apklaustųjų pažymėjo, kad administracijos specialistai mandagūs, maloniai bendrauja su klientais, o suteikta informacija išsami
ir operatyvi.

Administracinės naštos mažinimo
priemonės yra numatytos Druskininkų savivaldybės 2017-2019
metų strateginiame veiklos plane.
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Violetos Grigorienės teigimu,
administracinė našta mažinama,
tobulinant Savivaldybės teisės aktus, inicijuojant LR teisės aktų pakeitimus, vystant elektronines paslaugas, užtikrinant jų prieinamumo
didinimą, plėtojant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, atnaujinant
ir skelbiant savivaldybės internetiniame tinklalapyje administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir
kitą asmenims aktualią informaciją, diegiant Savivaldybės administracijos IT sistemos sąsajas su nacionalinėmis sistemomis.

Bus ribojamas eismas
Informuojame, kad rugpjūčio 18 d. (penktadienį) nuo 18.30 val. iki 20.30 val., grupinio akrobatinio skraidymo komandos ANBO (Rolandas Paksas, Robertas Noreika,
Algimantas Žentelis) teatralizuoto pasirodymo „Tango tiltai“ metu bus draudžiamas
visų rūšių transporto ir pėsčiųjų eismas senuoju tiltu per Nemuną nuo Veisiejų-Baltašiškės g. sankryžos iki Veisiejų-Ateities g. sankryžos.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Kviečiame daugiabučių ir
individualių namų
gyventojus dalyvauti
konkurse „Mano žalias
kiemas“

Siekiant paskatinti bendruomenę ir toliau puoselėti šalia namų esančias erdves,
Druskininkų savivaldybės administracija skelbia konkursą „Mano žalias kiemas“ ir
kviečia jame dalyvauti individualių namų savininkus bei daugiabučių namų gyventojus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų vizitinė kortelė –
tvarkinga ir išpuoselėta aplinka,
prie kurios kūrimo aktyviai prisideda ir daugiabučių bei individualių namų gyventojai. Siekiant
paskatinti bendruomenę ir toliau puoselėti šalia namų esančias erdves, Druskininkų savivaldybės administracija skelbia
konkursą „Mano žalias kiemas“
ir kviečia jame dalyvauti individualių namų savininkus bei daugiabučių namų gyventojus.
Konkurse gali dalyvauti visi
norintieji, svarbiausia, kad kiemo aplinka būtų ne tik estetiška, švari ir tvarkinga, bet ir žalia – pasižymėtų išpuoselėta
veja, išskirtinių rūšių augalais ar
pan. Vertinami bus ir įgyvendinti gamtą tausojantys sprendimai,
tvarkant atliekas, valant nuotekas ir kt.
Visi norintieji dalyvauti konkurse ar pasiūlyti gražiai besitvarkantį kaimyną iki rugsėjo 1
dienos turėtų kreiptis į Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąją specialistę Agnę Baranauskaitę tel. (8 313) 52365.
Kaimiškųjų seniūnijų gyvento-

jai kviečiami kreiptis į savo bendruomenės seniūnaičius: Neravų seniūnaitijos seniūnaitė Rasa
Legevičiūtė-Dovidonė, Ilgio seniūnaitijos seniūnaitis Albertas
Kišonas, Raigardo seniūnaitijos seniūnaitė Edita Remeikienė, Ratnyčėlės seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Valenta, Avirio
seniūnaitijos seniūnaitė Žaneta Krivonienė, Bilso seniūnaitijos seniūnaitė Alma Vilčinskienė, Seiros seniūnijos seniūnaitis
Antanas Vailionis, Klonio seniūnaitijos seniūnaitis Eimantas
Mazaliauskas.
Konkurso dalyvius vertins
specialiai sudaryta komisija.
Gražiausiai tvarkomų kiemų
Druskininkų mieste ir seniūnijose savininkai bus apdovanoti prizais.
Iš viso bus apdovanota net
šeši gražiausi kiemai: po vieną
daugiabučio namo ir individualaus namo kiemą Druskininkų
mieste ir Leipalingio bei Viečiūnų seniūnijose.
Kviečiame visus dalyvauti konkurse ir pasidalinti savo patirtimi,
kaip kurti gražų ir žalią kiemą!
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Druskininkų švietimo centro Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje –
paslaugos vaikams, jų tėvams bei pedagogams
Jona Kirkauskienė
Druskininkų švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė
Iki naujų mokslo metų lieka
visai nedaug laiko. Pradėję lankyti mokyklą, vaikai ir jų tėveliai kartais susiduria su įvairiomis (mokymosi, elgesio ar
emocinėmis) problemomis, todėl norėčiau supažindinti, kokias paslaugas vaikai, jų tėvai
bei pedagogai gali gauti Švietimo centro Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
Pagalba specialiųjų poreikių
vaikams. Svarbu suprasti, kad
nėra jokių „specialiųjų poreikių“:
visi vaikai turi natūralių, „normalių“ poreikių. Ir vienų vaikų poreikiai nesiskiria nuo kitų. Visi vaikai
turi poreikį būti mylimi, svarbūs,
mokytis, bendrauti, žaisti. Tiesiog yra vaikų, kurių natūraliems
poreikiams patenkinti reikia daugiau suaugusių žmonių pastangų. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje specialistai nustato,
kiek ir kokių pastangų reikia, kad
vaikas galėtų, kaip galima geriau
patenkinti savo natūralius poreikius, prisitaikyti mokykloje, geriau
mokytis. Tam atliekamas psichologinis, pedagoginis, logopedinis vaiko įvertinimas. Jeigu reikia,
prašome gydytojų išvados. Ugdymo įstaiga gauna rekomendacijas, kiek ir kokios pagalbos vaikui reikia skirti. Kartais užtenka
tėvų ir mokytojų (auklėtojų) papildomų pastangų, kartais prireikia
specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, socialinių pedagogų, judesio-padėties

Druskininkų švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė J.
Kirkauskienė kviečia vaikus, jų tėvus bei pedagogus naudotis tarnybos teikiamomis
paslaugomis/Laimos Rekevičienės nuotrauka

specialistų) pagalbos, kartais skiriama pedagogo padėjėjo pagalba (pedagogo padėjėjas skiriamas mokytojui, nes jo klasėje yra
vaikas, kuriam reikia ypatingo dėmesio. Padėjėjas neturi būti visada šalia vaiko, jis turi padėti mokytojui ir vykdyti jo nurodymus).
Visa pagalba nukreipiama vieninteliam tikslui – padėti vaikui kuo

geriau tenkinti jo natūralius poreikius, nes dėl ypatingos savybės
(impulsyvumo, perdėto jautrumo,
intelekto sutrikimo, dėmesio ar atminties sutrikimo) jis vienas to padaryti negali. Visi sprendimai dėl
pagalbos skyrimo aptariami su tėvais. Vaikus, kuriems reikalingas
įvertinimas, į mūsų tarnybą atsiunčia mokykla (jeigu sutinka tė-

vai), Vaikų teisių apsaugos tarnybos specialistai arba gali kreiptis
patys tėvai.
Psichologinė pagalba. Šiais
metais sustiprinome psichologų komandą (ankščiau dirbo vienas psichologas, kuris galėjo suteikti 20 individualių konsultacijų
per savaitę; šiuo metu per savaitę galime suteikti 35 konsultacijas)
bei pagerinome sąlygas psichologinės pagalbos teikimui (įrengtas
dar vienas kabinetas). Laukti psichologo konsultacijos ilgiau nei
10 dienų mūsų savivaldybės vaikams ir jų tėvams nereikės. Konsultacijų skaičius vienam vaikui
(tėvams, mokytojams) nustatomas
kiekvienu atveju pagal poreikį.
Dažniausia teikiame 5 konsultacijas asmeniui, tačiau, jeigu reikia,
konsultacijų skaičius būna daug
didesnis. Druskininkų mokyklose taip pat dirba psichologai (arba
psichologai-asistentai), todėl psichologinės pagalbos prieinamumas mūsų vaikams ir jų tėvams
yra pakankamai geras. Psichologo pagalbos vaikui dažniausia ieško tėvai, vyresnio amžiaus vaikai
kreipiasi patys, psichologo konsultaciją gali rekomenduoti Vaikų teisių apsaugos tarnyba.
Specialiojo pedagogo pagalba. Specialusis pedagogas konsultuoja vaikus ir jų tėvus dėl iškilusių mokymosi sunkumų. Kai
vaikui sunkiai sekasi mokykloje,
nors jo intelektiniai gebėjimai yra
vidutiniai ar net aukštesni už vidutinius, specialusis pedagogas padeda ieškoti mokymosi spragų,
padeda sudaryti planą joms pašalinti, pasiūlo išbandyti įvairias
mokymosi strategijas. Konsulta-

cijų metu tėvai mokomi, kaip jie
patys gali padėti savo vaikui, patariama, kaip organizuoti namų
darbų atlikimą, bendradarbiauti su pedagogais ir mokykloje dirbančiais pagalbos specialistais.
Specialiojo pedagogo konsultacijų dažniausiai pageidauja tėvai,
kurie pastebi, jog vaiko mokymosi rezultatai akivaizdžiai neatitinka jo galimybių.
Mokymai. Keičiasi pasaulis,
keičiasi požiūris į vaikų auklėjimą. Dažnai blaškomasi nuo pernelyg griežtos drausmės, taikant
įvairias bausmes iki pernelyg liberalus vaiko auklėjimo, kai vaikui
leidžiama viskas. Kasmet Pedagoginės psichologinės tarnybos
psichologė veda mokymus tėvams ir mokytojams. Kursų „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ (40
val.) metu tėvai mokomi demokratiško auklėjimo (kaip nustatyti vaikui ribas, suprasti vaiko poreikius,
kontroliuoti su meile ir „be dramų“,
ugdyti savarankiškumą ir mokyti priimti teisingus sprendimus).
Labai užimtiems tėvams siūloma trumpesnė „Bendravimo su
vaiku įgūdžių tobulinimo grupė“
(20 val.). Panašūs kursai siūlomi
ir pedagogams. Žinodami, kaip
svarbu tėvams, kurie turi vaikų su
sunkumais bendrauti tarpusavyje
ir padėti vieni kitiems pasidalinant
asmenine patirtimi, organizuojame tarpusavio pagalbos grupes.
Registruotis konsultacijoms
ar pasiteirauti informacijos
dėl mokymų galima telefonu 8
313 51455 arba el. paštu: ppt@
dscentras.lt
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Druskininkus jau 17 kartą užliejo fortepijono garsai
Rugpjūčio 14-23d.d Druskininkuose prasidėjo jau septynioliktą kartą organizuotas tarptautinis konkursas-festivalis „Muzika
be sienų“. Ta proga su renginio
sumanytoja, Meno vadove prof.
Veronika Vitaite kalbasi pianistė,
prof. Aleksandra Žvirblytė
– „Muzika be sienų“ – puikus
daugiaplanis renginys, jungiantis konkursus, koncertus ir plačią edukacinę programą bei
kasmet pateikiantis įdomių naujovių. Kas numatoma šiemet?
– Šiemet sulauksime ypatingo
svečio Laurent Boullet iš Belgijos.
Jis pripažintas vienu iš geriausių
pedagogų, puikiai išmano fiziologijos svarbą pianistų technikoje, yra
vedęs jau daugiau nei 100 seminarų visame pasaulyje: Berlyne, Paryžiuje, Vaimare, Briuselyje, Ciūriche ir kituose pasaulio miestuose.
Paskaitose L. Boullet padeda išsiaiškinti, kas kiekvienam asmeniškai
yra svarbu – kodėl nepavyksta pagroti vieną ar kitą kūrinio epizodą,
kokios yra technikos spragos, kodėl
veržiasi rankos ar kyla pečiai. Lektorius padeda suprasti savo raumenų darbą – kaip skirtingai juos reikia
išnaudoti, grojant skirtingus kūrinius, pasitelkiant anatomijos ir neurologijos žinias. Turėsime progos
sudalyvauti trijų valandų seminare
apie fiziologinius sunkumus bei individualiose pamokose.
Džiugu, jog šiemet dalyviai turės galimybę skambinti ypatingai
geru koncertiniu „Yamaha“ fortepijonu, kurį specialiai renginiui atvežė mūsų rėmėjai.
Plečiasi ir renginio dalyvių geografija. Norą dalyvauti pareiškė virš
100 dalyvių iš Baltijos šalių, Skandinavijos, Kazachstano, Gruzijos,
Rusijos, Karelijos Respublikos, Baltarusijos, Lenkijos, Ispanijos, Prancūzijos, Costa Rica. Pirmą kartą sulauksime dalyvių ir iš Kinijos.
Jie atvyks su žymiu profesoriumi
Michael Bischoffberger, kuris taip
pat skaitys pranešimą konferencijoje apie pradinių įgūdžių formavimą
jauniesiems pianistams.
Šiemet įsteigti trys piniginiai prizai „Grand Prix“ laimėtojams. Malonu, jog du iš jų yra vardiniai – Mecenato Gedimino Kuprevičiaus, kuris
pats asmeniškai įteiks juos konkurso geriausiems uždarymo ceremonijos metu.
Konkurso metu girdėsime solistų,
kamerinių ansamblių ir pianistų-solistų su kameriniu orkestru pasirodymus. Nuo praėjusių metų be pianistų-solistų atsirado ir styginių,
pučiamųjų, vokalistų solinės kategorijos, taigi girdėsime ir solistus-smuikininkus, fleitininkus, obojininkus, saksofonistus. Įdomios

ir A. Žvirblytės impravizacijos ne tik
M. K. Čiurlionio, bet ir jo amžininko
impresionisto C. Debussy temomis.
Koncerto metu galima bus grožėtis
druskininkiečio dailininko Alfonso
Šuliausko darbais.
M. K. Čiurlionio kūryba bei asmenybė įvairiais aspektais bus pristatyta autoriniuose seminaruose: rugpjūčio 17 d. Adelberto Nedzelskio
„M. K. Čiurlionio kūryba bendrame
Europos kultūros kontekste“, rugpjūčio 21 d. prof. Rimanto Janeliausko „Neatpažintų M. K. Čiurlionio ciklų interpretacijų aktualijos“.
Rugpjūčio 20 d. įvyks prof. Vytauto
Landsbergio seminaras“ M. K. Čiurlionio kūrinių interpretacija“ bei atviros pamokos konkurso dalyviams.
Konkurso-festivalio dalyviai koncertuos sanatorijose „Draugystė“,
„Belorus“, „Eglė“, SPA „Vilnius“, M.
K. Čiurlionio ir Miesto muziejuose
Rugpjūčio 22 d. visi laukiami sanatorijos „Draugystė“ Raudonojoje
salėje sužinoti konkurso nugalėtojų, paklausyti nuotaikingo uždarymo koncerto.
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje prasidėjo jau septynioliktą kartą organizuotas tarptautinis konkursas-festivalis
„Muzika be sienų“/Ramunės Žilienės nuotrauka

programos numatomos kamerinių
ansamblių kategorijose: kūriniai fortepijonams dviem, keturioms, net
aštuonioms rankoms, dviejų saksofonų ir fortepijono trio, įspūdingos vokalinės programos. Beje, girdėsime kelis ansamblius, kuriuose
muzikuos tos pačios šeimos atstovai. Didelės sėkmės palinkėsime ir
įvairiose kategorijose dalyvausiantiems jauniems atlikėjams iš Druskininkų.
Konkursantams talkins kamerinis
orkestras, vadovaujamas Lietuvos
Nacionalinės filharmonijos dirigento, Nacionalinės premijos laureato
Roberto Šerveniko. Šiemet jam diriguos jaunas talentingas dirigentas
Laurynas Sadauskas (Lietuva-Austrija). Klausysimės puikių J. S. Bacho, F. Chopino, W. A. Mozarto, J.
Haydno, Y. Polunin, I. Berkovič, N.
Silvanskio, neseniai Anapilin išėjusio ilgamečio žiuri nario J. Andrejevo kūrinių fortepijonui su orkestru.
– „Muzika be sienų“ džiugina
Druskininkiečius ir miesto svečius jau septyniolika metų. Kuo
reikšmingas šis renginys?
– Menininkams, ypač jauniems,
yra svarbu būti išgirstiems, pastebėtiems, pasidalinti savo meninėmis
vizijomis su kaip galima didesniu
kiekiu žmonių. Konkursas-festivalis
„Muzika be sienų“ jau ne vienam suteikė puikų startą į plačiuosius vandenis. Juk geriausiųjų laukia galimybė surengti koncertus Vokietijoje,

Danijoje, Gruzijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, pasirodyti su Šv. Kristoforo orkestru, vadovaujamu Donato
Katkaus. Ryškiausius užsieniečius
kviečiame grįžti į Lietuvą su naujomis koncertinėmis programomis.
Festivalio metu išgirsime praėjusių
metų „Gand Prix“ laimėtojo iš Lenkijos Jan Bienasz koncertus „Draugystės“ sanatorijoje bei M. K. Čiurlionio meno mokykloje.
Konkursas-festivalis – tai ir puiki proga tobulinti meistriškumą žymių profesorių pamokose. Jaunimas ir muzikos profesoriai keičiasi
patirtimi mokslinės-metodinės konferencijos metu, seminaruose, disputuose.
Daug puikios abipusės žmogiškos
bei meninės patirties suteikia bendradarbiavimas su neįgaliais atlikėjais, globojamais Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“. Tai
– puikūs, talentingi žmonės, iš kurių
mes visi galime pasimokyti tikrumo,
nuoširdumo ir gėrio. Žymūs profesoriai iš Lietuvos ir užsienio ir šiemet
dirbs su talentingais neįgaliais muzikais, konkurso-festivalio dalyviai
drauge su neįgaliais atlikėjais surengs koncertą Pramogų aikštėje.
Palinkėsime sėkmės konkurse ir talentingai dainininkei Vaidai Būtautaitei.
– Kokius koncertus girdėsime
festivalio metu?
– Startavome rugpjūčio 15 dieną. Atidarymo metu girdėjome gar-

sią pianistę, Vokietijoje gyvenančią
druskininkietę Guodą Gedvilaitę.
Pirmą kartą Lietuvoje koncertuos
klavesinistas Aleksander Tomas
(Rusija), kuris atliks prancūzų, anglų, vokiečių kompozitorių baroko
epochos šedevrus.
Ypatingą vietą konkurse-festivalyje „Muzika be sienų“ užima didžiojo mūsų tautos genijaus M. K.
Čiurlionio kūryba. Vienas tradicinių festivalio renginių – projektas
M. K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje „M. K. Čiurlionis, jo amžininkų kūryba ir epocha“, kuriame
M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūrinius atliks garsūs atlikėjai iš Lietuvos, Švedijos, Lenkijos, Kazachstano, Rusijos: Marianne Jackobs,
Vera Nosina, Dana Ali, Artur Jaron,
Ekaterina Starodubrovskaja, Darja ir Svetlana Platonovos, Paulius
Andersson, Konstancija ir Remigijus Sabaliauskai, Veronika Vitaitė, Aleksandra Žvirblytė. Rugpjūčio
18 d pakviesime į bendrą projektą
su Lietuvos Kompozitorių sąjunga
„Muzika Čiurlioniui“ . Koncerto idėja – žiuri nariai, ankstinių konkursų
laureatai atlieka naujausius lietuvių
kompozitorių opusus bei ir retai Lietuvoje skambančius kūrinius iš kaimyninių šalių. Šiemet prisiminsime
ir ilgametį mūsų konkurso žiuri narį
Julių Andrejevą, jo atminimui pianistė iš Kazachstano Dana Ali atliks vieną geriausių šio autoriaus
opusų fortepijonui – „Lemtis“. Bus
ir siurprizas – Olego Molokojedovo

– Edukacija – vienas iš konkursofestivalio aspektų?
– Viso renginio metu vyks plati edukacinė programa: mokslinėmetodinė konferencija, seminarai
atlikėjų psichologijos, fiziologijos,
interpretacijos klausimais, pavyzdžiui, jau mano minėto prof. L. Boulet autorinis seminaras „Pianisto technikos fiziologiniai aspektai“.
Prof. V. Nosina (Rusija) gilinsis į pedalizacijos subtilybes, improvizavimo meno mokys O. Molokojedovas,
techninio pianisto vystymo metodikos paslaptimis dalinsis prof. Martin
Jepsen (Danija). Su visais dalyviai
dirbs puikūs pedagogai iš įvairų pasaulio šalių: V. Nosina (Rusija), L.
Boulet (Belgija-Vokietija), Artur Jaron, Jaroslaw Drzewiecki (Lenkija),
Marianne Jacobs (Švedija), Martin
Jepsen (Danija) Jekaterina Staodubrovskaja (Rusija), Vytautas Landsbergis, A. Žvirblytė, Guoda Gedvilaitė, Algirdas Budrys, Valentinas
Kaplūnas ir kiti.
Kas vakarą žinomas muzikologas
Viktoras Januškevičius ves videotekas, kuriose bus demonstruojami
žymiausių XX-XXI a. atlikėjų koncertai, vyks diskusijos.
– Ačiū už pokalbį, linkime
sėkmės, o visus Druskininkų miesto gyventojus, svečius
kviečiame gausiai lankytis konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ renginiuose. Konkursas
vyks Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje, detalią informacija apie visus renginius
taip pat rasite mokykloje bei reklaminiuose stenduose.

Druskininkuose svarbiems kalnų slidinėjimo startams slidininkus ruošia ir
klubas „Baltas Pikas“
Druskininkuose veikiantis uždaras slidinėjimo trasų kompleksas
„Snow arena“ traukia slidininkus ne
tik iš Lietuvos, bet ir už užsienio. Čia
treniruotis atvažiuoja ir įvairių šalių rinktinės, besiruošiančios atsakingiausiems startams. Na, o buvęs
slidininkas, dabar dirbantis treneriu
ir sporto vadybininku Nikolajus Artsybyševas, 2014 metais Druskininkuose įkūręs kalnų slidinėjimo klubą
„Baltas Pikas“, svajoja būtent šiame mieste esančioje „Snow arenoje“
parengti aukščiausio lygio sportininkus Lietuvos rinktinei.
N. Artsybyševo teigimu, kalnų slidinėjimas – unikalus sportas, padedantis ir fiziškai, ir dvasiškai ugdyti
sportininkų asmenybes. Slidinėjimo
įgūdžiai išlieka visam gyvenimui, be
to, kalnų slidinėjimas – puikus aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdas.
Klubas siūlo slidinėjimo ir bendro
pasirengimo treniruotes vaikams nuo
4 iki 14 metų visus metus, į draugiškoje aplinkoje organizuojamus sporto renginius kviečia ir jaunųjų sporti-

Jaunieji slidininkai ir Druskininkų ir Vilniaus, N. Artsybyševo iniciatyva, birželio
mėnesį 2 savaites treniravosi Austrijos Aplėse, Hintertux trasose/Asmeninio archyvo nuotrauka

ninkų šeimos narius.
Praėjusį sezoną „Baltojo Piko“ klubo sportininkai dalyvavo ne tik Lietuvos taurės čempionate savo am-

žiaus grupėje, bet ir Suomijos taurės
varžybose. „Jau šiandien galima didžiuotis pirmaisiais „Baltojo Piko“
klubui atstovaujančių sportininkų

pasiekimais. Šešerių metų Zakaras
Grigonis tapo absoliučiuoju Lietuvos čempionu savo amžiaus grupėje, jis nugalėjo ir Suomijoje surengtame čempionate. Ivanas Sedovas
(9 m.) tapo Lietuvos vicečempionu,
Suomijoje jis iškovojo bronzos medalį. Darija Titova (16 m.) savo amžiaus grupėje tapo ne tik Lietuvoje,
bet ir Italijoje surengtų varžybų čempione“, – pasakojo N. Artsybyševas.
Sporto klubo treniruočių programa
vykdoma ir vasaros laikotarpiu. Ir ne
tik Druskininkuose. Jaunieji slidininkai ir Druskininkų ir Vilniaus, N. Artsybyševo iniciatyva, birželio mėnesį
2 savaites treniravosi Austrijos Aplėse, Hintertux trasose. Vėliau visi
dalyvavo stovykloje Lignano kurorte, Italijoje.
N. Artsybyševas sako, kad klubas
už pagalbą dėkingas „Snow Arenos“ administracijai, direktoriui Andriui Stasiukynui, Druskininkų savivaldybės mero patarėjui Aivarui
Kadziauskui.
N. Artsybyševas sako svajojantis

„Snow Arenoje“ suburti komandą,
kuri vėliau atstovautų Lietuvai tarptautinėse kalnų slidinėjimo varžybose: „Žinoma, stiprią komandą reikia
auginti nuo mažens – nuo šešerių
metų. Jau dabar čia treniruojasi labai
perspektyvių jaunųjų druskininkiečių
– Liepa Karlonaitė, Nedas Dobilinskas. Norėtumėme pritraukti ir gabių
slidininkų iš Vilniaus, Kauno“.
Klubo vadovo žodžiais, Druskininkuose yra puikiausios sąlygos treniruotėms: „Snow Arena“ – objektas, kurį ne kiekviena šalis sau gali
leisti pastatyti... Stebime, kad jį vertina kalnų slidinėjimo rinktinės, čia
organizuodamos sportininkų treniruotes. Šiemet, manau, „Snow areną“ turėtų dar gausiau lankyti kalnų sklidininkai, kurie vasarą negali
treniruotis Alpėse – ten šią vasarą
pradėjo tirpti sniegas. Džiaugiamės,
kad Druskininkuose galima slidinėti
visus metus“.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Druskininkų krašto kaimų bendruomenes
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Renginiai
Rugpjūčio 17 d. 18.30 Kino
karavanas. Filmas „The Rolling
Stones“: turas po Lotynų Ameriką (Druskininkų vandens parko
konferencijų salėje)
Rugpjūčio 18 d. 19 val. Grupinio akrobatinio skraidymo komandos „ANBO“ teatralizuota
programa „Tango tiltai“ (Senasis
tiltas per Nemuną)
Rugpjūčio 19 d. Tarptautinio
konkurso festivalio „Muzika be
sienų“ orkestro koncertas (dirigentas L. Sadauskas). Dalyvauja
- D. Platonova (Rusija), konkurso
- festivalio dalyviai, LSKD „Guboja“ narė, vokalistė V. Butautaitė
(Druskininkų pramogų aikštėje)
Rugpjūčio 20 d. 15 val. Diksilendo grupės „Vilniaus šypsena“ koncertas (Druskonio ežero
pakrantė)
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 19 d. 12 val. Parodos ,,Kurčiųjų meno pasaulis
– pamatykime ir susipažinkime“
atidarymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Spaudinių parodos, skirtos
Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai:
„Tautos atmintyje“, Viešojoje bibliotekoje; „Laisvės troškimu alsuojanti praeitis“, Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje;
„Vienybės simbolis“, Viešosios
bibliotekos Leipalingio padalinyje
Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Adomo Varno (1879-1979)
kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje. Paroda veiks iki
rugsėjo 30 d. (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g.
59).
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)
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Ūkininkai privalo atnaujinti duomenis
Ūkininkų ūkių registre

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės
Kabelių užkardoje reikalingas Aptarnavimo grupės logistikos specialistas (- ė) B lygio, atsakingas už transpor to
priežiūrą). Pretendentas turi turėti technologijos mokslų
studijų srities ne žemesnį kaip aukštą jį neuniversitetinį,
aukštesnį jį arba jam prilygintą išsilavinimą.
Kreiptis į Varėnos rinktinės Bendrų jų reikalų skyrių tel.
(8- 310) 31689

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad ūkininkai privalo atnaujinti duomenis Ūkininkų ūkių registre. Atvykstant
dėl ūkininko ūkio duomenų
tikslinimo, būtina turėti šiuos
dokumentus: 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
(atvykus asmeniškai); 2. Įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenis teikia
ūkininko įgaliotas asmuo; 3.
Ūkininko ūkio įregistravimo
pažymėjimus (2 vnt. didysis ir
mažasis); 4. Žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir
naudojimo teisę suteikiančius
dokumentus, išduotus valstybės įmonės Registrų centro (nuosavybės teise turimą
ir (arba) nuomos, panaudos ar
kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba)
miško žemę bei (arba) vandens telkinius).
Norėdamas išregistruoti ūkininko ūkį, ūkininkas pateikia registro
tvarkymo įstaigai – savivaldybės
administracijai įregistravimo pažymėjimus (2 vnt.) ir rašytinį prašymą išregistruoti jį iš registro.
Šiuo metu Ūkininkų ūkių registre nėra aktualios informacijos, ar

visi ūkininkai verčiasi žemės ūkio
veikla ar kita ūkininkams įstatymų
neuždrausta veikla, ar per ūkio
įregistravimo metus nepasikeitė
žemės ūkio veiklos pobūdis ir kiti
duomenys. Ūkininkų ūkių registre turi būti registruojami tik faktiškai veikiantys ūkiai, o žemės
ūkio statistikoje neturi atsirasti
neaktyvių ūkių duomenų. Pagrindinis tikslas – įvertinti, kiek šalyje
yra ūkininkų, kurie vykdo veiklą, ir
kiek tik naudojasi ūkininkams teikiamomis lengvatomis, tokiomis
kaip gauti statybos leidimą ūkininko sodybai statyti, nekeičiant
žemės paskirties iš žemės ūkio į
namų valdos.
Lietuvos Respublikos ūkininko
ūkio įstatymo 8 straipsnio 4 punkte numatyta prievolė, kad, jeigu
ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys
pasikeičia, ūkininkas per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo
dienos privalo pateikti savivaldybės administracijai prašymą, kad
šiuos pakitimus įregistruotų, ir dokumentus, patvirtinančius, kad
duomenys pasikeitė.
Informuojame, kad Lietuvos
Respublikos ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 6, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatyme nurodyta,
kad kiekvienais kalendoriniais

metais iki gruodžio
31 dienos ūkininkas privalo nustatyta tvarka atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre. Jeigu
ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti. Savivaldybė kasmet iki kovo
31 dienos atliks duomenų patikrinimą ir nustačius, kad ūkio duomenys Registre buvo neatnaujinti, raštu informuoja ūkininką apie
numatomą ūkio išregistravimą,
nustatydama vienų metų terminą įvardytam trūkumui pašalinti.
Savivaldybė išregistruoja ūkį be
pakartotinio įspėjimo, jeigu per
1 metus ūkio, kurio išregistravimas buvo inicijuotas, duomenys
neatnaujinami. Ūkis laikomas
išregistruotu, kai savivaldybės
administracijos darbuotojas priima sprendimą išregistruoti ūkį
iš Registro, įrašo išregistravimo
žymą ir išregistravimo datą į Registro duomenų bazę.
Išsamesnės informacijos teirautis Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio
skyriaus vedėjo pavaduotojo Alvydo Vengrausko (Vasario 16–osios g. 7), tel.: 52 117, 8
614 25 826.
Druskininkų savivaldybės
informacija

10

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Neliūdėkit, kad metai
nuplasnojo,
tarytum paukščiai į šiltus
kraštus.
Tau jubiliejų gražų dovanojo,
o dienos verčia vėl naujus
lapus.
Tegul jos būna saulėtos ir
šviesios,
be debesėlių, be piktų audrų.
Te džiaugsmas nuolat ranką
Tau ištiesia
ir eina su Tavim gyvenimo
keliu.

Darių Petrušį garbingo 50-ojo jubiliejaus proga
sveikina mama ir sesuo Lorida su šeima.

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

Savaitraščio Nr. 117

Tikrosios rudens gėrybės – pas „Telia“
Kad ir koks būtų Jūsų ruduo,
„Telia“ pasirūpins visa mokslui, pramogoms ir darbams
reikalinga įranga: „iPhone“
telefonams,
kompiuteriams
ir „Samsung“ planšetėms su
patraukliais „Telia“ mokėjimo
planais dabar siūlomos neeilinės nuolaidos, jos žmonėms
leis sutaupyti šimtus eurų.
Ruduo ateina su skirtingas
poreikiais ir norais: vieniems
– išaugta mokyklinė uniforma, kitiems – gausaus sodo
derliaus rūpesčiai, tretiems
darganos – geriausias laikas
žvejybai. Tačiau visi sutinka –
rudenį dažnai pradedami nauji gyvenimo etapai, o jiems reikia ir naujos kokybės. Ne tik
perkeltine, bet ir tiesiogine
prasme – didesnės raiškos telefono ekrane, spartesnio interneto, galingesnio kompiuterio ar naujos planšetės.
„Ruduo yra vienas geriausių
laikų metuose atsinaujinti įrangą, todėl iš anksto paruošėme
žmonėms ypač patrauklius pasiūlymus su neeilinėmis nuolaidomis „iPhone“ telefonams,
kompiuteriams ar „Samsung“
planšetėms. Pasirinkę sparčiausio 4G mobiliojo ryšio ar
šviesolaidinio interneto paslaugų planą, jie galės sutaupyti
šimtus eurų“, – sako „Telia“ privačių klientų vadovas Norbertas Žioba.
„iPhone“ – iki 40 proc. pigiau
Obuoliai pigiausi rudenį, tai
galioja ir „Apple“ įrenginiams iš
„Telia“. Daug naršantys internete
žmonės 24 mėnesiams pasirinkę planą „Premium neribotai“ už
žinovų vertinamą „iPhone SE 32
GB“ su pradine 53 eurų įmoka
per mėnesį mokės vos 10 eurų.

Flagmano su obuolio ženklu –
„iPhone 7 Plus 128GB“ – norintys jį galės turėti už 30 eurų per
mėnesį. Tie, kas pirmenybę teikia „Android“ operacinę sistemą
naudojantiems išmaniesiems telefonams, turi dar didesnį pasirinkimą – „Xiaomi“, „Huawei“ ar
„Samsung“ modelių kainos, pasirinkus ne mažesnį nei 10,90
eurų per mėnesį mokėjimo planą 24 mėnesiams, siekia vos
nuo 8 eurų per mėnesį.
Minus 300 eurų – kompiuteriui
Geriausias derinys ne tik pamokoms ruošti, bet ir pramogoms – kokybiškas kompiuteris su sparčiu internetu, o
naujiems ir terminuotų interneto paslaugų įsipareigojimų neturintiems vartotojams „Telia“
turi iš kojų verčiantį pasiūlymą.
Užsisakę šviesolaidinio interneto paslaugų planą „Premium
šviesolaidinis“ arba „Namai 3
šviesolaidinis“, jie turės galimybę su 300 eurų nuolaida įsigyti vieną iš nešiojamųjų kompiuterių: „ASUS E502NA“ (kaina

be sutarties – 454 eurai), „Lenovo Ideapad 520“ (be sutarties – 862 eurai) arba „Apple
MacBook Air“ (be sutarties –
998 eurai). Neblogai, tiesa?
„Samsung“ planšetės – iki
100 eurų pigiau
Jei rudenį lapus labiau patinka vartyti ir skaityti, o ne
grėbti, tai gali reikšti, jog atėjo pats geriausias metas įsigyti planšetę. Šis ruduo tam
puikiai tinka, nes užsisakę „Telia“ „CONNECT 200“ mobiliųjų duomenų planą su 24 mėnesių sutartimi, už „Samsung
Galaxy Tab S3“ už įrenginį
mokant dalimis 36 mėnesius,
neribodami savęs internete
planšetės lapus ir langus vartys už 18 eurų per mėnesį.
Tai – tik dalis „Telia“ pasiūlymų Jūsų rudeniui. Labiausiai
Jūsų poreikius atitinkantį sprendimą visada galime pateikti artimiausiame „Telia“ salone, paskambinus „Telia“ klientams
nemokamu telefonu 1817 arba
interneto svetainėje telia.lt.

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinei
mokyklai reikalingas specialusis pedagogas (0,5 etato)
Reikalavimai: turėti aukštą jį universitetinį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją bei ne mažesnį kaip 1
metų pedagoginio darbo stažą;
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus: 1.Prašymą
leisti dalyvauti atrankoje; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio
(-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as); 3. Išsilavinimą patvirtinančio
(-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as); 4. Gyvenimo aprašymą;.
Dokumentus pristatyti į mokyklos raštinę asmeniškai arba
siųsti registruotu laišku adresu: Alėjos 26, Leipalingio mstl.,
Druskininkų savivaldybės pagrindinė mokykla arba elektroniniu paštu: mokykla@leipalingis.lt iki 2017 m. rugpjūčio 29 d., 17.00 val.
Numatomas pokalbis – 2017 m. rugpjūčio 31 d., 15.00 val.
Informacija teikiama telefonu: (8 313) 43373.

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

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

BALDŲ GAMYBA:
Nestandartiniai
virtuvės komplektai,
spintos su slenkančiomis sistemomis.
UŽ GERĄ KAINĄ!
Tel. 8 626 90550
Gardino g. 57
Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas, dekoratyvinis
tinkas). Tel. 8 657 50460
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Savaitraščio Nr. 117

Druskininkų savivaldybės teritorijoje
nustatytas pirmas afrikinio kiaulių maro
atvejis
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Druskininkų
valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Druskininkų VMVT) informuoja, kad
šerno gaišenai, rastai 201708-06 Druskininkų sav., Leipalingio sen. Gailiūnų k., medžiotojų būrelio „Nemunas“
medžioklės ploto vienete, nustatytas afrikinis kiaulių maras (toliau – AKM).
Aukščiau nurodytas medžioklės ploto vienetas pripažįstamas AKM užkrėsta teritorija, kaip nurodyta Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo
30 d. įsakyme Nr. B1-265 „Dėl
afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ (toliau-Įsakymas),
šio medžioklės plotų vieneto
naudotojams taikomos Įsakymo
4 punkto nuostatos. Vadovaujantis Įsakymo 4.1.2 papunkčiu, suderinus su Druskininkų
VMVT pareigūnais arba jiems
dalyvaujant, medžioklės ploto vieneto dalyje, kurioje nustatytas AKM, ne trumpiau kaip
1 mėnesį ne rečiau kaip vieną
kartą per savaitę medžioklės
ploto vieneto naudotojas atlieka medžioklės ploto vieneto apžiūrą siekiant surasti ir surinkti
šernų gaišenas.
Norime atkreipti kiaulių laikytojų, kurių kiaulių laikymo vietos patenka į teritorijas, esančias arčiausiai vietos, kurioje
buvo rasta AKM virusu užkrėsto
šerno gaišena (Snaigupės k.,
Ricielių k., Liepiškių k., Miciūnų k.), dėmesį ir įspėti, kad
siekiant išvengti galimo AKM
užkrato plitimo, būtina griežtai
laikytis biologinės saugos priemonių reikalavimų. Smulkiuose kiaulių ūkiuose, kuriuose laikoma iki 10 kiaulių skerdimui
(savo reikmėms), būtina užtikrinti šiuos biologinės saugos
reikalavimus:
1. Kiaulių laikymo patalpos
arba valda, kurioje yra kiaulių laikymo patalpos, aptverta
tvora (medine, tinkline ir kt.),
prie įvažiavimo/įėjimo į kiaulių laikymo patalpas ar valdą
yra įrengti vartai. Vartai įrengti taip, kad į kiaulių laikymo patalpas negalėtų nekontroliuojamai patekti pašaliniai asmenys,
transporto priemonės, laukiniai
ar bešeimininkiai gyvūnai.
2. Teritorija apie kiaulių laikymo patalpas turi būti reguliariai tvarkoma, žolė šienaujama, krūmai apkarpomi, medžiai
nugenėjami ar iškertami; kiaulių laikymo patalpose reguliariai
naikinami graužikai, vabzdžiai ir
kiti kenkėjai.
3. Įeinant į kiaulių laikymo patalpas persirengiama darbiniais ar specialiais rūbais ir
persiaunama darbiniais ar
specialiais batais, išeinant
persirengiami naudoti darbiniai
ar specialūs rūbai ir persiaunami naudoti darbiniai ar specialūs
batai. Drabužiai ir batai švarūs,
drabužiai-reguliariai skalbiami ir
keičiami, batai-reguliariai valomi
ir dezinfekuojami.
4. Prie įėjimo/išėjimo iš kiaulių
laikymo patalpų tinkamai įrengti dezinfekciniai kilimėliai, re-

guliariai drėkinami autorizuotais
veterinariniais biocidiniais produktais (dezinfekciniais skysčiais), efektyviais prieš afrikinio
kiaulių maro sukėlėją.
5. Kiaules draudžiama šerti maisto atliekomis ir termiškai neapdorotais pašarais (žalią žolę, lapines daržoves, kitus
žaliuosius augalus naudoti šėrimui galima tik nuplikius verdančiu
vandeniu).
6. Pakratams naudoti praėjusių metų derliaus šiaudus arba
einamųjų metų derliaus šiaudus, prieš naudojimą juos išlaikius sausoje vėdinamoje vietoje
ne trumpiau kaip 3 mėn.
7. Kiaules laikyti tik uždarose
patalpose (draudžiama laikyti
lauke).
8. Lankytojai į kiaulių laikymo
patalpas įleidžiami tik su kiaulių laikytojo leidimu; draudžiama lankytis kiaulių laikymo
patalpose, jeigu nėra praėję
48 val. po lankymosi kitose
kiaulių, šernų, šernakiaulių
laikymo, šernų medžioklės ar
jų pirminio išdorojimo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo
vietose.
Atkreipiame dėmesį, kad kiaulės į naują laikymo vietą turi
perkeliamos paženklintos (su
įsagais), kiaulės prieš perkėlimą turi būti apžiūrėtos veterinarijos gydytojo ir išduotas
jų sveikatos būklę patvirtinantis veterinarijos pažymėjimas.
Kiaulių laikytojai, įsigydami neženklintas, prieš pardavimą veterinarijos gydytojo neapžiūrėtas ir neretai iš nežinomų ūkių
kiaules, ne tik pažeidžia teisės
aktų reikalavimus, bet ir rizikuoja į savo ūkį įsivežti galimai sergančias kiaules ir tokiu būdu
platinti ligas, įskaitant ir afrikinį
kiaulių marą.
VMVT Druskininkų VMVT taip
pat informuoja, kad 2017 m. rugpjūčio 7 d. nustatytas afrikinio
kiaulių maro (AKM) židinys kiaulių
laikymo vietoje, esančioje Lazdijų
r. sav., Veisiejų sen., Senkonių k.,
Senkonių g. 12.
VMVT direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. B1-492
„Dėl afrikinio kiaulių maro židinio
Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Senkonių kaime“
aplink AKM židinį nustatyta apsaugos ir priežiūros zonos, į kurias patenka ir Druskininkų savivaldybės teritorijos:
Į AKM židinio apsaugos zoną
įeina Leipalingio sen. Černiauskų k., Kaziulių k., Mikalinos k., Saltoniškės k., Vilkanastrų k.;
Į AKM židinio priežiūros zoną
įeina Leipalingio sen. Baltosios Ančios HES k., Butelionių k., Čivonių k., Degėsių k.,
Didžiasalio k., Diržų k., Dulgininkų k., Druskininkėlių k.,
Guobinių k., Guronių k., Jovaišių k., Kamorūnų k., Krivonių k., Leipalingio k., Leipalingio mstl., Lipliūnų k., Mažonių
k., Mizarų k., Miciūnų k., Radvilonių k., Ricielių k., Ringeliškės k., Savanorių k., Tautėnų k., Veršių k., Vileikių k.
Minėtose teritorijose vykdomos
AKM kontrolės priemonės:
1. Skubos tvarka surašomos
kiaulių laikymo vietos ir atlieka-

mas kiaulių klinikinis tyrimas ir,
jeigu būtina, laboratorinis tyrimas,
praėjus 45 d. nuo AKM užkrėsto
ūkio pirminio valymo ir dezinfekcijos (2017-08-07).
2. Draudžiamas kiaulių
judėjimas ir vežimas visuomeniais ir privačiais keliais, išskyrus atvejus, kai kiaulės vežamos
tranzitu neiškraunant.
Draudžiamas bet kokių naminių gyvūnų patekimas į
kiaulių ūkius ar iš jų be VMVT
leidimo (priežiūros zonoje – 7
dienas po priežūros zonos nustatymo (2017-08-07), apsaugos zonoje – iki bus baigtos vykdyti kitos priemonės).
Draudžiama be VMVT leidimo išvežti kiaules iš ūkių, kuriuose jos yra laikomos, apsaugos ir priežiūros zonose
(mažiausiai 40 dienų užbaigus
pirminį užkrėsto ūkio valymą ir
dezinfekavimą, o praėjus 40 d.
tik su VMVT leidimu gali būti
leista išvežti kiaules iš ūkio tiesiai į VMVT nurodytą skerdyklą,
perdirbimo įmonę, išskirtiniais
atvejais į kitas patalpas, esančias apsaugos zonoje).
Kiekvienas į kiaulių laikymo
vietą atvykstantis arba iš jo
išvykstantis asmuo turi laikytis higienos reikalavimų, kad
būtų sumažintas AKM viruso išplitimo pavojus.
Primename, kad siekiant išvengti galimo AKM užkrato plitimo, būtina griežtai laikytis biologinės saugos priemonių
reikalavimų. Taip pat įspėjame,
kad nesilaikant aukščiau paminėtų reikalavimų, gresia administracinės nuobaudos ir/ar priverstinis kiaulių išskerdimas.
Nustačius, kad dėl kiaulių laikytojo kaltės pasireiškė afrikinio
kiaulių maro protrūkis, kiaulių
laikytojas ne tik netenka teisės
į išmokas už sunaikintas kiaules, bet gali būti įpareigotas ir
padengti užkrečiamosios ligos
židinio likvidavimo kaštus. Taip
pat atkreipiame dėmesį, kad
pagal Administracinių nusižengimų kodekso 343 str. 3 d. už
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų privalomųjų nurodymų likviduojant
gyvūnų užkrečiamąsias ligas
ar siekiant išvengti jų išplitimo nevykdymas užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto
penkiasdešimt iki penkių šimtų
penkiasdešimt eurų.
VMVT Druskininkų VMVT tikisi kiaulių laikytojų atsakingumo
įgyvendinant biologinio saugumo
priemonių reikalavimus kiaulių
laikymo vietose bei vykdant kitas
AKM kontrolės priemones kiaulių
laikymo vietose bei prašo įtarus
kiaulių užkrečiamąją ligą ar
kiaulių gaišimo atveju, nedel siant pranešti ūkį aptarnaujančiam privačiam veterinarijos
gydytojui arba VMVT Druskininkų VMVT (V. Krėvės g. 8,
Druskininkai, tel. (8-313 ) 60371,
51184, mob. 8 693 60878).
Radus šerno gaišeną, prašome neliesti ir kaip galima skubiau informuoti VMVT Druskininkų VMVT aukščiau nurodytais
telefonais.
Druskininkų valstybinės
maisto ir veterinarijos
tarnybos informacija

Užuojautos
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Nuoširdžiai užjaučiame Gediminą Černiauską
dėl brangios Mamos mirties.
A. ir V. Rukai, R. ir V. Mikelioniai
ir J. Gudaitienė
Iškeliavus į Amžinybę broliui, nuoširdžius užuojautos žodžius
tariame Linai Kuleckienei.
A. Ir V. Mikalauskai, J. Ir V. Agintai
Nuoširdžiai užjaučiame Liną Kuleckienę,
mirus mylimam broliui Kęstučiui.
Sodo kaimynai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems ir palaikiusiems
sunkią netekties valandą, į paskutinę kelionę išlydint mylimą
vyrą ir tėvą Vaclovą Klevicką.
Gabrielė Klevickienė, Sigutė Klevickaitė,
Linas Klevickas

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

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

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad. Nr.5925/10:315),
adresu Leipalingis., Leipalingio sen., Druskininkų sav., priklausančio
Aldonai Monikai Židžiūnienei, kadastriniai matavimai. Šio sklypo
ribų paženklinimas vyks 2017-08-23, 10 val. Kviečiame gretimo sklypo
(kad. Nr.5925/10:439) paveldėtojus atvykti į žemės sklypą.
Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“, M. K. Čiurlionio g.75, Druskininkai, tel.
Nr. 8 678 80499, el. p.: zemata.lt@gmail.com.

Apdailos ir statybos darbai. Tel. 8 601 52590
Automobilių dirbtuvėms reikalingas meistras,
sugebantis remontuoti lengvųjų automobilių
važiuokles.
Tel. 8 612 68057
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinei
mokyklai reikalingas buhalteris (1 etatas).
Reikalavimai: turėti aukštą jį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus: 1.Prašymą
leisti dalyvauti atrankoje; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio
(-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as); 3. Išsilavinimą patvirtinančio
(-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as); 4. Gyvenimo aprašymą;.
Dokumentus pristatyti į mokyklos raštinę asmeniškai arba
siųsti registruotu laišku adresu: Alėjos 26, Leipalingio mstl.,
Druskininkų savivaldybės pagrindinė mokykla arba elektroniniu paštu: mokykla@leipalingis.lt iki 2017 m. rugpjūčio 29 d., 17.00 val.
Numatomas pokalbis – 2017 m. rugpjūčio 31 d., 15.00 val.
Informacija teikiama telefonu: (8 313) 43373.
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2017.08.18 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 3 (k.).
11:50 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (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 3.
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
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. Galutinis tikslas.
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.).
03:05 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Edeno sodas. Drama (k.).
05:40 Klausimėlis.lt (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 Tarptautinis vyrų krepšinio
turnyras Rygoje. Lietuva – Rumunija.
Tiesioginė transliacija.
21:30 Įniršis.
00:10 Apiplėšimas Beikerio gatvėje.
02:20 Geras melas.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Linksmieji detek-

tyvai“.
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 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Pakvaišęs tėtis.
23:20 Vilkolakių medžiotoja.
01:00 Roninas (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45
Vasara
tiesiogiai su D. Žeimyte. Pokalbis su
A.Mamontovu.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus.
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.
20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Bitininkas “.
01.10 „Leningradas. Pokario gatvės“.
03.10 „Jaunikliai“.
03.40 „Merdoko paslaptys“.

04.25 „Delta“.
05.15 „Chiromantas“.
06.05 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Žiniuonis“ (k).
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
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 Neatšaukiamas įsakymas.
23:20 Androidas (k).
01:10 „Visa menanti“.
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:40 Neatšaukiamas įsakymas (k).

2017.08.19 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.
Andrioniškis. 2 d.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai. Afrikos paukščiai.
13:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys.Bankokas.
Angelų miestas.
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 Ir tegul skamba...
22:30 Trumposios žinios.
22:35 Nevaldomas.
24:00 Trumposios žinios.
00:05 Premjera. Naujas puikus pasaulis.
01:35 Rūta žalioji... Dainuoja Veronika Povilionienė (k.).
02:35 Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai. Afrikos paukščiai (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. Bankokas.
Angelų miestas (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 Kur giria žaliuoja.
09:00 Kobra 11.
10:00 Vasaros gidas.
10:30 Moderni šeima.
11:00 Čihuahua iš Beverli Hilso.
12:50 Mėnulio princesė.
14:55 Kazamas.
16:45 Ekstrasensų mūšis.
18:30 TV3 žinios.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Tarptautinis vyrų krepšinio
turnyras Rygoje. Latvija – Lietuva.
Tiesioginė transliacija.
21:30 Kodas: L.O.B.I.A.I.
00:05 Sniegynų įkaitai.
02:15 Įniršis.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (k).
06:55 „Linksmieji detektyvai“ (k).
07:20 „Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Harvis Biksas“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:25 „Tinginių miestelis“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Lego
Betmenas ir Teisingumo lyga.
11:20 Gaisrinės šuo.
13:30 Juodasis gražuolis.
15:15 „Karaliaus Tuto prakeiksmas“.
18:30 Žinios.

Savaitraščio Nr. 117
19:30 SUPERKINAS Katės ir šunys.
21:15 Kvailių apsauga.
23:10 Ji man – ne pora.
01:15 Pakvaišęs tėtis (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 „Laukinė Australija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 „Likimo melodija“.
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „MMA „King of the Cage in the
Beach“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną rožę.
16.50 „Baltoji strėlė“.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kapitonas Gordejevas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vincentas“.
00.30 „Merdoko paslaptys“.
02.25 „Bekraštė Kanada“.
03.15 „Vincentas“.
04.25 „Likimo melodija“.
05.55 „Bekraštė Kanada“.
06.45 „Laukinė Australija“.
06:25 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Brydės.
09:30 Apie žūklę.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „Gyvybės galia“.
11:50 „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 Maksimali rizika.
00:05 AŠTRUS KINAS Baubas.
01:50 „Visa menanti“ (k).
03:20 Muzikinė kaukė (k).

2017.08.20 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 Laumės juosta 2017. Vaikų
vokalinės muzikos festivalis.
10:25 Baltoji gyvatė.
12:00 Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus. Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Varnių.
13:40 Mis Marpl 3/1 s. Nemezidė .
15:15 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 Premjera. Denis Kolinsas.
23:45 Trumposios žinios.
23:50 Premjera. Skyrybų košmaras.
01:40 „Tai, kas tikra“. Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio gyvo garso
koncertas.
03:10 Klausimėlis.lt (k.).
03:30 Mis Marpl 3/1 s. Nemezidė (k.).
05:05 Mūsų miesteliai. Andrioniškis. 2 d. (k.).
06:10 Teleparduotuvė.
06:25 Ančiukų istorijos.
06:55 Bailus voveriukas.
07:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai.
07:55 Ančiukų istorijos.
08:25 Kung Fu Panda.
08:55 Kobra 11.
11:00 Nevykėlio dienoraštis 2. Rodriko taisyklės.
13:00 Armijoje.
14:55 Naisių vasaros festivalis 2017.
16:55 Simpsonai.
17:25 Pakeliui į Balį.
18:30 TV3 žinios.

19:30 2 Barai. Išlikimo kovos.
21:30 Holograma karaliui.
23:20 Rokis 3.
01:25 Kodas: L.O.B.I.A.I.
03:40 Ekstrasensai detektyvai.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Kaukė“ (k).
06:55 „Linksmieji detektyvai“ (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 Beilio nuotykiai. Naktis Karvamiestyje.
11:45 Mano gyvenimo žuvis.
14:15 „Pričiupom!“.
14:45 „Ledynmečio grėsmė“.
16:35 „Ledynmečio grėsmė“.
18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:35 Žmogus-voras 3.
23:25 Tapatybė.
01:15 Ji man – ne pora (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 Girių takais.
10.40 0 laipsnių.
10.45 „Vera. Dievaičiai“.
12.45 „Moterų daktaras“.
14.50 „Dykumos“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
16.50 „Baltoji strėlė“.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.00 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“.
00.15 „Vera. Dievaičiai“.
02.10 „Moterų daktaras“.
03.40 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“.
05.40 „Dykumos“.
06.30 „Jaunikliai“.
06:30 Baltijos galiūnų čempionato etapas Akmenė (k).
2017 m.
07:30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionato
etapas Molėtai. 2017 m.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „Gyvybės galia“.
11:50 „Pragaro katytė“.
13:00 „Viena už visus“.
13:35 Sveikinimai.
15:40 Savaitės kriminalai (k).
16:10 „Kas žudikas?“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:55 Gimę mylėti.
00:25 „Akloji zona“.
01:15 Maksimali rizika (k).
02:50 Baubas (k).

2017.08.21 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 3.
11:50 Savaitė (kart.).
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 3.
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“.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Svetimšalė 2.
00:25 Kelias į namus.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas.
03:10 Klauskite daktaro.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.

07:55
08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
21:00
21:30
22:30
00:25
01:25
02:15
03:15
04:00

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
06:55 „Simpsonai“ (kart.).
„Rezidentai“ (kart.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (kart.).
„Tėvelio dukrytės“ (kart.).
„Kempiniukas Plačiakelnis
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Tėvelio dukrytės“.
„2 Barai“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Batsiuvys“.
„Kastlas“.
„Naujakuriai“.
„Tėvynė“.
„Greislendas“.
„Programos pabaiga“.

06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Linksmieji detektyvai“.
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 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės...
21:00 „Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Demonų miškas.
00:05 „Pasiutę šunys“.
00:55 „Judantis objektas“.
01:45 Kvailių apsauga (k).
03:25 Programos pabaiga.
0700 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 „Kapitonas Gordejevas“.
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.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
23.15 „Kapitonas Gordejevas“.
00.20 „Merginos iš Ukrainos
01.20 Reporteris.
02.00 „Delta“.
02.50 „Chiromantas“.
03.40 „Merdoko paslaptys“.
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.
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16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Šuo“.
20:30 Farai.
21:00 Skrydis.
23:50 Gimę mylėti (k).
02:10 „Akloji zona“ (k).
02:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:40 „Gyvybės galia“ (k).

2017.08.22 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 3.
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba.
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios. Sportas.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 3.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida.
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.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas.
03:10 Klauskite daktaro.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
06:55 „Simpsonai“ (kart.).
07:55 „Rezidentai“(kart.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“.
12:00
„Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“.
12:30 „Tėvelio dukrytės“ (kart.).
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 „Laiko policininkas“.
00:30 „Kastlas“.
01:25 „Naujakuriai
02:20 „Legendos“.
03:10 „Greislendas“.
04:10 „Programos pabaiga“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Linksmieji detektyvai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:35 Yra, kaip yra.
11:35 24 valandos (k).
12:35 Bus visko.
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Visi vyrai - kiaulės...
21:00 „Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS. Ugnies
siena.
00:25 „Pasiutę šunys“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:05 Demonų miškas (k).
03:40 Programos pabaiga.
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06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.

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 PREMJERA. „Įteisintas faras“.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Balsuok už mane.
22:45 Skrydis (k).
01:20 „Visa menanti“.
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k
02:55 Su cinkeliu.
05:10 Pagalbos skambutis (k).

2017.08.23 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 3.
11:50 Emigrantai.
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 3.
19:15 Klausimėlis.lt.
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo
žurnalas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:55 Dėmesio centre.
21:19 Loterija „Jėga“.
21:20 Baltijos kelias. Dokumentinis filmas.
22:15 Misija Sibiras‘16: dvi savaitės, trukusios vieną poliarinę dieną.
23:10 Trumposios žinios.
23:15 Auksinis protas.
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas.
03:10 Klauskite daktaro.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Baltijos kelias. Dokumentinis filmas.
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
06:55 „Simpsonai“ (kart.).
07:55 „Rezidentai“ (kart.).
08:25 „Rezidentai“ (kart.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (kart.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“ (kart.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Kontrolinės vyrų krepšinio
rungtynės Šiauliuose. Lietuva - Islandija“. Tiesioginė transliacija.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Vikingų loto“.
22:30 „Paliktieji“.
00:50 „Kastlas“.
01:40 „Naujakuriai“.
02:30 „Legendos“.
03:20 „Greislendas“.
04:15 „Programos pabaiga“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Linksmieji detektyvai“.
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 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
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20:00 Visi vyrai – kiaulės
21:00 „Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS. Logano
karas. Susaistytas garbės.
00:10 „Pasiutę šunys“.
01:05 „Judantis objektas“.
01:55 Ugnies siena (k).
03:45 Programos pabaiga.
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 „Kapitonas Gordejevas“.
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.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
23.15 „Kapitonas Gordejevas“.
00.20 „Merginos iš Ukrainos“.
01.20 Reporteris.
02.00 „Delta“.
02.50 „Chiromantas“.
03.40 „Merdoko paslaptys“.
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 „Įteisintas faras“ (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 PREMJERA. „Įteisintas faras“.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Maiko Bluberio nuotykiai.
23:25 Balsuok už mane (k).
01:05 „Visa menanti“.
01:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:40 Su cinkeliu.
04:55 Pagalbos skambutis (k).

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
06:55 „Simpsonai“ (kart.).
07:55 „Rezidentai“ (kart.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (kart.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“ (kart.).
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“.
20:00 NAUJAS SEZONAS. „Tėvelio dukrytės“.
21:00 „2 Barai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 PREMJERA. „Išpirka - milijardas“.
00:45 „Kastlas“.
01:35 „Naujakuriai“.
02:30 „Legendos“.
03:15 „Tironas“.
04:15 „Programos pabaiga“.
06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Linksmieji detektyvai“.
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 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Visi vyrai - kiaulės...
21:00 „Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS. Operacija „Kardžuvė“.
00:15 „Pasiutę šunys“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:05 Alchemija. VDU karta.
02:35 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika.
03:05 Programos pabaiga.
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.

06.45 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
07.20 Kitomis akimis.
07.50 Girių takais.
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.
20.30 „Gluchariovas“
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“.
23.15 „Baltoji strėlė“.
00.20 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.20 Reporteris.
02.00 „Delta“.
02.50 „Chiromantas“.
03.40 „Merdoko paslaptys“.
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 „Įteisintas faras“ (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 PREMJERA. „Įteisintas faras“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Gundanti klasta.
23:10 Maiko Bluberio nuotykiai (k).
01:30 „Visa menanti“.
02:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:00 „Savas žmogus“ (k).
05:15 Savaitės kriminalai (k).

2017.08.24 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietu-

va. HD.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Aukštuomenės daktaras 3.
11:50 Gyvenimas.
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 3.
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 Trumposios žinios.
22:25 Auksinis protas. Intelektinis
TV žaidimas. Finalas.
00:30 Atspindžiai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3. (
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Komisaras Štolbergas.
03:10 Klauskite daktaro.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.

Visų mėgstamas ir laukiamas ŽYGIS PĖSČIOMIS!
2 dienos ir 1 viena naktis nerealaus laiko kartu!
Skubėk registruotis: jaunimas@ juc.lt, (registracijoje
svarbu nurodyti vardą, pavardę, gimimo metus),
vietų skaičius ribotas.
Registracija vyksta iki 2017 m. rugpjūčio 18 d.
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Dujų balionų pildymas norimu
kiekiu ir greitas pristatymas.
Prekiaujame angliarūgšte,
deguonimi, acetilenu
ir europinio standarto 5, 11 ir 21 kg
propano-butano dujų balionų tara.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki
16.30. Šeštadieniais iki 12.00 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

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

Tel. 8 686 55692

Siūlomas traktorininko- mechanizatoriaus darbas.
Nauja technika, geros darbo sąlygos, atlyginimas pagal k valifikaciją, apmokami viršvalandžiai, apmokamas
kuras į darbą. Darbas šalia Seirijų. Tel. 8 645 99030

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).

Transporto įmonei reikalingi:
-VAIRUOTOJAI, turintys „C“
arba „CE“ kategorijas, darbui
Lietuvoje ir Lenkijoje. Teirautis
telefonu 8-650-50615
VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus!
www.melkerlita.lt,
Tel.: 868683265,
861608020
Superkame automobilius. Gali būti su defek tais.
Tel. 8 627 59735
Kviečiame į „B“ kategorijos kursus.
Geriausia kaina Druskinikuose.

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

Renkama nauja grupė rugsėjo mėnesiui

Teirautis tel.: 8 315 78403,
8 652 77109, 8 685 00083
Vežu pakeleivius į Lenkiją apsipirk ti.
Tel. 8 623 18090

Malkų išpardavimas
(skaldytos arba
kaladėmis).

Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Tel. 8 601 46179

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.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

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

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.
Šv. Jokūbo g. 3,
Druskininkai
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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 29 kv. m butas Veisiejų
g., 4 aukšte iš 5. Kaina – 26000 Eur.
Tel.: 8 679 12475, 8 682 36704
1 kambario 36 kv. m. butas su baldais ir buitine technika, 4 aukšte iš 5
Gardino g. 36. Tel. 8 687 68577
1 kambario butas 4 aukšte, Leipalingyje. Kaina – 10500 Eur. Tel. 8 686 42499
1 kambario 34 kv. m įrengtas butas 4
aukšte Neravų g. Kaina – 25000 Eur.
Tel. 8 676 33844
Suremontuotas 1 kambario 30 kv. m
butas Vytauto g. 5 aukšte iš 5. Kaina
– 28500 Eur. Tel. 8 606 04614
Jaukus 28 kv. m 1 kambario butas
gyvenimui ar poilsiui. Kaina – 28 000
EUR. Tel. 8 617 41982
2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardino g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba,
dalinė apdaila, prie Alkos tvenkinio.
Kaina – 27500 Eur. Tel. 8 687 37575
Suremontuotas 4 kambarių 78 kv. m
butas Ateities g., 4 aukšte iš 5. Kaina
– 53000 Eur. Tel. 8 606 04614
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

3 kambarių butas 3 aukšte iš 9 Gardino g. Kaina – 36500 Eur.
Tel. 8 605 19830
3,5 ha sodyba su pastatais gražioje
vietoje, prie Vilkinių ežero, prie Viktarinos. Tel. 8 694 32045
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
Garažas Ligoninės g. Kaina – 3000
Eur. Tel. 8 655 99617
0,57 ha sodyba Švendubrės pradžioje su 142 kv. m. namu, dideliu kluonu
ir tvartu. Kaina – 65000 Eur.
Tel. 8 616 57845

42 a sklypas Ratnyčioje.
Tel. 8 606 35455
6 a sodas SB „Raigardas“. Yra visos
miesto komunikacijos. Kaina – 25000
Eur. Tel. 8 606 04614

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

„Seat Toledo“ 1999 m., 1,9 L dyzelinas, 66 kW, TA iki 2019.08. Kaina –
1500 Eur. Tel. 8 612 81742

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
Parduoda supjautas malkas.
Tel. 8 622 94035

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

„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
„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
„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA iki
2019 m., draudimas, rida – 186000
km. Tel. 8 682 98506
„Honda Civic“ 1997 m., 1,4 L benzinas, TA iki 2019 m. Kaina – 550 Eur.
Tel. 8 614 09971

Įmonei reikalingas vairuotojas.
Tel.8 615 14890

Parduodami įvairūs daiktai
Geros būklės, mažai naudotas motorinis pjūklas „Husgvarna-450“ (pirktas salone) (2,4 kub. m). Kaina – 359
Eur. Tel. 8 654 35497
Elektrinis bėgimo takelis „Adrenalin“.
Kaina – 200 Eur. Tel. 8 645 75156
Geros būklės HP nešiojamas kompiuteris (15,6 colių) procesorius AMD A45000, APU RADEON HD GRAPHICS,
1,5 GHz, RAM-4GB, kietasis diskas-500 GB, DVD, Windows 10 Pro.
Kaina – 175 Eur. Tel. 8 684 63500
Naudotas šaldytuvas „Snaigė“ (A+) su
3 šaldymo kamerom. Tel. 8 658 66055
Braškių ūsai: Lcat ir Azija po 0,2
Eur/1 vnt; vaikiškas dviratis (iki 6 m.)
už 30 Eur. Tel. 8 673 04882
Naujas (su garantija) ventiliatorius
ant stovo. Kaina – 10 Eur.
Tel. 8 694 66989
Kineskopinis televizorius „Samsung“
(51 cm įstrižainė) už 25 Eur; pusiau
apvalus pakabinamas vonios veidrodis 90x42 cm už 13 Eur; mikrobangų
krosnelė „Bauknecht“ su gartraukiu
už 32 Eur; TV priedėlis už 22 Eur;
naudotos medžio drožlių ir DVP
plokštės; durų varsčios.
Tel. 8 686 43600
Elektrinis bėgimo takelis „Adrenalin“
už 200 Eur. Tel. 8 645 75156
Kineskopinis televizorius „Philips“ (37 cm
įstrižainė) už 20 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

Nebrangiai 6,75 a sodas Jaskonyse.
Tel. 8 687 37575

Muzikinis centras „Kenwood“ su kolonėlėm, medinis vardinis senovinis
laikrodis, 2 siuvimo mašinos „Singer“.
Tel. 8 600 61817

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

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

Parduoda mišką ir medieną

„Citroen Xsara“ 2001 m. visas arba
dalimis. Tel. 8 611 33165

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

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

Savos gamybos traktorių (variklis
MTZ-80, tinka dirbti miške; puspriekabę ODAZ 9357, dvi ZIL padangas,
bortinio sunkvežimio kėbulą (ilgis 5
m.). Tel. 8 627 23222

Perkame juodo ir
spalvoto metalo
laužą. Didesnį
kiekį pasiimam patys.
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383

Išskleidžiamas minkštas kampas
(270x160 cm) su patalynės dėže už
255 Eur; dujų balionas (50 L) už 20
Eur; kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė) už 25 Eur;
balionas už 20 Eur. Tel. 8 626 20523
Išskleidžiamas geros kokybės kampas už 110 Eur; televizorius (42x31
cm) už 35 Eur. Tel. 8 699 20509
Vyriškas dviratis už 35 Eur; moteriškas vokiškas dviratis už 50 Eur.
Tel.: 8 313 53165, 8 682 40934
Sudedama vaikiška lovytė už 10 Eur;
vonelė už 7 Eur.
Tel. 8 616 91944
Dvigulė lova su „Dormeo“ čiužiniu.
Tel. 8 656 32066
Maitinimo kėdutė-transformeris
(transformuojasi į kėdę ir staliuką) už
20 Eur, vežimėlis/skėtukas už 15 Eur,
triratukas „Jūros arkliukas“ su rankena už 30 Eur Tel. 8 645 75156

Žieminiai kviečiai ir kvietrugiai.
Tel. 8 699 18639
Kampinė indauja, dvigulė lova, išskleidžiamas pietų stalas, odinė sofa,
kėdės, kilimas, bufetas, svetainės
komplektas, fotelis, kavos staliukas,
gėlių staliukas. Tel. 8 612 09648
Naujas mini šaldytuvas „Electrulux“
už 150 Eur, kineskopinis televizoriius
„Toshiba“ už 45 Eur, medinės buto
durys už 50 Eur. Tel. 8 620 62635
Naujas „First Fa“ kavos virimo aparatas (1 arba 2 puodeliai espresso
kavos vienu metu) už 11 Eur; naudotos skutimosi mašinėlės „Adler“ ir
„Philips“ po 7 Eur, „Braun“ už 5 Eur.
Tel. 8 612 29462.
Dviejų durų spinta iš komplekto su
apačioje atverčiama dalimi už 85 Eur,
vilnonis kilimas 150x240 cm, užuolaidos, vilnoniai pledai, senoviniai austi
divonai, miegamojo spintelė, badmintono raketės, 2 kėdės, natūralaus lino
siūlas 560 g. Tel. 8 600 38695
Vyriškas kalnų dviratis „Giant“ už 170
Eur. Tel. 8 657 50460

Plokščiaekranis televizorius „Sony“
(51 cm įstrižainė) už 10 Eur; šviesi
laminuota plokštė 150x300 cm už 20
Eur; klasikinė gitara už 30 Eur; svetainės staliukas 80x80x50 cm už 15
Eur; kompiuterinis staliukas (50x50
x85) už 25 Eur. Tel. 8 616 47585
Automobilinis 4 kanalų 400 WT stiprintuvas „DLS CA 450 Clasic“ už
100 Eur; Sub buferis „Blow Adrenaline“ už 50 Eur. Tel. 8 687 22262

Perka
2 kambarių butą. Tel. 8 675 63074
„Atgimimo“ mokyklos berniuko uniformos megztinį (160 cm).
Tel. 8 675 35761

Nuoma
Išnuomoju 1 kambarį 4 kambarių
bute. Tel. 8 601 64866

Baltas plastikinis langas (137x138
cm); du lėtinantys reduktoriai (20k. ir
40 k.). Tel. 8 627 23222

Rimtas vyras be žalingų įpročių,
nuo rugsėjo mėnesio išsinuomotų
1 kambario butą ilgam laikui (trumpiausiai metams).
Tel.: 8 686 99740, 8 613 22841

Naudota židinio kapsulė ir naujas
ventiliatorius prie jos. Kaina – 200
Eur. Tel. 8 618 07148

Išnuomojami 2 kambariai su visa
buitine technika Kaune, Žaliakalnio
rajone. Tel. 8 615 51757

4 durų spinta (veidrodinės slankiojančios durys), mikrobangų krosnelė, kavos aparatas „Bosh“, dulkių
siurblys, sekcija-bufetas, sofa-lova,
odinis svetainės kampas, odinė sofa,
gėlių staliukas, komoda, televizoriaus
staliukas. Tel. 8 606 28422

Išnuomojamas 1 kambario butas
Veisiejų g., 3 aukšte iš 5.
Tel. 8 630 40751

Automatinė skalbyklė „Bosch“ už 90
Eur, indaplove „AEG-Electrolux“ už
100 Eur, džiovyklė „Electrolux“ (6 kg)
už 120 Eur, virtuvinis medinis stalas
su 4 taburetėmis už 35 Eur.
Tel. 8 650 87433

Išsinuomotume 2-3 kambarių butą
(namą, namo dalį) Druskininkuose
arba netoli jų. Esame šeima be vaikų.
Turime nuolatinių pajamų ir ankstesnio numotojo rekomendaciją. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 8 636 10102
Išsinuomočiau 1 kambario butą ilgalaikei nuomai. Tel. 8 611 32291

2 pakabinamas knygų lentynos, 2
dujų balionai, mechaninės svarstyklės su svarmenimis, virtuvinis staliukas su ratukais, naudotos virtuvinės
spintelės, naujas stalviršis.
Tel. 8 682 08399

Ieško apsaugos darbuotojo darbo
(yra kvalifikacijos pažymėjimas).
Tel. 8 623 18090

Nauja švediška žoliapjovė, blokai ir
panelės, kokliai krosniai.
Tel. 8 682 98506

46 metų moteris ieško papildomo
darbo vakarais ir savaitgaliais.
Tel.8 600 98661

2 nedaug dėvėti geros būklės kostiumai (52-54 dydis, 172-176 cm ūgiui)
po 17 Eur ir švarkai po 10 Eur.
Tel. 8 612 29462.
Naują lėtpuodis 25 eur.
Tel. 8 628 14142
Universalus vaikiškas dviratis (2-4 m.
mergaitei) už 40 Eur; nauja krikšto
suknelė (4-7 m. mergaitei) už 30 Eur;
2 lovos po 7 Eur; naujas vaikiškas
tualetas už 10 Eur; televizorius „Tauras“ už 30 Eur; elektrinis rankų džiovintuvas už 15 Eur. Tel. 8 603 94991

Ieško darbo

Kiti
Reikalingas žmogus, galintis suremontuoti namo pamatus.
Tel. 8 313 52508
Reikalingas žmogus, galintis prie
namų nupjauti žolę. Tel. 8 622 29291
Dovanoju 2 spintas (68x184 cm).
Tel. 8 699 20509

Geros būklės baltarusių gamybos
dvigulis fotelis su vokišku vilnos čiužiniu už 120 Eur. Tel. 8 637 57692

Atsakingiems ir rūpestingiems šeimininkams dovanoju 4 baltus kačiukus,
sterilizuotas katytes ir katiną, 4 m.
pilką nedidelį šunelį, gyvenantį kieme. Tel. 8 616 82607

Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606

Reikalingas žmogus, važinėjantis į
Lenkiją. Tel. 8 682 50770, 8 313 54833

Elektrinis-akumuliatorinis dviratis už
110 Eur. Tel. 8 603 85898

Paimčiau medienos likučius.
Tel. 8 623 18090

Ąžuolinė statinė (200 l), statinė nuo
dyzelinio kuro (200 l).
Tel. 8 682 87568

Atiduodu pamatų blokus ( 9 vnt.
30x80 cm). Tel. 8 627 23222

Spinta (245x88,5x56) už 40 Eur;
naudotas gartraukis už 30 Eur.
Tel. 8 675 18337

Sodų bendrijoje „Raigardas“ rastas
paklydęs pekinų veislės šuniukas.
Tel. 8 616 52511

Siūlomas darbas pjovėjams pjauti miškelius biokurui.
Atlyginimas kiekvieną savaitę, aprūpiname darbo įrankiais, geras atlyginimas. Tel. 8 645 99030
Siūlomas darbas fiskaru traukti biokurą. Didelis atlyginimas, nuolatinis darbas. Tel. 8 645 99030
Nemokamai išpjauname apaugusius medžiais ir krūmais
laukus, pievas (daugiau kaip 1 ha) bei išsivežame.

Žemę sutvarkome labai greitai. Tel. 8 601 00292
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Druskininkuose smagiai užbaigta Dainavos
krašto folkloro šventė

Druskininkuose išrinktas
geriausias Lietuvos ūkininkų
sūris

Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis „Stadalėlė“ (vad. L. Balčiūnienė)/Ramunės Žilienės nuotrauka

Šeštadienį Druskininkuose,
Pramogų aikštėje šurmuliavo
ir drauge su druskininkiečiais
bei kurorto svečiais tradicinius šokius šoko bei savo koncertiniais pasirodymais, puošniais autentiškais kostiumais
džiugino Druskininkų savivaldybės, Lazdijų, Varėnos, Kauno, Kaišiadorių, Alytaus rajonų
folkloro kolektyvai. Susirinkusieji klausėsi dzūkų vienbalsių
dainų, įvairių folkloro kolektyvų ir muzikantų, o vakare nuskambėjo 24-osios regioninės
Dainavos krašto folkloro šventės, skirtos tautinio kostiumo
metams, pabaigos koncerto
dalyvių koncertas. Kaip sakė
Druskininkų kultūros centro
etnografė Lina Balčiūnienė, regioninė Dainavos krašto folkloro šventė, skirta tautinio kostiumo metams – tai puiki proga
susitikti Druskininkuose įvairiems kolektyvams: „Šventė
yra mėgiama, laukiama ne tik
druskininkiečių, bet ir kurorto
svečių; liaudies dainų grožiui,
šokiui sunku atsispirti. Todėl
šventė įtraukia ir palieka daugybę malonių įspūdžių, o kartu
ir dar kartą primena mums apie
mūsų tautinio paveldo grožį,
įamžintą mūsų folkloriniame
pavelde.“
Visą savaitgalį Vilniaus alėjoje
veikė ir tautodailės dirbinių, amatų ir kulinarinio paveldo mugė.
Susirinkusieji Pramogų aikštėje
galėjo pamatyti etnokiną ir „Dzūkų tautinio kostiumo galvos apdangalų“ ekspoziciją, kuria iki
rugpjūčio 20 dienos dar galima
pasigrožėti Viečiūnų bendruomenės centre. Unikalios, drauge su Lietuvos kultūros taryba ir
LR Kultūros ministerija Druskininkų kultūros centro rengiamos
folkloro šventės renginiai Druskininkuose vyko visą praėjusią savaitę. Surengti edukaciniai
skarelių siuvinėjimo, nuometėlių siuvimo ir puošybos, kepurėlių mezgimo, karūnų gamybos
mokymai; surengta lektorės, Lietuvos nacionalinio kultūros centro konsultantės Astos Vandytės
paskaita „Dzūkų tautiniai drabužiai ir jų nešiosena“; poeto K. Bradūno metams ir 100-osioms gimimo metinėms paminėti surengta
programa „Kaip prasideda poezija“. drauge su K. Bradūno dukra
Elena
Bradūnaite-Aglinskiene,
anūke Vaiva Aglinskaite, liaudies
dainų atlikėja Veronika Povilioniene, Neveronių laisvalaikio salės
folkloro ansamblio „Viešia“ (vad.

Druskininkuose surengto ketvirtojo Sūrių festivalio akimirkos/Ramunės Žilienės
nuotraukos

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos folkloro ansamblio „Racilukai“ (viduryje vadovė L.
Dudulienė) moterys pademonstravo skirtingus dzūkų krašto galvos apdangalus/ Ramunės Žilienės nuotrauka

Jolanta Balnytė ) koncertu ir tradicinių šokių mokymu Stračiūnų
bendruomenės namuose.
24-osios regioninės Dainavos
krašto folkloro šventės, skirtos
tautinio kostiumo metams, pabaigos koncerto dalyvių koncerte
pasirodė visoje Lietuvoje žinomi,
klausytojų ir žiūrovų mėgiami,
folkloro tradicijas puoselėjantys
kolektyvai: Druskininkų „Ryto“
gimnazijos folkloro ansamblis
„Racilukai“ (vad. Lina Dudulienė); Druskininkų kultūros centro
folkloro ansamblis „Stadalėlė“,
Viečiūnų laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Žemynėlė“vad.
(Lina Balčiūnienė); Leipalingio
laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Serbenta“ (vad. Aleksandra
Petravičienė); Armonikierių duetas (Kazimieras Žilionis, Juozas
Šarkauskas); Alytaus rajono kultūros centro Eičiūnų filialo folkloro ansamblis „Žolynai“ (vad.
Dalė Jucienė), Varėnos kultūros
centro folkloro ansamblis „Nedzingė“ (vad. Nijolė Maceikienė);
folkloro ansamblis „Žeiria“ (vad.
Lina Būdienė); Lazdijų kultūros
centro folkloro ansamblis „Dainuviai“ (vad. Birutė Vžesniauskienė); Kaišiadorių kultūros cen-

Druskininkų kultūros centro folkloro
ansamblio „Stadalėlė“ narė Joana Tamulevičienė, pradėjusi vienbalsių dzūkų
dainų koncertą, atliko dainą „Bėkite baraliai“/Ramunės Žilienės nuotrauka

tro folkloro ansamblis „Verpeta“
(vad. Valerija Jankauskienė); Ramučių kultūros centro Neveronių
laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Viešia“ (vad. Jolanta Balnytė). Baigiamajame koncerte
geros nuotaikos užtaisą dar padidino renginio svečias, – kapela „Ratilai“.
Parengė Ramunė Žilienė

Rugpjūčio 12-ąją Druskininkuose organizuotame ketvirtajame sūrių festivalyje dalyvavo 20 smulkių sūrininkų iš
Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos.
Renginyje apsilankė keli tūkstančiai sūrio mylėtojų, kurie
domėjosi, degustavo, bendravo ir pirko ūkininkų nuoširdaus
darbo vaisius. Išrinktas geriausias Lietuvos ūkininkų sūris.
Šiųmečio sūrių festivalio nugalėtojais tapo: geriausias karvių
pieno sūris ir geriausias puskietis sūris ir festivalio Grand Prix –
„Viržinis“ (jaunas), sūrinė „Varinis
Puodas“, Varėnos raj.
Geriausias ožkų pieno sūris ir
geriausias brandintas rūgštinis
sūris – „Ožka pataluose“, Laužėnų kaimo sūrinė, Švenčionių raj.
Geriausias saldaus pieno sūris
– „Kurmio namas“, Jurga Stoškutė, Varėnos raj.
Geriausias tradicinis sūris –
„Močiutės“, Dalia Baranauskienė,
Varėnos raj.
Geriausias mėlynojo pelėsio
sūris – „Gelmė“, Vaida Genienė,
Alytaus raj.
Konkursas buvo vykdomas pagal tokių konkursų tarptautinę
patirtį. Komisijai atstovavo: Mindaugas Vizgaitis – sūrių gamybos technologas; Angelo Labatte – „Čiop Čiop“ virtuvės šefas;
Gian Luca Demarco – sūrių gurmanas, „Kulinarinės studijos“ vadovas; Linas Petrukaitis – „Gero
maisto akademijos“ įkūrėjas. „30
geriausių restoranų“ reitingo organizatorius; Hubert Hiron – sū-

rių gamybos ūkiuose konsultantas, veterinarijos gydytojas
homeopatas, „Zone Verte“ narys, Mirek Sienkiewicz – Lenkijos sūrių festivalio „Czas na Ser“
organizatorius, sūrių gamybos
technologas.
„Didelio dėmesio sulaukė ypatingos sūrių degustacijos. Parmezaną su „Rasos“ mineraliniu
vandeniu derino gastronomijos
apžvalgininkas Paulius Jurkevičius, įdomiausius lietuviškus sūrius su alumi – „Black Light Brewing“ bravoro aludaris Ignas
Vaščila, Lenkijos ūkininkų sūrius
pristatė Mirek Sienkiewicz, o apie
prancūzišką sūrių valgymo kultūrą pasakojo Hubert Hiron. Renginio metu veikė kūrybinės dirbtuvės vaikams su Artoteka, buvo
galima sužinoti sūrio gamybos
niuansų norint pasigaminti sūrio
namie, savo įspūdžiais dalijosi
konkurso komisijos nariai. Antradienį Kaune sūrių konkurso komisijos narys iš Prancūzijos Hubert
Hiron vedė seminarą ūkininkams
apie pieninių gyvulių sveikatą“, –
teigiama festivalio organizatorių
pranešime spaudai. Sūrių festivalį organizavo Druskininkų kultūros
centras kartu su Sūrininkų asociacija ir sūrine „Varinis Puodas“.
Renginį rėmė LR Žemės ūkio ministerija.
„Mano Druskininkai“
informacija
Nuotraukų galerija –
„Facebook“ paskyroje
„Mano Druskininkai“

