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Nemokamas
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Druskininkų danguje ir žemėje karaliavo tango

Susitikime su ESO
specialistais –
diskusija
druskininkiečiams
aktualiais
dujofikavimo
klausimais

3 psl.

Nuo rugsėjo
„Saulės“ mokykloje
– inovatyvios
pamokos 3D
technologijų klasėje

9 psl.

Penktadienio vakarą grupinio akrobatinio skraidymo grupė ANBO – Rolandas Paksas, Robertas Noreika ir Algimantas Žentelis – druskininkiečius ir miesto svečius pakvietė į prie Senojo tilto per Nemuną surengtą teatralizuotą pasirodymą „Tango tiltai“

Penktadienio pavakarę prie
senojo tilto per Nemuną surengta įspūdinga aviacijos
šventė „Tango tiltai“ į Nemuno pakrantę sukvietė gausybę druskininkiečių ir miesto
svečių. Kaip ir buvo žadėję
renginio organizatoriai – Kauno aeroklubas ir Druskininkų
savivaldybė – Druskininkų
danguje ir žemėje tądien karaliavo tango.
Susirinkusiųjų prie Senojo tilto laukė Simonos Bekupės fotografijų parodos atidarymas.
Žiūrovų dėmesio sulaukė temperamentinga muzika, tango
šokėjų pasirodymas – spalvingai pasipuošę šokėjai į fiestos
siautulį įtraukė ir žiūrovus. Renginio kulminacija – trijų Jak-50
skrydis po tiltu. Įspūdingą teatralizuotą pasirodymą „Tango
tiltai“ surengė grupinio akrobatinio skraidymo grupė ANBO
– Rolandas Paksas, Robertas

Noreika ir Algimantas Žentelis.
„Norime surengti teatralizuotą pasirodymą, pavadintą „Tango tiltai“ – gros tango muzika,
suksis šokėjų poros, o lėktuvai tarsi „šoks“ su tiltu. Turėtų
būti labai gražus, ekspresyvus,
jausmų nestokojantis renginys“,
– prieš renginį kalbėjo akrobatinio skraidymo komandos lyderis, buvęs Lietuvos Respublikos
prezidentas, Europos Parlamento narys Rolandas Paksas,
džiaugdamasis, jog Druskininkų savivaldybė bei meras akimirksniu įvertino šventės idėją
ir prisidėjo, ją įgyvendinant.
Beje, penktadienį drauge su R.
Paksu skrido ir Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. „Pagrindinis mano
lūkestis, kad druskininkiečiai ir
miesto svečiai pamatytų tikrai
įspūdingą reginį. Neabejoju,
kad jis toks ir bus, – prieš skrydį kalbėjo Druskininkų savival-

dybės vadovas, prisimindamas,
jog jam yra tekę pačiam skraidyti motoskraidykle, jis baigė
kursus ir turi licenciją. – Tokiu
lėktuvu, pilotuojamu akrobatinio skraidymo meistro, skrisiu
pirmąkart.“
Pernai rugsėjį druskininkiečiai ir miesto svečiai pirmą kartą pamatė trijų pilotų skrydį po
senuoju tiltu per Nemuną. Tuomet buvo surengta repeticija
prieš kelionę į pasaulio grupinės akrobatikos čempionatą, šių
metų gegužę vykusį Kinijoje.
„Mano vaidmuo, kaip grupės lyderio, – skrendant priekyje užtikrinti, kad neužkliūsiu už
žemės, nekliudysiu tilto, padarysiu viską, kas suplanuota. Per
radiją komentuoju, kas bus, ką
darysime, jeigu kartais kas ne
taip, nuneša kur nors į šalį. O
vaikinai prie sparno, jie nemato
nieko, tik mano sparną, jie yra,
galiu pasakyti, dantimis įsikibę į

sparną ir laikosi atstumo. Bet jų
atsakomybė tokia pat, ir jie manimi turi pasitikėti besąlygiškai.
Lygiai taip pat ir aš jais pasitikiu besąlygiškai, nes ir jie gali
„pervažiuoti“ su propeleriu per
mano lėktuvo sparną ar variklio
dangtį. Mes visi šlapi išlipame
po skrydžio... Jeigu tokią atsakomybę, kokią prisiima lakūnų
komanda, bent šimtąją jos dalį,
prisiimtų mūsų politikai, Lietuvoje būtų tikras rojus“, – toks R.
Pakso komentaras vienai iš šalies nacionalinės žiniasklaidos
priemonių skelbiamas interneto
svetainėje paksas.lt
„Mano Druskininkai“
informacija
Laimos Rekevičienės ir
Simonos Bekupės nuotraukos

5 psl.

„Draugystėje“
surengtas XVII-ojo
tarptautinio
festivalio-konkurso
„Muzika be sienų“
laureatų koncertas

16 psl.
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Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje aptartos afrikinio kiaulių maro prevencijos
priemonės ir institucijų bendradarbiavimo svarba
Rugpjūčio 18 dieną Druskininkų savivaldybėje sušauktas
Ekstremalių situacijų komisijos
posėdis. Jo metu Druskininkų
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė
Vaida Hellin Cuesta institucijų
atstovams pristatė afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvoje ir
Druskininkų savivaldybėje bei
kalbėjo apie prevencijos priemones ir būtinybę gyventojams sąžiningai laikytis visų biologinės
saugos reikalavimų.

Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė V. Hellin Cuesta institucijų atstovams pristatė afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvoje ir Druskininkų savivaldybėje/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė V. Hellin Cuesta taip pat
pabrėžė, kad gyventojai yra geranoriški: supranta afrikinio kiaulių
maro grėsmę, nemaža dalis gyventojų, stengdamiesi užkirsti kelią galimam ligos plitimui, paskerdžia auginamas kiaules.
Posėdžio metu pabrėžta, kad
Druskininkų savivaldybė yra įsteigusi specialią ūkininkų rėmimo
programą, kurios lėšos yra skiriamos ūkininkų reikmėms, tarp jų –

ir biologinės saugos užtikrinimui
ūkiuose, kuriuose laikomos kiaulės. Todėl, atsižvelgiant į biologinės saugos reikalavimų svarbą,
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos specialistai, apsilankę
ūkiuose, informuos Druskininkų
savivaldybę, kurie ūkininkai laikosi visų biologinės saugos reikalavimų, o kurie – tik iš dalies.
Susitikimo metu akcentuotas
ir visų institucijų ir bendruomenės bendradarbiavimas, norint
užkirsti kelią afrikinio kiaulių
maro plitimui.

Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetų posėdžiuose – bendruomenei aktualūs
sprendimų projektai
Rugpjūčio 22 dieną, antradienį,
posėdžiavo jungtiniai Druskininkų
savivaldybės Tarybos komitetai,
kuriuose svarstyti projektų įgyvendinimo, švietimo, biudžeto bei
kiti gyventojams aktualūs sprendimų projektai. Posėdžiuose pristatytas sprendimo projektas dėl
nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metais įgyvendinat
priemonę „Remti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“. Tikimasi,
kad, įgyvendinant minėtą priemonę, bendruomenėse bus dar aktyviau vykdoma socialinė veikla,
skirta socialiai pažeidžiamiems
bendruomenės nariams, bus skatinimas vaikų ir jaunimo užimtumas, sporto ir sveikatinimo veikla,
bendruomenės gyvenimo kokybę
gerinanti veikla, bus skatinamos
iniciatyvos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui.

Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetai apsvarstė projektų įgyvendinimo,
švietimo, biudžeto bei kitus, gyventojams aktualius sprendimų projektus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Posėdžiuose taip pat pristatytas sprendimo projektas dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
Druskininkų filialo buveinės įregistravimo Veisiejų g. 17, kur po vienu
stogu įsikūrusios ir šauniai sugyvena visos Druskininkų savivaldybės
nevyriausybinės organizacijos.

Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas pristatė sprendimo projektą dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš LR
sveikatos apsaugos ministerijos.
Švietimo skyriaus vedėjas J.
Samuchovas pristatė sprendimų
projektus dėl savivaldybės švieti-

Kviečiame daugiabučių ir individualių namų
gyventojus dalyvauti konkurse „Mano žalias kiemas“
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 ir 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.
52365.
Kaimiškųjų seniūnijų gyventojai 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 seniūnai-

mo įstaigų teikiamų paslaugų kainų pakeitimų bei pareigybių skaičiaus padidinimo.
Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėjas Renaldas Viščinis pristatė sprendimo projektą
dėl ataskaitų, susijusių su Druskininkų savivaldybės Tarybos nario
veikla, pakeitimų.
Komitetuose taip pat pristatytas
sprendimo projektas dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų
pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus pakeitimo. Akcentuota, kad
šiuo metu didžiausias leistinas
pareigybių skaičius Druskininkų
savivaldybės administracijoje yra
112,o pasikeitus įstatymams savivaldybėms pavedamos naujos
funkcijos, kaip pavyzdžiui tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius ir kitos, o taip pat yra
būtinas ir laisvų pareigybių rezer-

vas dėl į motinystės atostogas išeinančių darbuotojų, savivaldybėms priskiriamų naujų funkcijų.
Primename, siekiant įvertinti savivaldybių struktūrų tendencijas,
kasmet šalies savivaldybių administracijų analizę atlieka Lietuvos
laisvosios rinkos institutas ir LR
Vidaus reikalų ministerija. Minėtų
institucijų tyrimai jau ne kartą parodė, kad Druskininkų savivaldybės darbuotojų skaičius yra vienas mažiausių lyginant su kitoms
panašaus dydžio savivaldybėmis.
Kaip pavyzdžiui, Lazdijų rajono
savivaldybėje gyventojų skaičius
panašus, o savivaldybės administracijoje praėjusių metų duomenimis dirbo 240 darbuotojų, o
kaimyninėje Varėnos rajono savivaldybėje 250 darbuotojų.
Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdis šaukiamas rugpjūčio
29 dieną, 10 val.

Rugsėjo 1-osios šventės
Druskininkų savivaldybės
švietimo įstaigose:
-Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje – 10.00 val.
-Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje - 10.00 val.
-Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje –
10.00 val.
-Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijoje – 10.00 val.
-Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijoje – 9.00 val.
-Druskininkų Švietimo centre – 16.30 val.
-Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykloje:
-Muzikos specialybės mokiniams – 13.00 val.
(Vytauto g. 23),
-Dailės ir choreografijos specialybių mokiniams
– 15.00 val. (Vytauto g. 23).
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinei
mokyklai reikalingas specialusis pedagogas (0,5 etato)

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/Roberto Kisieliaus nuotrauka

tijos 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 apdovanoti 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.

Reikalavimai: turėti aukštąjį 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 – 2 017 m. rugpjūčio 31 d., 15.00 v al.
Informacija teikiama telefonu: (8 313) 43373.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Susitikime su ESO specialistais – diskusija druskininkiečiams aktualiais dujofikavimo
klausimais
Rugpjūčio 22 dieną Elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) druskininkiečius
pakvietė į susitikimą, kurio
metu atsakė į bendruomenei
aktualius, su dujofikavimu susijusius klausimus. Susitikime
dalyvavo ir LR Seimo nariai Zenonas Streikus ir Virginija Vingrienė, Druskininkų savivaldybės vadovai, administracijos
darbuotojai.
ESO specialistai visiems susirinkusiesiems paaiškino, kad planuojama dujofikuoti du individualių namų kvartalus: Baltašiškės ir
Senamiesčio. Tam, kad šis procesas prasidėtų, reikia, jog iš visos
teritorijos pirmaisiais metais prisijungtų bent 10 procentų klientų. ESO specialistai pabrėžė, kad
galima išskirti dvi svarbiausias
dujofikavimo naudas, viena iš jų
– patogumas. Įsivedus dujas, gyventojams nereikė rūpintis malkomis ar kitu kuru, be to, patys gyventojai galės reguliuoti šildymą ir
suvartojamos energijos kiekį Taip
pat svarbu, kad, naudojant dujas,
neteršiama aplinka.
Gyventojai, norintys įsivesti dujas, turi pateikti prašymą ir sumokėti prisijungimo įmoką. ESO
specialistai nuramino, kad dujas norintys įsivesti gyventojai tikrai nemokės už kaimynus – sumokėti reikia tik už savo dalį, už
kiekvienam klientui ar sklypui su-

metais Druskininkuose planuojama įrengti suskystintų gamtinių dujų (SGD) išdujinimo terminalą, kuris užtikrins saugumą,
konkurencingą kainodarą ir leis
druskininkiečiams pajusti naudą. Kaip informavo ESO specialistai, jau yra nustatytas laikinosios suskystintų gamtinių dujų
stotelės Druskininkuose nuomos konkurso laimėtojas.
ESO specialistai gyventojams
pristatė ir klientų aptarnavimo pokyčius, kurie įsigalios nuo spalio 1 dienos: gyventojai rodmenis
galės deklaruoti ne tik telefonu
1802, bet ir „Perlo“ terminaluo-

Elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) druskininkiečius pakvietė į susitikimą, kurio metu atsakė į bendruomenei aktualius, su dujofikavimu susijusius klausimus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

skaičiuotą metrų skaičių.
Norintieji įsivesti dujas prašymus gali parašyti regioniniame
klientų aptarnavimo centre, portale www.manogile.lt arba susisiekti su jiems paskirtu vadybininku.
Vienas aktualiausių susitikimo
klausimų – gamtinių dujų kaina.
Šiuo metu dujos Druskininkams
tiekiamos atskiru dujotiekiu per
Baltarusijos Respublikos terito-

riją. Kaip paaiškino ESO specialistai, Druskininkai nėra prijungti
prie bendro Lietuvos dujų vamzdyno, ir tai lemia didesnę dujų
kainą. Tačiau, nepaisant to, ESO
nuo praėjusių metų rudens perėmus gamtinių dujų skirstymo tinklo priežiūrą, Druskininkuose dujos atpigo beveik per pusę.
Susitikimo metu ESO specialistai informavo, kad jau 2018

Susitikimo dalyviai buvo informuoti, kad jau 2018 metais Druskininkuose planuojama įrengti suskystintų gamtinių dujų (SGD) išdujinimo terminalą, kuris užtikrins saugumą, konkurencingą kainodarą ir leis druskininkiečiams pajusti naudą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

se ar „Maxima“ kasose. Planuojama, kad sąskaitos klientus pasieks dvigubai griečiau.
Po susitikimo gyventojai skubėjo
prie ESO specialistų ir asmeniškai
uždavė jiems rūpimus klausimus.
Dujas įsivesti norintys, tačiau
susitikime negalėję dalyvauti gyventojai visą jiems aktualią informaciją gali sužinoti regioniniuose
klientų aptarnavimo centruose,
portale www.manogile.lt bei paskambinus telefonu 1802.
Susitikime su gyventojais ir
ESO specialistais dalyvavo ir
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas:

„Apginti druskininkiečių
interesus ir išspręsti dujų
tiekimo klausimą buvo vienas svarbiausių uždavinių jau ne vienerius metus.
Džiaugiuosi, kad naujasis
gamtinių dujų operatorius
ESO jau beveik metus sėkmingai užtikrina dujų tiekimą esamiems vartotojams ir
ieško būdų, kaip plėtoti veiklą. Žinoma, dujų tinklai yra
tik viena medalio pusė. Kita
– dujų tiekimas į miesto tinklus ir dujų kaina, kuri mūsų
netenkina, ypač po to, kai
buvo pastatyti biokuro katilai ir 18 kartų sumažėjo suvartojamų dujų kiekis, kas dar labiau dujas pabrangino.
Jeigu „Lietuvos dujų tiekimas“ įtrauktų Druskininkus į
savo sąrašus, dujas gautume už tą pačią kainą, kaip ir visa
Lietuva, tačiau šie procesai yra vilkinami. Šiuo metu konkurencingą kainą padėtų užtikrinti suskystintų gamtinių
dujų išdujinimo terminalas, kurį Druskininkuose planuojama įrengti jau kitąmet.
Tikiuosi, kad bendromis ESO, Savivaldybės ir Druskininkams atstovaujančių LR Seimo narių pastangomis pasieksime apčiuopiamų rezultatų.“

Vienas iš susitikimo dalyviams aktualiausių klausimų – gamtinių dujų kaina/Dianos Sinkevičiūtės
nuotrauka
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Politiniai nuotykiai Ruskininkuose
Ferdinandas Kauzonas
„Respublikos“ apžvalgininkas
Sėdėjome su anūke ir jos močiute lietuviškų patiekalų restorane ant Druskonių ežeriuko kranto ir kirtome cepelinus.
Tokius, apie kuriuos sakoma:
„kaip vaikystėje pas mamą“. O
kai juos (jau ne vaikystėje) dar
ir alumi užsigeri!.. Ne bet kokiu - vietinių aludarių sukurtu. Dzūkiški cepelinai su šiuo
nauju alumi, matyt, taip derėjo, kad anūkė kumštuku į stalą
tik trinkt: „Diedukai, nečepsėk“.
Tarsi būtų ne anūkė, o kokia
nors alkoholio reklamą kontroliuojanti institucija. Na, jau ne,
manau sau, niekas man neįrodys, kad čepsėjimas yra nenuginčijamas užslėptos reklamos
požymis. O štai šiandien Lietuvą valdančių apyžalių valstiečių
turėčiau, žinoma, atsiprašyti,
nes jiems gali pasivaidenti, kad,
gurkšnodamas ir garsiai čepsėdamas, šiurkščiai paniekinau jų
politines ir pilietines pastangas
mus atvesti į doros kelią.
Tik staiga - it perkūnas iš giedro
dangaus: „Diedukaaai! Žiūrėėėk!“
Ir rodo pirščiuku į mano alaus bokaliuką, oriai pasipūtusį, it rusiška „matrioška“. Restorane pietaujantys tik sužiuro į mūsų staliuką.
Anūkė, savo netaktą pajutusi, tik
susigūžė ir ėmė šnabždėti mano
ausies link: „Aš tik dabar supratau, kodėl beveik visi Druskininkai šneka rusiškai“. Ir rodo pirščiuku į užrašą ant bokaliuko pilvo.
Ogi pirmoji raidė kažkokio aštrianagio, tikriausiai vietinio visai žalio, bet labai pareigingo valstiečio,
nukrapštyta ir jau beveik nebeįžiūrima: „RUSKININKAI“...
Tarptautinė apžvalga
Druskininkai iš tiesų šneka rusiškai. Ir kuo arčiau kurorto centro - tuo labiau. Dažniausiai tai rusai ir žydai, kurie čia sudaro gerą
pusę poilsiautojų - bent jau tokios
išvados priėjau atlikęs tokią savišką 10 dienų žmonėtyros akciją kurorto gatvėse, skveriukuose, aikštėse, parkuose. Gal žydų
netgi daugiau. Ir tai, ko gero, ženklas, kad jie Druskininkų ilgisi gyvendami ir Izraelyje, ir Rusijoje, ir
net Vokietijoje. O gal net ir Lietuvoje. Dažniausiai juos matai valandų valandas sėdinčius ant
suoliukų ir besišnekučiuojančius.
Žinoma, rusiškai.
Mačiau, nes girdėjau, porą
prancūzų, gerą dešimtį latvių, keliolikos žmonių grupę iš Estijos,
šiek tiek lenkų, vieną kitą vokietį. Yra lietuvių, bet su jais dažniau
susidurdavau tolėliau nuo centro.
Ypač turguje. O jeigu centre, tai
dažniausiai pargrįžėlius iš anglijų ar airijų. Bet tik paatostogauti.
Dar visai neblogai šneka lietuviškai. Tik tose kalbos vietose, kur
rašydamas pakabintum kablelį,
jie kalbėdami vis kabina tokį praaatisą „aaa“. O su savo vaikučiais
dažniausiai jau kalba angliškai,
tačiau irgi su ta savo „aaa“. Smagiausia pargrįžėlius stebėti žaidimų aikštelėje. Mamytės ant suoliukų plepa lietuviškai, vaikučiai
supdamiesi - angliškai. Sakyčiau,
reiškinys su aiškia perspektyva...
Vienos mamytės lietuvaitės kokių septynerių metų sūnelis jau
pastebimai nutolęs nuo drauge žaidžiančių blondinukų rasės.
O mamytė, girdžiu, kitoms mamytėms dejuoja, skundžiasi, kad
Londone neįmanoma buvo susirasti į vyrus tinkančio jauno lietuvio. Esą dauguma jų, penktadienį gavę atlyginimą ir vos sulaukę
darbo pabaigos, ima gerti. Bet
taip ima, kad sekmadienį po pietų iš draugų jau skolinasi pinigėlių
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REBUSAS. Kam atiduoti Druskininkai, jei jie kai kam jau RUSKININKAI?

kitai savaitei.
Oi, būčiau pamiršęs baltarusius. Jų irgi apstu. Bet tu būk toks
gudrus ir, kaip sako Druskininkų
dzūkai, razrink, katras iš kurorto
svečių rusakalbių yra baltarusis.
Žydus jie razrenka be mažiausios
paklaidėlės, o baltarusių - niekaip. Nebent ant rankovės, atlapo
ar kaktos prisilipintų savo valstybės vėliavėlę... Bet su tom vėliavėlėm irgi visokių cirkų nutinka...
Ruskininkų vėliavos
Apypietė. Skveriukas priešais
SPA centrą. Prie bronzinio Donato
Banionio sėdi būrelis moteriškių.
Garsiai kvatojasi, pasišnabžda,
vėl pakikena ir staiga ima dainuoti.
Linksmai, bet ne per garsiai. Prisiartinu. Amžiaus vidurkis - 50. Blaivios. Girdžiu ir atpažįstu jau daug
metų negirdėtą dainą: „Ech, chorošo v strane sovietskoj žitj“ („Ak,
kaip gera tarybų šalyje gyventi“).
Neišlaikau: „Krupno šutite, devuški?“ („Stambiai juokaujate, mergaitės...“) Daina nutrūksta, bet moteriškės nė kiek neišsigandusios. O
netgi atvirkščiai - ima kvatotis ir
rodo man bukletą, kurio viršelis rusiškai skelbia: „Druskininkai - kurortas prie sveikatos šaltinių“. O

po tais žodžiais plevėsuoja Rusijos Federacijos vėliava. Kas tai?
Dar vienas jų propagandinio karo
driokstelėjimas? Tiesiu ranką bukleto link: „Leiskite nusifotografuoti“. Neleidžia. Dar labiau kvatojasi.
Viena pirštu man pamoja ir tyliai
pataria: „Kam fotografuoti - nueikite į Druskininkų informacijos centrą ir pasiimkite kiek norite...“
Lekiu. Randu. Ir viskas stojasi į
vietas. Druskininkų paslaugų katalogas rusiškas - su Rusijos vėliava, lenkų kalba - su Lenkijos
vėliava. Atitinkamomis vėliavomis pažymėti katalogai lietuvių ir
anglų kalbomis. Ir viskas - jokios
diversijos, jokio aliarmo. Gražiai
mane „išdūrė“ dainininkės prie
bronzinio Banionio. Ir vis dėlto...
Kai tie katalogai guli informacijos
centre, valstybių vėliavos tau teikia
vienokią informaciją - nurodo kalbą. O štai kai katalogas vienišas,
„be kompanijos“, jis tau jau kalba visai kitką: kam priklauso Druskininkai? Šia tema šnekėjomės su viena dzūkele, druskininkiete, kurios
šešeri vaikystės metai pažymėti Sibiro tremtimi. Ji iki šiol susirašinėja
su viena tos vaikystės drauge, vietine rusaite. Norėdama, kad ir draugė ten, už tūkstančių kilometrų,

pasižavėtų jos Druskininkais, pasirodo, išsiuntė jai į Kanską Krasnojarsko krašte tą patį rusišką katalogą, apie kurį prie Banionio man
dainavo visai kitos rusaitės. Po poros savaičių gavo draugės laišką:
„Dabar, kai pamačiau, kad į Lietuvą
viza jau nebereikalinga, tikrai atvažiuosiu į svečius.“ Ir net nepaklausė, ar mes prisijungėme savo noru,
ar mus ir vėl?.. Ir ar tik Druskininkus, ar visą Lietuvą?..
Peržiūrėjau gausybę kelionių
po pasaulio šalis rusiškų katalogų, išleistų ir įsigytų Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Portugalijoje,
Turkijoje... Jokių Rusijos vėliavų.
Išskyrus vienintelę knygelę apie
Dubrovniką, išleistą rusų kalba
Kroatijoje. Matyt, ją rengė tokie
pat proto bokštai, kaip ir Druskininkuose...
Vos vos apie propagandą
Kol anūkė su močiute taškėsi
įvairiai burbuliuojančiuose ir masažuojančiuose baseinų vandenyse, sėdėjau viename iš to paties viešbučio bariukų ir bandžiau
pajusti, kaip žodis „Lietuva“ jaučiasi „Grand“ ir „SPA“ žodžių
kompanijoje. Ir, žinoma, gurkšnojau tai, ką normalus lietuvis pa-

prastai gurkšnoja, kai karšta ir kai
jis ne darbe. Darkart persiprašau
„žaliukų“, kad ir vėl būsiu pasikėsinęs į jų skaistybę...
Tik staiga priešais mane tik šast
- dvi solidžios, aštuntą dešimtį įpusėjusios, o gal jau ir bebaigiančios žydės sėda prie mano
staliuko. Netrukus prisėda dar dvi
jų pažįstamos tokio pat amžiaus
tautietės ir ima garsiai plepėti.
Kokie nuostabūs Druskininkuose
gėlynai, kokia tvarka kiekviename
žingsnyje! O maitinimas - neprisimena, kad kur nors skaniau būtų
valgiusios! O aptarnavimo kultūra! O dar vakarais tie grojantys
spalvoti fontanai! O kokią pažangą jos čia išvydusios! Turi teisę
lyginti su tuo, kas buvę anksčiau
- visos pradėjo važinėti į Druskininkus skirtingu metu, kai kurios
dar vaikystėje su tėvais.
Gerą pusvalandį vaidindamas,
kad skaitau knygą ir nieko negirdžiu, išgirdau tiek komplimentų
Druskininkams, tiek žavėjimosi
Lietuva sklidinų žodžių, kiek nuo
metų pradžios turbūt nesu girdėjęs per visus lietuviškai kalbančius televizijų kanalus! Kodėl? O
todėl, kad jos, tos keturios žydės
susižavėjimu tviskančiomis akimis, nieko nežino apie šios ir anų
mūsų valdžių ir jas suformavusių
partijų svaičiojimus, kvailiojimus,
naujų dviračių išradinėjimus. O
mes patys, kvailai tapatindami
valdžią su valstybe, matome tik
purvinąją Lietuvos pusę. Nes matome ne tai, kas yra, o ką mums
rodo mūsų televizijos.
Paskui prie mano staliuko prisėdo pagyvenusi rusų porelė iš
Sankt Peterburgo. Sėdžiu, „skaitau“, gurkšnoju, bet viską girdžiu.
Toks pat žavėjimasis Druskininkais
ir Lietuva. Ypač jos žmonėmis. O
kaip jie, ši rusų porelė, ilgai nesiryžo važiuoti į ten, į kur atvažiuodavo jaunystėje. Tiesiog bijojo. Kaip
į juos, rusus, žiūrės Lietuva? Čia,
SPA centre, pasirodo, žiūri visai ne
kaip į priešus. Gal personalas išdresuotas mandagiai elgtis? Nuėjo
specialiai į turgų. Turgaus neišdresuosi. Ten tas pat: visi su jais maloniai bendravo - jokio priešiškumo.
Nusipirkę medaus ir pabendravę
su šnekiu bitininku, atsisveikindami
net apsikabino.
Klausiau tų įspūdžių, kuriais tarp
savęs dalijosi rusų porelė priešais
mane, ir vis labiau jaučiausi esąs tikras, kad būtent tokia propaganda,
kokią to net nenujausdami skleidžia tokie bitininkai, įvairių vandens
parkų darbuotojai, patys Druskininkai ir jų žmonės, jų paveiktos tos
keturios žydės, ta rusų porelė yra
tikresnė ir mūsų valstybei duoda
nepalyginamai didesnę naudą nei
valdžios vykdoma propaganda, susijusi su priešų ieškojimu. Šiuo atžvilgiu, deja, Lietuva tokia panaši į
Rusiją. Gerai, kad pastebime, matome priešus. Tik ar būtina patiems
juos, priešus, gaminti?
Epilogas
Tikrai ne viską spėjau pamatyti ir išgirsti Druskininkuose per 10
dienų, kurias ten praleidau. Negirdėjau nė vieno keiksmažodžio.
Žinau, kad keikiasi, sykį girdėjau,
bet pernai. Nemačiau nė vieno
girto, nė vieno policininko. Žinau,
kad yra, bet nemačiau. Atsimenu, einu paskutinę dieną per kurortą, kurį anūkė pavadino Ruskininkais, dairausi ir džiaugiuos.
Bet ir giliai atsidūstu: ne, Druskininkų Lietuva nepavys. Niekada...
Kaip ir Estijos... Tik Estijos Lietuvos valdžia nesustabdys. O Druskininkus gali. Kad pasivytų...
Parengta pagal savaitraštį
„Respublika“,
2017 rugpjūčio mėn. 14 d.
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Savaitraščio „Mano Druskininkai“ redakciją pasiekė Druskininkuose poilsiavusio Juozo
P. laiškas, kuriame jis išreiškė ir savo susirūpinimą dėl nesaugaus įvairių elektrinių riedžių bei elektrinių paspirtukų
naudojimo.
„Šias priemones besinuomojantys žmonės, įskaitant netgi ir vaikus, dažnai laksto po pėsčiųjų zonas (pvz. Vilniaus alėjoje) dideliu
greičiu. Ten pat vaikšto ir daug
įvairaus amžiaus žmonių (taip pat
ir mažamečių). Reikėtų pagalvoti, kaip reguliuoti tokius dalykus,
kad būtų užtikrinamas žmonių saugumas“, – rašo laiško autorius. Jo
nuomone, Druskininkai susiduria
su ta pačia problema kaip ir kiti Lietuvos kurortai. Pavyzdžiui, neseniai
šalies žiniasklaidoje buvo aprašyta, jog Palangoje rimtą pavojų pėstiesiems, ypač J. Basanavičiaus
gatvėje, kelia daugybė pramogaujančiųjų elektriniais paspirtukais.
Mat, nepaisydami žmonių gausos,
išsinuomavusieji paspirtukus, lekia
didžiuliu greičiu ir pėsčiųjų gatvę
yra pavertę lenktynių trasa.
Elektrinių riedžių, paspirtukų vairuotojai privalo laikytis tokių pat Kelių eismo taisyklių, kaip
ir dviratininkai. Kai kurios minėtos elektrinės transporto priemonės, puikiai tinkančios miesto atstumams įveikti, gali išvystyti gana
didelį greitį. Elektriniai paspirtukai gali būti pavojingesni už dviračius, nes staigiau pasiekia didesnį greitį, yra sunkūs, todėl
susidūrę su pėsčiaisiais, gali sukelti stresą ar net sužaloti.
Druskininkų PK duomenimis,
nuo sezono pradžios iki šiol in-

Komentaras
Panašu, kad vienam konservatoriui, siejamam su prieš keletą metų garsiai skambėjusia
vadinamąja „šūdvabalio istorija“ (apie ją pasakota ir laidoje „Kakadu“, įrašais dalijamasi
ir populiariajame „Youtube“), o
dabar, kaip teko girdėti, neretai vietinių druskininkiečių taip
ir vadinamam, labai patinka, jo
supratimu, „nešvarūs reikalai“.
Turbūt todėl praėjusią savaitę
jis puolė „knaisiotis“ ir tualetų temoje?
Viešoje informacinėje erdvėje
narstydamas sanitarinio mazgo
rekonstrukcijos darbų sąmatą ir
net tualeto planą, jis, ko gero, sąmoningai nutylėjo apie atliktų darbų apimtis, tokiu būdu klaidindamas visuomenę. Ar tai dar kartą
nepatvirtina, kad šis konservatorius sau populiarumą bando susikurti bet kokioje, net ir sanitarinio
mazgo „šviesoje“?
Galbūt šis, kaip susidaro įspūdis,
„nešvarių reikalų ekspertas“, save
vadinantis dar ir ekonomistu, įsivaizduoja, kad Savivaldybės darbuotojai ir atvykę svečiai, aukšto
rango politikai, užsienio delegacijų
atstovai gali ilgai laukti eilėje prie
vieno tualeto? O gal jiems reikėtų
pasiūlyti pasinaudoti lauko biotualetais ar paprašyti iš viso „pakentėti“, kol grįš namo?
Kaip ir buvo galima tikėtis, į socialiniame tinkle užvestą diskusiją
ir pasipylusius komentarus netruko sureaguoti „Druskonis“, druskininkiečių pramintas konservatorių
ir liberalų propagandiniu ruporu,
klausimais, redakcijos žiniomis,
užvertęs rekonstrukcijos darbus
atlikusią bendrovę. Niekas ne-
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Elektrinių riedžių, paspirtukų vairuotojai privalo laikytis tokių pat Kelių eismo taisyklių,
kaip ir dviratininkai/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

cidentų, susijusių su elektrinių
paspirtukų vairuotojais, neužfiksuota. Tačiau, pareigūnų teigimu, būtina paisyti atsargumo ir
tinkamų eismo dalyvių elgesio
normų. Juolab, kad, įsibėgėjus
vasaros atostogų sezonui, Druskininkuose pėsčiųjų, dviratininkų, elektrinių riedžių ir paspirtukų, keturračių dviračių, kitų
dviračių takams pritaikytų transporto priemonių eismas tampa
ypač intensyvus. Druskininkuose vis daugiau druskininkiečių ir
kurorto svečių vietoje automobilio renkasi šias priemones.
Kaip patikino Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybė yra
gavusi gyventojų laiškų dėl riedžių ir paspirtukų eismo. Tačiau
apriboti elektrinių riedžių ar ke-

turračių dviračių eismą pėsčiųjų-dviračių takais yra sudėtinga:
ne Savivaldybės valioje yra uždrausti transporto priemones, kurios yra įteisintos, kaip elektriniai
paspirtukai. Druskininkų savivaldybės administracija ne kartą ragino visus eismo dalyvius paisyti
saugumo reikalavimų, atsakingai
pasirinkti greitį, laikytis Kelių eismo taisyklių, nekelti pavojaus sau
ir kitiems. „Druskininkiečius ir kurorto svečius prašome būti atsakingais eismo dalyviais, o verslininkus, nuomojančius minėtas
priemones, paraginome kaskart
priminti savo klientams apie saugų ir pagarbų eismo dalyvių elgesį. Administracija yra dėkinga visiems, gyventojams ir svečiams
už toleranciją šiuo klausimu. Malonu girdėti svečių, poilsiautojų atsiliepimus apie druskininkiečius,

kad vietos žmonės yra draugiški, paslaugūs, atidūs ir tolerantiški daugelyje situacijų“, – sakė V.
Grigorienė.
Neseniai Savivaldybėje surengtas pasitarimas su Druskininkų
PK pareigūnais dėl saugaus elektrinių riedžių ir elektrinių paspirtukų naudojimo. Vasaros sezono
metu, patruliuodami miesto gatvėse, pareigūnai skiria padidintą dėmesį elektriniais paspirtukais ir kitomis panašaus pobūdžio
priemonėmis besinaudojantiems
pramogautojams: pastebėję nekultūringai
važinėjančiuosius,
juos stabdo ir įspėja laikytis tinkamo važiavimo ir eismo dalyvio
elgesio normų bei taisyklių. O su
su minėtas elektrines susisiekimo priemones, tarp jų ir elektrinius paspirtukus nuomojančiais
verslininkais sutarta, kad jie turėtų instruktuoti asmenis, kaip
šiems elgtis, važiuojant minėtomis transporto priemonėmis.
Kaip sakė Druskininkų PK Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas
Giedrius Alminas, kaip ir dviratininkui, šios transporto priemonės
vairuotojui, važiuojančiam važiuojamąja dalimi, prireikus pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į
kitą kelio pusę, rekomenduojama
nulipti nuo jos ir kirsti važiuojamąją dalį, vedantis savo transporto
priemonę: „Vairuotojas, artėdamas prie vietos, kur reikia kirsti
važiuojamąją dalį, visais atvejais
privalo sumažinti važiavimo greitį
ir gali tęsti judėjimą, tik įsitikinęs,
kad važiuoti saugu ir nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams.
Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, vai-

ruotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti
pavojaus. Pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui
(3–7 km/h), paliekant tokį tarpą iš
šono, kad eismas būtų saugus.“
Vairuotojams draudžiama važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu
įrengti dviračių takai; važiuoti nelaikant vairo bent viena ranka; važiuoti įsikibus į kitas transporto
priemones; važiuoti pėsčiųjų perėjomis. Važiuoti leidžiama tik dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra, – tam tinkamu,
asfalto arba betono danga padengtu kelkraščiu pagal eismo
kryptį. Kai dviračių tako, dviračių juostos, kelkraščio nėra arba
jais važiuoti nėra galimybės, pavyzdžiui, jie duobėti ar panašiai, –
leidžiama važiuoti šaligatviu arba
viena eile važiuojamosios dalies
kraštine dešine eismo juosta, kuo
arčiau jos dešiniojo krašto. Vairuotojui leidžiama važiuoti keliu
tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčia priemone.
Važiuoti važiuojamąja dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o
išklausiusiems Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą mokymo
kursą ir turintiems išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12
metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam, važiuoti važiuojamąja
dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims.
Gyvenamojoje zonoje dviračių
vairuotojų amžius neribojamas.
„Mano Druskininkai“
informacija

Konservatoriui V. Semeškai iškilo klausimas: ar Savivaldybei
reikia tualetų?

nustebs, jei druskininkiečius artimiausiu metu pasieks dozė propagandos su „konservatoriška“
WC analize.
Viešoje informacinėje erdvėje pamatę tualetų temos aptari-

mą, mūsų skaitytojai kreipėsi ir
į „Mano Druskininkai“ redakciją, norėdami sužinoti, kodėl buvo
nuspręsta atlikti Druskininkų savivaldybės administracijos antro
aukšto sanitarinio mazgo patal-

pos rekonstrukciją, kas ten buvo
padaryta ir kiek kainavo? Šiuos
klausimus uždavėme Druskininkų
savivaldybės vadovams.
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė stebėjosi, kad, jos nuomone, bandant rinkti politinius
dividendus, naudojama net tualetų „analizė“. „Noriu pabrėžti, kad
konservatorius dar kartą apšmeižė
Savivaldybę. Reikėtų įvertinti, kad
sąlygos darbams buvo sudėtingos: labai maža erdvė, kurioje reikėjo įrengti du atskirus sanitarinius
mazgus. Tam reikėjo griauti sienas,
kapitalinėse sienose daryti keturias
duris, atstatinėti pertvaras, atstatyti koridoriaus sienas, sumontuoti naują sanitarinių mazgų įrangą.
Taip pat buvo keičiami vamzdynai
dėl nuolat susidarančių trukdžių
nuleidžiant vandenį pirmo aukšto
tualetuose. Kalbame ne apie vieno
tualeto remontą, kaip bandoma pateikti, kalbame apie savivaldybės
administracijos sanitarinių mazgų pertvarkymą ir rekonstrukciją.
Druskininkų savivaldybės administracijos antrajame aukšte kiekvieną
dieną dirba 15 darbuotojų, nuolat
vyksta pasitarimai, susitikimai, atvyksta gausios delegacijos, todėl
žmonių skaičius kartais gali siekti ir
30-40 ar net daugiau vienu metu.
Įsivaizduokite, kokios eilės rikiuodavosi prie iki šiol buvusio tik vieno sanitarinio mazgo? Atliktų darbų kokybė yra puiki, o sąnaudos,
atsižvelgiant į sunkias užduotis,
yra tikrai realios, visi darbai atlikti ūkiškai, stengiantis išlaikyti kainos ir kokybės santykį“, – sakė V.
Jurgelevičienė ir pridūrė, kad vis
dėlto viešoje erdvėje pateikiamos

tam tikrų veikėjų įvairios interpretacijos jau tapo įprastos.
Pakalbinus Druskininkų savivaldybės merą Ričardą Malinauską,
jis sakė, jog daugiau kaip dešimtmetį jo keltas probleminis klausimas pagaliau išspręstas: „Man,
kaip Savivaldybės vadovui, jau
seniai buvo gėda prieš atvykstančius svečius. Net ir prieš Savivaldybės darbuotojus, kad,
norėdami patekti į vienintelį Savivaldybės antrajame aukšte esantį
sanitarinį mazgą, jie turėdavo stovėti eilėje. Džiaugiuosi, kad pagaliau išsprendėme šią problemą“, – sakė R. Malinauskas.
Paskambinus Druskininkų savivaldybės Tarybos nariui, konservatoriui Viliui Semeškai ir paprašius pakomentuoti jo pasisakymus
viešoje informacinėje erdvėje apie
tai, kad Savivaldybėje atlikta sanitarinio mazgo rekonstrukcija neva
yra „mokesčių mokėtojų pinigų nepateisinamas taškymas“, vadinamasis Druskininkų „gelbėtojas“
savo poziciją komentuoti atsisakė. Pareikalavęs užduoti klausimą
raštu, nutraukė pokalbį. Įdomu, ar
jam palankių žurnalistų, bičiulių
iš „Druskonio“, apie Druskininkus
nuolat rašančių „Delfi“ bendraautorių šis aktyvistas taip pat „reikalauja“ atsiųsti klausimus raštu? Ir
kodėl V. Semeška, politikas, taigi
ir viešas asmuo, nei iš šio, nei iš to
vis diktuoja savo sąlygas, „Mano
Druskininkams“ nuolat atsisako
telefoninio pokalbio metu išsakyti savo nuomonę ir atsakyti į bendruomenei aktualius klausimus?
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija
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R. Mizarienė: „Geriausia draudimo sutartis yra ta, kuri įsigaliojo vakar“

R. Mizarienė įsitikinusi, kad apsidraudęs žmogus jaučiasi finansiškai saugesnis

Apie gyvybės, sveikatos
draudimą žmogus dažnai pagalvoja tada, kai suserga ar
patiria nelaimingą atsitikimą.
Kartais apsidrausti paskatina sėkmingas artimų žmonių
pavyzdys, kai šie, laiku apsidraudę, pagalbos iš draudimo bendrovės sulaukė tada,
kai jos labiausiai reikėjo. Kodėl draustis verta ir net būtina? Kada tai padaryti yra tinkamiausias metas? Apie tai
pasakoja gyvybės draudimo ir
pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ vyr. finansų konsultantė-patarėja Rasa Mizarienė.
Kodėl žmogui taip svarbu
apsidrausti gyvybę ir sveikatą ir kodėl rekomenduojate tai
padaryti tiesiog čia ir dabar?
Patirtis rodo, kad daugelyje
išsivysčiusių pasaulio šalių niekam net nekyla klausimų, kodėl verta draustis – gyvybės
draudimas ten yra savaime suprantama apsauga. Apdrausda-

Aida Balčiūnienė,
„Atgimimo“ mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė, mokyklos Tėvų saviugdos klubo vadovė
Visai
netrukus
rugsėjis
kvies į klases. Baigsis katino dienos mokiniams, mokytojai greit įsisuks į darbo ritmą. Nuoširdžiai dirbantys ir
uolūs mokytojai bei mokyklų
vadovai tęs pradėtus darbus,
tikriausiai įgyvendins ir naujas idėjas.
Šie mokslo metai „Atgimimo“ mokykloje ženklina trečius metus gyvuojančio Tėvų
saviugdos klubo, įkurto mokyklos, iniciatyva, veiklą. Nuo
2015 metų gegužės vieną kartą per mėnesį po darbų ugdytinių tėveliai ir mokytojai renkasi į užsiėmimus mokykloje,
bendrauja su Lietuvos Tėvų
forumo moderatore Jolanta Lipkevičiene, išklauso jos
patarimų, tobulina emocinio
raštingumo, bendrumo, socialinio jautrumo, asmeninės ir
socialinės patirties įgūdžius,
mokosi klausyti ir išklausyti, kalbėti, suprasti kitą ir atrasti tinkamą sprendimą. Jaunuomenė, sako Jolanta, turi
išgirsti žinią, kad žmogus ir jo
bendravimas – tai aukščiausios vertybės žemėje, kad kiekvienas esame svarbi visumos
dalis, turinti vis kitus savo uždavinius ir misiją. Saviugdos
klube „tirpsta“ griežta nuostata, koks turi būti vaikas, kurį
galėtum įsprausti į nusistovėjusius standartus.

mi žmogų gyvybės draudimu,
mes jį išlaisviname nuo baimės
dėl ateities. Suteikiame pagalbą
sunkiausiais gyvenimo momentais. Apie gyvybės ar sveikatos
draudimą dažnai pagalvojama
tik patyrus traumą ar susirgus
sunkia liga. Pasitaiko, kad skambina žmonės, prašo pagalbos, o
padėti nebegalime – žmogus,
su kuriuo buvome susitikę prieš
kurį laiką ir kuris abejojo, ar
draustis, ar dėl įvairių aplinkybių
negalėjo to padaryti anksčiau.
Todėl mes, finansų konsultantai, dažnai sakome, kad geriausia draudimo sutartis yra ta, kuri
įsigaliojo vakar. Juk niekas nežino, kas mums gali nutikti šiandien ar rytoj.
Žmonės linkę manyti, kad,
apsidraudus gyvybės draudimu, jiems būtinai kas nors
nutiks. Ir nesidraudžia. Tai
ką žmogui suteikia gyvybės
draudimas?
Laimė, yra daugiau manan-

čių atvirkščiai: „Jei apsidrausiu,
man nieko nenutiks, jausiuosi
saugus dėl ateities.“
Apsidraudęs žmogus jaučiasi finansiškai saugesnis. Juk net
skaudžiausiais gyvenimo momentais gauti pinigai gali suteikti
pakankamą paramą šeimai kokybiškai pragyventi ar padėti padengti įsipareigojimus bankams,
lizingo bendrovėms. Jeigu susirgsite, pinigai gali būti panaudoti brangioms gydymo paslaugoms apmokėti, traumos atveju
– kompensuoti laikino nedarbingumo metu negautas pajamas.
Labai džiaugiamės, kai būname reikiamu laiku ir vietoje. Niekada neišleidžiu žmogaus, atėjusio pasitarti dėl draudimo,
nepaklaususi – gal sudarome
sutartį šiandien? Traumų galime
patirti ne tik kur nors išvykę, bet
ir savo namuose...
Štai vienas mano klientas, tolimųjų reisų vairuotojas, Ispanijoje patyrė dvigubą kojos lūžį.
Net ir su minimalia apsauga jis
gavo apie 2000 eurų išmoką.
Vėliau vyriškis sakė: „Kaip galiu neskleisti žinios apie „Avivą“,
kuri man padėjo.“ Apsidraudė
ne tik visa jo, bet ir Kaune gyvenančios dukros šeima.
Beje, pastebėjome, kad jauni
žmonės tapo atsakingesni, rūpinasi savimi ir savo artimaisiais.
Galbūt jie daugiau keliauja, pamato, kad draustis tikrai verta,
ten yra ilgametės tradicijos. Yra
ir užsienyje gyvenančių ir dirbančių lietuvių, kurie draudžiasi
būtent čia, Lietuvoje.
Kas dažniausiai draudžiasi? Ar žmonės patys save
draudžia, ar vaikus, artimuosius? Kaip, Jūsų manymu, da-

ryti tikslingiausia?
Aš suteikiu informaciją, perteikiu turimas žinias, rūpinuosi beveik 1000 klientų. Susitikę
pirmiausia kalbame apie tai, kas
konkrečiam žmogui yra svarbiausia, reikalingiausia. Vieni rūpinasi savo vaikų ateitimi –
apsidraudžia ir kaupia pinigus,
pavyzdžiui, jų mokslams ar savarankiško gyvenimo pradžiai.
Ilgėja pensinis amžius, taigi, draudžiantis, taip pat galima
pasirūpinti savo oresne senatve. Įsiminė šiemet konferencijoje JAV, Floridoje, kur kasmet
renkasi geriausi pasaulio finansų konsultantai, išgirsta mintis:
„Pats laikas apsispręsti, ar norite dirbti iki mirties, ar ruošitės senatvei iš anksto, ar norite būti princu, ar elgeta. Pinigai
nėra vienintelis atsakymas į visus klausimus, tačiau finansinis
saugumas gali padėti pagrindą
saugiam gyvenimui.“
Esame išskirtiniai dar ir tuo,
jog skiriame didelį dėmesį klientų aptarnavimui – nuolat rūpinamės žmogumi. Pavyzdžiui, jei
jis patyrė traumą, patys vykstame į namus, kad jam būtų patogiau. Klientų amžius – nuo pačių
mažiausių iki senjorų.
Renkantis sumą, kuria apdraudžiama jūsų gyvybė, būtina
gerai įvertinti savo ar šeimos finansinius poreikius, apsvarstyti,
kiek pinigų reikia mėnesiui, kad
padengtumėte visus įsipareigojimus ir pragyventumėte. Tam,
kad įvykus nelaimei galėtumėte
gyventi visavertį gyvenimą, geriausia rinktis ne mažesnę nei
3-5 metų pajamas siekiančią
draudimo sumą, o draudimo sutartį sudaryti ilgam laikotarpiui –
išlaikyti ją bent 10 metų.

Po susitikimų norisi daugiau šypsotis

Klubo veikloje aktyviai dalyvauja tėveliai,
norintys geriau pažinti savo augantį vaiką
ir tobulinti savo, kaip tėvų, kompetencijas/
„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Ne vienas tėtis ar mama yra išgyvenę tokių situacijų, kai neaišku, kaip tinkamai pasielgti, nenueinant lengviausiu keliu
pasroviui ir nepaliekant vaiko širdyje nuosėdų, nekaltinant mokytojų ar draugų, o stengiantis
pasverti, suprasti, nepadaryti nedovanotinų klaidų. Dvejus metus
rengti Tėvų saviugdos klubo narių susitikimai subūrė mokytojus, jaunus ir iniciatyvius tėvus,
kurie nori auklėti savo vaikus ne
iš jausminės patirties, intuityviai,
bet ieškoti išeičių iš situacijos,
remiantis į vaiko ateitį orientuota
metodika, vadovaujantis psichologinėmis ir socialinės pedagogikos žiniomis. Pirmieji susitikimai organizuoti pagal Saviugdos
klubų projekto metodiką, remiantis Stephen R. Covey knyga „7
sėkmės lydimų žmonių įpročiai“.

Vėliau pagal poreikį ir tėvų pageidavimus pradėtos gvildenti
kitos aktualios problemos, vykdomos įvairios diskusijos. Šiuo
metu ypač jautrios temos – „Patyčios ir kaip jų išvengti“, „Paauglystės iššūkiai“, taip pat daugeliui tėvų buvo svarbu ir įdomu kuo
daugiau sužinoti apie konfliktinių
situacijų namuose bei mokykloje sprendimo būdus. Užsiėmimų
metu akcentuojama tėvų ir vaikų
tarpusavio ryšio stiprinimo svarba, pažadinanti vaiko pasitikėjimą savimi, leidžianti skleistis jo
kūrybiškumui. Tėvai ieško kelių
ir būdų, leidžiančių vaikams pasitikėti savimi, būti laimingiems,
džiaugtis atsakomybe bei sėkmingai sprendžia vaiko ugdymo
ir auklėjimo klausimus.
Į klubo veiklą aktyviai įsitraukę 14-16 tėvelių, norinčių geriau pažinti savo augantį vaiką
ir tobulinti savo, kaip tėvų, kompetencijas. Susitikimai, organizuojami vieną kartą per mėnesį,
yra labai laukiami. Tėvų saviugdos klubo moderatorė Jolanta Lipkevičienė yra profesionali, šviesi, pozityvi ir turintinti
daug teorinės bei praktinės patirties asmenybė ir, žinoma, puiki savo srities specialistė. Jos
nuomone, tvarioms bendruomenėms formuotis mokyklose
trukdo egocentrizmas, kai siekiama asmeninės sėkmės, sumenkinant šalia esantį. Trukdo
stigmatizuojanti klaidas pedagogika, silpni emocinio raštingumo, dialogo kultūros pagrindai, užspaustas kūrybiškumas,
atmetamas dvasingumas.

Aš pati susitikimų metu įgaunu daugiau pozityvių minčių. Bendraudama su vaikais ir
bendradarbiais, lengviau randu kompromisus. Įgijau didesnio pasitikėjimo savo jėgomis.
Saviugdos klubo susitikimų laukiu, nekantraudama. Jie įkvepia,
suteikia jėgų, pasitikėjimo savimi, leidžia objektyviau pažvelgti
į gyvenimiškas situacijas, pasimokyti iš kitų ir pastebėti gerus
žmones aplink. Į klubą atėjau,
vedina smalsumo, noro geriau
sutarti su vaikais. Čia išmokau
namuose kurti saugią, jaukią
aplinką, išplaukiančią iš mano
nusiteikimo ir vidinės ramumos,
išminties. Tai laikas sau, kuris
kasdieniame bėgime yra labai
svarbus ir naudingas.
„Atsiradus šiam klubui, mes, tėvai, galėjome artimiau susidraugauti, išmokome išgirsti vieni
kitus, priimti kitų nuomones, pasisakyti apie savo problemas viešai. Diskusijų metų galime save
įvertinti, padėti vieni kitiems, pasidalinti savo patirtimi, žiniomis.
Man labai patinka aplinka – geranoriška, draugiška, nuoširdi ir
atvira. Esu dėkinga visiems klubo nariams“, – sako Ilona Juozaponienė, mokinio mama, klubo narė.
„Tėvų saviugdos klube nėra
beviltiškumo sienos, kuria šiuo
metu apsistačiusi didelė dalis visuomenės. Čia nėra žodžio „neįmanoma“, pozityvumas ir paskata veikti – šio klubo variklis.
Todėl aš tikrai dar sugrįšiu „pasikrauti“ teigiama energija“, – teigia Giedrė Norvydienė, dviejų

Kas svarbiausia konsultanto darbe? Juk ne visuomet
klientas pats žino, ko jis nori,
kas jam svarbiausia?
Pirmiausia – nuoširdumas ir
sąžiningumas – rekomenduoti galiu tik tai, kas klientui reikalingiausia, būtiniausia. Jeigu galimybės leidžia pasirūpinti visais
šeimos nariais, puiku, jeigu ne,
tuomet gyvybės draudimą siūlau
būtent tam, kuris išlaiko šeimą.
Svarbiausia, kad žmonės
pasitikėtų konsultantu. Įmonė labai daug į mus investuoja, organizuoja labai kokybiškus
mokymus, seminarus, į kuriuos
kviečiami geriausi Lietuvos lektoriai. Manau, kad reta bendrovė
gali pasigirti, jog jos geriausi darbuotojai gali išvykti tobulintis, susitikti su profesionaliausiais kolegomis, pasidalinti patirtimi ir
tolimose šalyse – JAV, Kanadoje.
Ir patys esame motyvuoti, investuojame į save, siekiame žinių.
Kaip patys sakome, gelbėjimo rato gali prireikti vieną kartą
gyvenime. Ir svarbiausia, kad jis
būtų tuo metu, kai tau jo labiausiai reikia. Taip ir dėl draudimo.
Didžiuojuosi ir džiaugiuosi,
kad dirbu finsnsų konsultante,
be šios veiklos neįsivaizduoju
savo gyvenimo. Tai ir darbas,
ir hobis. Čia būtent tas atvejis,
apie kurį sakoma – „Rask širdžiai mielą darbą, ir nebereikės
dirbti“. Galimybės neatsiranda iš nieko. Jas reikia susikurti, užsidirbti. Labai svarbu, kad
žmonės nebijotų konsultuotis,
prašyti pagalbos. Kiekvienas
gyvybės draudimo atvejis yra
unikalus, todėl man labai svarbu pasiūlyti žmogui jo asmenines galimybes ir poreikius atitinkantį sprendimą.

mokinių mama.
„Dėkoju už galimybę į save ir
kitus pažvelgti kitaip, naujai žiūrėti į dalykus, kurie anksčiau atrodė lyg ir nesvarbūs. Po susitikimų norisi daugiau šypsotis,
pastebėti, nuveikti daugiau nei
iki šiol“, – sako Žydrūnė Baležentienė, dviejų mokinių mama
ir mokytoja.
„Užsiėmimų metu gaunu daug
teigiamos energijos, pasisemiu žinių, sužinau įdomių dalykų, tobulėju“, – pasakoja Angelė
Paulėkaitė, mokinės mama, pati
daug dirbanti su jaunaisiais druskininkiečiais.
Mums ši mokymosi praktika labai svarbi, nes auga nauja, kitokia vaikų karta, labai jautri, kūrybiška, turinti kitokių prioritetų,
inovatyvi; jai jau nebetinka senelių patirtinė auklėjimo metodika,
tačiau esminės vertybės, esame
tikri, turi būti puoselėjamos.
„Mokomės visi kartu, kaip užauginti laimingą vaiką šiuolaikiniame greitai besikeičiančiame pasaulyje, išsaugant tėvų ir
vaikų pagarba ir meile grįstus
santykius. Norime keisti ir keistis, norime tobulėti ir siekti, kad
visi mūsų ugdomi vaikai pažintų
save, atrastų savo vietą gyvenime, būtų laimingi ir augdami, ir
užaugę“, – sako mokyklos direktorė Danutė Časienė.
Maloniai kviečiame į paskaitas ir susitikimus, kurių metu ir
šįmet diskutuosime įvairiausiomis temomis, dalinsimės asmenine patirtimi, ieškosime problemų, susijusių su augančiu vaiku,
sprendimo būdų.
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Aktorė L. Čursina: „Druskininkai teikia atgaivą“
Šiųmečiame, Druskininkuose surengtame tarptautiniame
festivalyje „Druskininkų vasaros teatro SANKRYŽA“ ypatingo druskininkiečių ir kurorto
svečių susidomėjimo, nuoširdžių aplodismentų ir šūksnių
„Bravo!“ sulaukė „Eglės“ sanatorijos salėje parodytas
spektaklis „Sutuoktiniai Kareninai“. Anos Kareninos vaidmenį jame atliko legendinė
aktorė Liudmila Čursina. Rusijos kino ir teatro žvaigždė, nusipelniusi Rusijos liaudies artistė ir valstybinės premijos
laureatė gerai žinoma daugeliui Lietuvos žiūrovų, aktorinio
meno mylėtojų.
Paprašyta papasakoti apie jos
vaidmenį Pavlo Tichomirovo režisuotame spektaklyje pagal Rozos Sirotos inscenizaciją „Sutuoktiniai Kareninai“ puslapius, L.
Čursina sakė, kad, išėjus iš gyvenimo ankstesniam spektaklio partneriui, veikalas, sukurtas, remiantis žymiojo L. Tolstojaus romano
„Ana Karenina“ puslapiais, kurį laiką nebuvo rodomas. Todėl Druskininkuose atliktą judviejų su Jevgenijumi Kniazevu vaidinimą galima
laikyti premjera – spektaklis po kelerių metų atgimė, su tam tikromis
korekcijomis. L. Čursina teigė, kad
A. Kareninos vaidmenį jai pasiūlė
dabar jau šviesios atminties teatro
režisierė ir pedagogė, Rusijos nusipelniusi meno veikėja R. Sirota:
„Ji mintinai žinojo ir F. Dostojevskio, ir L. Tolstojaus kūrybą. Pasiūlė man sukurti vaidmenį tokiame spektaklyje, kuriame herojus
Vronskis būtų dingstis, pretekstas šeimos tragedijai, o spektaklyje būtų išryškinta Kareninų šeimos
situacija. Man įdomu tai, kad vienu
metu esu tarsi trijuose vaidmenyse: skaitau ir romano autoriaus žodžius, ir išreiškiu savo santykį su
tuo, kas vyksta, ir įsikūniju į heroję, Aną Arkadjevną“, – kalbėjo pašnekovė.
Aktorės žodžiais, L. Tolstojaus tekstai nėra paprasti, jie
padeda atskleisti tai, kas dėjosi Anos ir jos vyro širdyse, sielose, mintyse... Nėra paprasta
ir žiūrovui perduoti, intonaciškai tekstą išdėlioti taip, kad tai
būtų įtaigu, dinamiška. Vis dėlto
L. Čursina mano, kad vargu, ar
įmanoma perduoti visą tą jausmų gamą, kaip ją aprašo pats
L. Tolstojus. Aktorės žodžiais,
perskaičius romaną keletą kartų, jis atsiveria vis nauja gelme, naujomis spalvomis. Todėl
tikriausiai ne vienam skaitytojui kyla apmąstymų šeimos vertybių tema: „O jei pastatytume
save į romano herojų – Karenino, Anos, Vronskio vietą? Ką
jaustume? Kaip jų vietoje mes
pasielgtume? Kam pasiryžtume? Juk kiekvienas iš mūsų vis
dėlto taip mažai save pažįstame“, – kalbėjo L. Čursina.

Nuoširdžių druskininkiečių ir kurorto svečių aplodismentų sulaukė spektaklis „Sutuoktiniai Kareninai“, kuriame L. Čursina vaidino drauge su J. Kniazevu/Laimos Rekevičienės nuotrauka

L. Čursina žinoma ir daugeliui Lietuvos
žiūrovų/ Roberto Kisieliaus nuotrauka

Maskvoje, Centriniame akademiniame Rusijos armijos teatre,
aktorė gana aktyviai dirba, pastaruoju metu vaidina keturiuose spektakliuose. Pasiteiravus,
ar turi mėgiamą laisvalaikio užsiėmimą, L. Čursina sako, kad
viskas, kas ją supa, yra susiję
su jos profesija, kuri tarsi persismelkia visur, ką ji beveiktų,
kuo beužsiimtų – keliautų, skaitytų ar bendrautų... Aktorė, nedaugžodžiauja ne tik apie savo
laisvalaikį. Susidarė toks įspūdis – santūri, mažakalbė. Bet
vis dėlto priduria: „Nekolekcionuoju kokių nors „dėžučių“. Tačiau aš turiu, nors ir labai nedidelę, bet labai gerų, man
artimų žmonių „kolekciją“. Jie
man mieli, jais galiu pasikliauti,
pasitikėti, bendravimas su jais
mane džiugina.“ Pasak L. Čursinos, jos niekada labai daug
artimų draugų ar bičiulių ir nesupo. Vis dėlto aktorė šiandien
džiaugiasi, kad jos santykiai su
kolegomis, nors ir nėra pernelyg artimi, tačiau jie – nuoširdūs, paremti abipuse pagarba.
Kalbėdama apie artimuosius,
aktorė ypač švelniai, su meile mini savo sūnėną Liošą ir jo
šeimą. L. Čursina patikino, kad
su juo dažnai padiskutuoja teatro tema, jai įdomūs kitai kartai
atstovaujančio žmogaus verti-

nimai, komentarai apie vieną ar
kitą herojų, vaidmenį.
Neseniai 76-ąjį gimtadienį atšventusi aktorė sako, kad, stebėdama jaunimą, ji vis susimąstanti apie tai, jog kiekviena
karta patiria vis tą pačią dilemą
– kai jauna, bręstanti asmenybė
turi nuspręsti, kuris kelias yra tikras, vertingas, savas. Tačiau,
anot L. Čursinos, kažin ar daug
kas savo gyvenime gali pasirinkti taip, kad iš viso nepatirtų nusivylimų – juk patirties įgauni būtent klysdamas.
Aktorė L. Čursina pasidžiaugė, kad, atvykusi į teatro festivalį, ji dar turėjo galimybę ir pailsėti Druskininkuose. Viešnia
sakė, kad Druskininkuose lankosi nebe pirmą kartą, o jos kolega
ir partneris spektaklyje „Sutuoktiniai Kareninai“ J. Kniazevas,
vaidinantis Kareniną, taip pat
susižavėjo Druskininkais, pamilo šį miestą ir ketina čia būtinai
atvykti pailsėti drauge su žmona.
Pasak L. Čursinos, Druskininkuose viskas įrengta taip, kad
būtų patogu žmonėms: „Kai neslegia aukšti didmiesčio pastatai, yra labai miela, patrauklu ir
komfortiška, teikia atgaivą. Pavyzdžiui, kai pirmą kartą lankiausi Amerikoje, Manhetene,
pasijutau ten lyg dulkele... Ar net
mažyčiu atomu greta tų didelių
statinių, daugybės žmonių ir visos skubos. Man tai nepriimtina... Druskininkai, matosi, įgyja
vis daugiau ir daugiau populiarumo. Ilsiuosi „Eglėje“, matau,
kiek daug poilsiaujančiųjų ir iš
Vokietijos, ir iš Izraelio, iš Rusijos, Ukrainos. Čia puikus gydytojų, slaugių, aptarnaujančiojo
personalo kolektyvas; juk čionai
atvyksta skirtingų charakterių,
poreikių, galiausiai, skirtingos
sveikatos būklės ir savijautos
žmonės. Aplink daug grožio,
viskas džiugina akį. Man Druskininkai yra toks miestas, kurortas, kur galima tarsi „pačiupinėti“ gamtą, mėgautis ja, jausti
miškų, ežerų aromatą, grožį“, –
mintimis dalijosi L. Čursina.
Kalbėjosi Ramunė Žilienė
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Nuo rugsėjo „Saulės“ mokykloje – inovatyvios
pamokos 3D technologijų klasėje
Ramutė Siliūnienė
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
direktorė
Rugsėjis jau ne už kalnų,
mokytojai po atostogų sugrįžo mokyklą. Ruošiamasi 20172018 mokslo metų mokyklos
ugdymo
plano
tvirtinimui,
rengiami ilgalaikiai mokomųjų dalykų planai. Aptariama ir
ieškoma kuo įdomesnių bei
naujesnių būdų kurti dinamišką, funkcionalią ugdymo(si)
aplinką, stimuliuojančią mokymąsi, skatinančią mokinių
mąstymą, kūrybiškumą. Galvojame, kaip paįvairinti pamoką, padaryti ją kokybiškesnę ir
patrauklesnę mokiniams. Visi
norime mokyklos, kurioje būtų
gera, įdomu ir smagu būti.
Šiuolaikinis gyvenimas neįsivaizduojamas be technologijų.
Žengiant koja kojon su laiku, technologijos ir mokykloje tampa neatsiejama ugdymo proceso dalimi. Nuo mokslo metų pradžios
„Saulės“ mokyklos mokytojai,
skatindami mokinių motyvaciją,
susidomėjimą mokomuoju dalyku, naudos ne tik vaizdo projektorius, interaktyvias lentas, kompiuterines mokomąsias programas,
bet ir turės galimybę biologijos ir
gamtos pažinimo pamokose, o
pradinėse klasėse – pasaulio pažinimo ir matematikos pamokose
naudoti ir 3D technologijas.
Rugsėjo pirmąją duris atvers 3D
technologijų klasė, kurios įrengimo darbai pabaigti dar birželio mėnesį, pravesti 3D objektų
naudojimo pamokose mokymai
pradinių klasių ir dalykų mokytojams. Šios klasės principas analogiškas 3D kinui, kai, naudojant
specialius 3D akinius ir projektorių, matomi erdviniai vaizdai su
galimybe virtualiai pažinti reiškinius, procesus. Naujai atidarytoje klasėje mokiniai pamokų metu
turės galimybę gilinti teorines žinias, o mokytojai – vaizdingiau ir
įdomiau išdėstyti mokomąją medžiagą, testais patikrinti, kaip mokiniai suprato ir įsisavino informaciją. Mokytojui parinkus pamokos

Visos tiesioginės 2017 m. Europos krepšinio
čempionato varžybų transliacijos didžiajame
ekrane Grūto parko kavinėje!
Smagiai praleidus laiką, pasirūpinsime transportu,
kad saugiai grįžtumėte į namus.
Transliacijos ir įėjimas į kavinę visada
nemokami!
Tel. 8 630 06888
„Saulės“ mokyklos mokytojai, skatindami mokinių susidomėjimą mokomuoju dalyku,
naudos ne tik vaizdo projektorius, interaktyvias lentas, kompiuterines mokomąsias programas, bet ir 3D technologijas/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotrauka

temą, mokiniai galės stebėti žmogaus smegenų, širdies, akių,
inkstų sandarą ir veiklą, pamatyti, kaip vyksta ląstelių dalijimasis,
pradinukai turės galimybę tokiu
būdu susipažinti su Saulės sistema, mokytis matematikos veiksmų interaktyvioje 3D žaislų parduotuvėje.
Mokykla yra pasirinkusi ir nuo
2016 m. rugsėjo pradėjo įgyvendinti ekologijos ir aplinkos technologijų kryptingą ugdymą, todėl
pirmiausia stengiamasi įsigyti 3D
objektų rinkinius gamtos mokslų
pamokoms, nes tokios mokymo
priemonės yra gana brangios, tačiau galvojame, kaip šiuolaikiškai
ir patraukliai pateikti mokiniams ir
kitų dalykų žinias. Per ateinančius
mokslo metus planuojame įsigyti chemijos bei matematikos 3D
objektų rinkinius vyresniųjų klasių
mokinių pamokoms.
Tyrimais yra nustatyta, kad
3D objektų naudojimas naudingas ir mokiniams, ir mokytojams,
nes padeda mokiniams įsisavinti, suprasti pateikiamą informaciją
daug greičiau bei efektyviau (86
proc. pamokos informacijos, be
3D – 56 proc.), palengvina mokymosi procesą, įtraukia bei sudomina ir mažiau motyvuotus mokinius. Spalio-lapkričio mėnesiais
3D technologijų klasėje planuojame Atvirų durų dienas ir tėveliams, kuriems, manome, bus taip

pat smalsu pamatyti, kaip per tokias pamokas mokomoji medžiaga pateikiama jų vaikams.
3D technologijų klasės įrangos
įsigijimas ir instaliavimas kartu
su demonstraciniais moduliais
kainavo 5500 eurų, klasės remontas ir nauji baldai - 2893 eurus. Esame dėkingi UAB „Biznio
mašinų kompanijos“ edukacinių
sprendimų skyriaus vadovui R.
Mačerniui, lektoriui A. Manzurovui už dalykišką bendradarbiavimą įsigyjant naujas ir inovatyvias
priemones ir mokantis jomis dirbti, Druskininkų savivaldybei – už
mokyklos bendruomenės iniciatyvų palaikymą bei finansinę paramą, įrengiant 3D technologijų
klasę ir kuriant šiuolaikiškas edukacines erdves mokykloje ir jos
teritorijoje.
Dėkoju mokyklos bendruomenės nariams už idėjas, darbus
ir paramą, prisidedant prie edukacinės aplinkos kūrimo. Sveikinu visus su artėjančia Rugsėjo 1-ąja. Mokiniams linkiu
visus mokslo metus neblėstančio smalsumo, atkaklumo, naujų žinių troškimo ir noro tobulėti,
mokytojams – ryžto ir kantrybės
mokyti ir mokytis patiems, tėveliams – pasitikėjimo, gražaus
bendradarbiavimo su mokytojais
ir mokykla. Tegul ir šiais mokslo metais mus jungia darnus darbas, bendri siekiai ir atradimai.

Vaikų laisvalaikio centras „Smiltelės“ kviečia registruotis į pusės ir
visos darbo dienos vaikučių priežiūros grupę. Jauki, spalvinga, saugi
aplinka, amžių ir poreikius atitinkanti veikla turėtų sudominti tuos tėvelius,
kurie nori palengva adaptuoti vaikiuką darželiui bei mokyklai, vengia dažno sirgimo, nori skirti keletą valandų savo poreikiams. Mūsų tikslas - skatinti vaiko savarankiškumą, saviraišką ir kūrybiškumą, lavinti vaikų fantaziją. Du kartus per savaitę mažuosius aplanko muzikė Jūratė, atverianti
„smilčiukams“ ypatingą garsų pasaulį. „Smiltelėse“ vaikai mokosi bendrauti, draugiškai pramogauti, raidelių ir skaičiukų… Jie šoka, sportuoja, piešia, lipdo, kuria, vaidina, muzikuoja. Mokosi pažinti pasaulį, aplinką, kitus ir save.
Jei jūsų vaikelio amžius nuo 2 iki 6 -erių metukų, kviečiame prisijungti
prie mūsų šaunios kompanijos ir smagiai bei turiningai leisti laiką.
Darbo laikas: I-V nuo 7.30 iki 13.00 val. (pusė darbo dienos); I-V nuo
7.30 iki 18.00 val. (visa darbo diena)
Smulkesnė informacija tel. 8 678 19423; M.K. Čiurlionio g.3, Druskininkai.

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221
Reikalinga kambarinė prižiūrėti apartamentus.
Tel. 8 645 19517
Įmonei reikalingas vairuotojas – pardavėjas.
Tel. 8 615 14890

Automobilių dirbtuvėms reikalingas meistras,
sugebantis remontuoti lengvųjų automobilių
važiuokles.
Tel. 8 612 68057
UAB „Ąžuolija LT“ siūlo darbą miškininkui nepilnai darbo dienai.
Pobūdis: miško taksavimas. Reikalinga patirtis.
Tel. 8 650 80515

UAB „TPL Technologies“
ieško darbuotojų dirbti
gamyboje.
Tel.: 8 618 02102
druskininkai@tplt.lt

Viešbučio „Pušynas“ restoranas

Jūsų paslaugoms – maitinimo organizavimas:

• banketų, furšetų, gimtadienių, vestuvių, krikštynų ir kitų švenčių;
• įvairūs užkandžių rinkiniai išsinešti;
Be papildomo mokesčio suteikiame:
• salę Jūsų šventei;
• vaizdo projektorių;
• patariame ir parenkame atlikėjus, animatorius;
• rengiame maisto meniu, atitinkančius Jūsų norus ir galimybes.
Kontaktas pasiteirauti ir paslaugų rezervacijai: 8 687 30889
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„Telia“ išmaniosios televizijos žiūrovams –
ypatingas sporto ir kino derinukas
Kol Lietuvos krepšininkai
lieja prakaitą ruošdamiesi Europos vyrų krepšinio čempionatui ir mokosi naujų derinukų, „Telia“ jau dabar kviečia
sirgalius rezervuotis geriausias vietas rungtynėms stebėti – sofas savo namuose.
„Telia“ naujiems išmaniosios
televizijos žiūrovams dovanoja išskirtinę dovaną – „Viasat“
sporto kanalų rinkinį dvejiems
metams. Ką pasirinkti turės ir
tie, kas trilerį sporto aikštelėje
mielai iškeičia į gerą komediją
– jų ekranuose dvejus metus
galės suktis filmai per „Viasat“ kino kanalus.
„Atkaklios varžybos dažnai
primena gerą įtempto siužeto
filmą, o kokybiškas kinas gali
pakrauti geros energijos ne ką
mažiau negu pergalių akimirkos sporto arenose. Belieka pasirinkti, ką smagiau žiūrėti su
šeima ar draugais, ir mėgautis
išmaniosios televizijos privalumais kasdien“, – sako Norbertas Žioba, „Telia“ privačių klientų vadovas.
Tų, kurie užsisakys išmaniąją televiziją ir pasirinks „Viasat“
sporto kanalų rinkinį, lauks papildoma dovana. Europos krepšinio čempionato metu į šį rinkinį
„Telia“ įtrauks specialiai Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynėms dedikuotą kanalą „TV3
Krepšinis HD“. Šio kanalo žiūrovai visas lietuvių kovas čempionate galės stebėti HD raiška
ir mėgautis pačiu kokybiškiausiu
transliacijų vaizdu.
„Viasat“ sporto kanalų rinkinį sudaro „Viasat Sport Baltic“, kuris rodys visas Europos vyrų krepšinio čempionato
rungtynes, lauko sporto aistruolių pamėgtas „Viasat Golf“ ir autosporto gerbėjų vertinamas
„Viasat Motor“. Pasirinkę „Viasat” filmų kanalų rinkinį, žiūrovai
matys net 4 kanalus, kurie trans-

Gamybos įmonei UAB „Druskininkų Rasa“
reikalingas darbuotojas darbui sandėlyje, mokantis
vairuoti autokrautuvą ir turintis darbo patirties.
Teirautis telefonu: 8 603 37599

liuoja viso pasaulio filmus, Holivudo premjeras ir kino klasiką.
Šių kanalų žiūrovai filmus galės
ne tik atsukti nuo pradžių, bet ir
naudotis 14 dienų archyvu. Kiekvieno šių kanalų rinkinio įprasta kaina mėnesiui yra 3,90 euro.
Apsilankiusiųjų „Telia“ salonuose laukia ir daugiau staigmenų – itin geros naujų televizorių
kainos bei galimybė juos įsigyti
išsimokėtinai be jokio pabrangimo. Be to, visi klientai, nuo rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo 8 d. užsisakę „Viasat“ sporto arba „Viasat

Combo“ kanalų paketus, dalyvaus žaidime. Jame bus galima
laimėti kelionę į Europos krepšinio čempionato finalą Stambule
dviems bei kitus prizus.
„Telia“ išmaniąją televiziją užsisakyti ir specialiais dovanų
pasiūlymais pasinaudoti nuo
šiandien galima artimiausiame klientų aptarnavimo salone.
Daugiau rudens pasiūlymų taip
pat galima gauti paskambinus
„Telia“ klientams nemokamu telefonu 1817 arba interneto svetainėje telia.lt.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras skelbia viešąjį
aukcioną parduoti:

1. Pavadinimas: Kompostas.
2. Pagaminimo metai: 2017 metai.
3. Komposto laboratorinių tyrimo rezultatai: tyrimų protokolas Nr. K-102, pateikti: www.aratc.lt.
4. Kiekis: apytikslis 900 tonų, tikslus kiekis bus nustatytas išvežant jį iš laikymo vietos.
5. Laikymo vieta: žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, esanti Karjero g. 2, Takniškių kaimas, Alovės
seniūnija, Alytaus rajonas.
6. Pradinė pardavimo kaina: 5 Eur/t be PVM.
7. Parduodamas turtas nuosavybės teise priklauso UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau- Bendrovė).
8. Aukcionas vyks 2017 metų rugpjūčio 31 dieną 10:00 valandą adresu: Karjero g. 2, Takniškių kaimas,
Alovės seniūnija, Alytaus rajonas, administraciniame pastate.
9. Pakartotinai aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks 2017 m. rugsėjo 7 d. 10.00 val. ten pat.
10. Aukcioną organizuoja ir praveda UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, atsakingas asmuo:
Romas Dimša, (Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus, tel.:8 315 72842; faks.:8 315 50150, el. paštas: romas.
dimsa@alytausratc.lt).
11. Aukciono objekto apžiūros klausimais galima kreiptis nuo 2017 metų rugpjūčio 28 dienos iki 2017
metų rugpjūčio 30 dienos į aukciono komisijoje dalyvaujantį asmenį: Aldoną Pilvelienę. Tel.: 8 315 50331.
12. Potencialus pirkėjas, norintis įsiregistruoti viešo aukciono dalyviu, UAB Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centrui, esančiam Vilniaus g. 31, LT-62112 Alytus, iki 2017 metų rugpjūčio 30 dienos 16:00 valandos turi pateikti faksu: 8 315 50150, arba elektroniniu paštu: grazina.merzvinskiene@alytausratc.lt
laisvos formos prašymą dalyvauti viešajame aukcione.
13. Aukcionų dalyvių dalyvavimas nemokamas.
14. Aukciono laimėtojas kompostą privalo išsivežti savo transporto priemone bei lėšomis. Pakrovimas
Bendrovės technika.

Perkame mišką iškirtimui, valome, atliekame
retinimo darbus, tvarkome apleistus sklypus, sodybas.
Tel. 8 630 45599

Parduodame:
Gamtinį žvyrą, gamtinį
smėlį, sijotą žvyrą, gamtinį
juodžemį užpylimui, natūralias durpes tinkamas sodininkystėje.

Tel. 8 653 33299

Įmonei reikalinga buhalterė(-is).
Tel. 8 642 60200
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Renginiai
Rugpjūčio 24 d. 18.30 val. Neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestro koncertas „Vasaros šypsenos“. Organizatorius
– Lietuvos specialiosios kūrybos
draugija „Guboja“ (Druskininkų
pramogų aikštė)
Rugpjūčio 25 d. 19 val. Jubiliejinis koncertas „Pabūkim laimingi“. Legendines Miko Suraučiaus dainas atliks populiarūs
Lietuvos dainininkai:
Povilas
Meškėla, Česlovas Gabalis, Arina, Aleksandras Ivanauskas-Fara, Viktoras Malinauskas, Irena
Ašakaitė, Aistė Lasytė, grupės
„Vairas“, jaunieji „Huge Soul“,
maestro Mikas Suraučius bei
bigbito pradininkė Lietuvoje grupė BASSVIM (Druskininkų pramogų aikštė)
Rugpjūčio 26 d. Atsisveikinimo su vasara šventė „Vasaros
aidai“. Šventėje dalyvaus Irlavos kultūros centro vaikų tautinių
šokių kolektyvas „Abavina” (Latvija), ansamblis „Irlavnieki” (Latvija), Alytaus rajono Simno kultūros centro liaudiškos muzikos
kapela „Simnyčia“, „Diamonds
Show“, grupė „Freeks on floor“,
Kazimieras Likša ir grupė, atlikėjas Žilvinas Žvagulis ir kiti. (Druskininkų pramogų aikštė, Vijūnėlės parkas)
Rugpjūčio 25-27 d. Tautodailės ir amatų darbų mugė (Vilniaus alėja)

Norėčiau išreikšti didžiulę padėką Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos pirmų klasių mokinių vasaros stovyklos organizatoriams. Esame dėkingi visiems stovyklos
organizatoriams ir asmeniškai Agnei Aleksonytei-Gaidamavičienei už meilę vaikams, nuoširdumą, atsidavimą, rūpestį, įdomių veiklų organizavimą ir, žinoma,
gerą nuotaiką.
Visų klasės tėvelių vardu
Tatjana Juozapavičienė

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

AB „Eglės“ sanatorija (Eglės g. 1, Druskininkai) nuo 2017 m.
spalio 1 d. išnuomoja negyvenamąsias patalpas prekybai (bendras patalpų plotas 39,32 m2, patalpos yra sanatorijos valgyklos
pastato „B“ įėjimo pusėje). Nuomos kaina 200 Eur (be PVM)/1
mėn. Pageidautina, kad būtų prekiaujama meno dirbiniais.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8 313 60 222
arba el. p.: office@sanatorija.lt

Rugpjūčio 26 d. 16 val. koncertuos pianistas Jurgis Karnavičius. Skambės M. K. Čiurlionio, L. van Beethoven, M.
Ravel kūriniai (M. K. Čiurlionio
memorialinis muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 35)
Rugpjūčio 27 d. 19 val. Sakralinės muzikos valanda. I. Prudnikovaitė (mecosporanas), R.
Beinaris (obojus, anglų ragas),
G. Beinarytė (arfa), B. Beinarytė (fleita), G. Kviklys (vargonai)
(Druskininkų bažnyčia)
Rugpjūčio 30 d. 20 val. Vincenzo de Martino (Italija) baigiamasis fortepijoninės muzikos
vasaros koncertas. Repertuare skambės M. K. Čiurlionio, J.
S. Bach, F. Liszt, S. Rachmaninov, J. Vitols, L. van Beethoven
kūriniai (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)  
Rugpjūčio 28 d. 21.30 val.
Naktinis krepšinis 3x3 (Druskininkų JUC lauko erdvė, Veisiejų g. 17)
Rugpjūčio 29 d. 11 val. JUC
Futbolo taurė 4x4 (Druskininkų
JUC lauko erdvė, Veisiejų g. 17)
Registracija ir daugiau informacijos – www.juc.lt/krepsinis-futbolas2017, tel. 8 646 56003
Rugpjūčio 29 d. 19 val. ansamblio
„Rasa“
koncertas
(„Draugystės“ sanatorijoje )
Parodos
Paroda ,,Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Jurgitos Kauzonaitės siuvinių
paroda „Vilties spindesys“ (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)
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)
Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Paroda „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)

Užuojautos
Kas gyveno taip, kad jo atminimą
šventai saugo savo širdyse jo mylėti žmonės,
tas manau, padarė viską,
kad gyventų ir po mirties.
(G. Elbertas)
Nuoširdžiai užjaučiame Laimą Balčiuvienę
dėl mylimo Tėvelio mirties.
Druskininkų ligoninės Vaikų ligų
skyriaus kolektyvas
... be galo baisu žmogų
tartum saulę danguj prarast.
(Just. Marcinkevičius)
Dėl mylimos sesers mirties nuoširdžiai užjaučiame
Eleną Maceikevič.
Sanatorijos „Belorus“ bendradarbiai
Užjaučiame Liškiavos Švč. Trejybės parapijos kleboną kunigą
Joną Cikaną, mirus mylimam Tėvui Zenonui.
Prisimename ir užtariame savo maldose.
Liškiavos parapijos žmonės

Amžinybėn išėjus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame
Liškiavos Švč. Trejybės parapijos kleboną kunigą Joną Cikaną.
Gerdašių bažnyčios parapijiečiai

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
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2017 m. rugpjūčio 24 d.

2017.08.25 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.
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. Palikimas .
00:45 Klausimėlis.lt (k.).
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 Ir tegul skamba (k.).
05:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Kontrolinės vyrų krepšinio
rungtynės Vilniuje. Lietuva - Ispanija“.
Tiesioginė transliacija.
21:30 „Ponas ir ponia Smitai „.
23:55 „Pabėgimas iš Šoušenko“.
02:35 „Paliktieji“ (k.).
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 penktadienis.
21:00 Kaip atsikratyti boso?.
23:00 Stiklo namai.
01:05 Operacija „Kardžuvė“ (k).
06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte. Pokalbis su žolininke A.
Karaliūnaite.
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“.
01.05 „Leningradas. Pokario gatvės“.
02.55 „Pasaulio chameleonai“.
03.20 „Laukinė Australija“.
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 „Žiniuonis“ (k).
11:35 Muchtaro sugrįžimas (k).
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
13:45 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:45 „Voratinklis“.
15:50 Muchtaro sugrįžimas.
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
18:00 Info diena.
18:30 „Savas žmogus“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Priverstinis panirimas.
23:20 Gundanti klasta (k).
01:25 „Visa menanti“.
02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:00 Priverstinis panirimas (k).

2017.08.26 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Karinės paslaptys.
06:55 Tatonka ir mažieji draugai.
07:35 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:50 Džiunglių knyga 2.
08:05 Premjera. Mūsų miesteliai.
Andrioniškis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai. Afrikos plėšrūnai.
13:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys.
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 Irenos Starošaitės koncertas
„Dvylika meilės akimirkų“.
22:05 Trumposios žinios.
22:10 Italas.
23:55 Trumposios žinios.
24:00 Premjera. Kalnų šnabždesys.
01:30 Prombergai. Pilkosios zonos
simfonija (k.).
02:35 Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai. Afrikos plėšrūnai (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys (k.).
04:25 Džesika Flečer 3 (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bailus voveriukas“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kur giria žaliuoja“.
09:00 „Kobra 11“.
10:00 „Vasaros gidas“.
10:30 „Moderni šeima“.
11:00 „Daktaras Dolitlis 2“.
12:45 „Karštos galvos!“.
14:30 „Nuotaka iš anapus“.
16:10 „Simpsonai“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Taksi“.
21:25 „Kodas L.O.B.I.A.I.: Paslapčių knyga“.
00:00 „Profas“.
01:40 „Sekso abėcėlė“.
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“.
09:55 KINO PUSRYČIAI Pasaulio
gelbėtojai.
11:25 Linksmuolė Momo.
13:05 Viktoras ir krokodilų namo paslaptis.
14:55 „Markas Polas“.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Katės ir šunys.
Kačių kerštas.

Savaitraščio Nr. 118
21:10 Monte Karlas.
23:20 Kiečiausi Spartos vyrai.
01:00 Kaip atsikratyti boso? (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 Partizanų keliais.
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 „Pavariau“.
09:30 Apie žūklę.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „Gyvybės galia“.
11:50 „Pragaro katytė“.
13:00 „Žiniuonis“.
15:10 „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 Prezidento patikėtinis.
23:50 AŠTRUS KINAS Iš tamsybių.
01:40 „Visa menanti“ (k).
03:10 Muzikinė kaukė (k).

2017.08.27 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 Tatonka ir mažieji draugai.
09:25 Džiunglių knyga 2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Brolių Grimų pasakos. Sniego močia.
11:00 Premjera. Šunų ABC 3.
11:50 Pasaulio dokumentika. Didžiųjų medžiotojų sugrįžimas
12:40 Pasaulio dokumentika. Pumos. Kova už būvį.
13:35 Mis Marpl. 3
15:10 Folčio viešbutis 2.
15:45 Žinios.
16:00 Lietuvos televizijos jubiliejui.
TV šou „60 akimirkų“.
17:30 Žinios.
18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.
18:55 Bėdų turgus.
19:40 Savaitė.
20:30 Panorama. HD.
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“.
22:05 Trumposios žinios.
22:10 Tai nutiko Jemene.
23:55 Trumposios žinios.
24:00 Serena.
01:50 Pasaulio dokumentika. Didžiųjų medžiotojų sugrįžimas (k.).
02:40 Pasaulio dokumentika. Pumos. Kova už būvį.
03:30 Mis Marpl.
05:05 Mūsų miesteliai. Andrioniškis (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“ (k.).
07:00 „Bailus voveriukas“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kung Fu Panda“.
09:00 „Kobra 11“.
10:00 „Havajai 5.0“.
11:00 „Evermoras“.
12:50 „Karštos galvos! 2“.
14:35 „Paukšteli, spruk“.
16:55 „Simpsonai“.

17:25 „Pakeliui į Balį“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „2 Barai. Išlikimo kovos“.
21:30 „Anoniminis tėtis“.
23:45 „Rokis 4“.
01:25 „Kodas L.O.B.I.A.I.: Paslapčių knyga“ (k.).
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“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Gyvenimas ant ratų.
12:10 Seni bambekliai 2.
14:15 „Potvynis“.
18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:35 Nepaprastas Žmogus-Voras.
23:20 Gili žydra jūra.
01:20 Monte Karlas (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Visatos stebuklai“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Samsonas Rally Rokiškis“
varžybų apžvalga.
10.35 Ekovizija.
10.45 „Vera. Sūnus palaidūnas“.
12.45 „Moterų daktaras“.
14.55 „Mainai gamtoje“.
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. Mėlynas žaibas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės.
Mėlynas žaibas“.
00.15 „Vera. Sūnus palaidūnas“.
02.10 „Moterų daktaras“.
03.40 „Šetlando žmogžudystės.
Mėlynas žaibas“.
05.40 „Mainai gamtoje“.
6.30 „Jaunikliai“.
06:30 Baltijos galiūnų čempionato etapas Molėtai (k).
2017 m.
07:30 Akivaizdu, bet neį-

tikėtina.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionato
finalas Radviliškis. 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“.
22:00 Amžinai tavo.
00:05 „PREMJERA Kortų namelis“.
02:00 Prezidento patikėtinis (k).
03:30 Iš tamsybių (k).

2017.08.28 d.
Pirmadienis
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 Savaitė (k.).
12:45 Klausimėlis.lt.
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Premjera. Emilija iš Laisvės
alėjos.

23:35 Modernus serialas. Premjera.
Jaunasis Popiežius.
00:30 Kelias į namus.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Specialus tyrimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Savaitė (k.).
05:00 Seserys (k.).

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
00:45
01:35
02:30
03:20
04:05

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Tėvelio dukrytės“.
„2 Barai“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Popieriniai miestai“.
„Kastlas“.
„Naujakuriai“.
„Legendos“.
„Tironas“.
„Ekstrasensų mūšis“.

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... 2.
21:00 „Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Žaidimas be taisyklių.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 „Judantis objektas“.
02:10 Gili žydra jūra (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Skinsiu raudoną rožę.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
13.35 „Merdoko paslaptys“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Kapitonas Gordejevas“.
00.50 „Merginos iš Ukrainos“.
01.50 Reporteris.
02.30 „Delta“.
03.20 „Chiromantas“.
04.10 „Merdoko paslaptys“.
04.55 „Delta“.
05.45 „Merdoko paslaptys“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Įteisintas faras“ (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 „Įteisintas faras“.
20:30 Farai.
21:00 Prisiminti pavojinga.
23:20 Amžinai tavo (k).
01:15 „Kortų namelis“ (k).
03:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:45 „Gyvybės galia“ (k).
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2017.08.29 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 3.
11:50 Gimę tą pačią dieną (k.).
12:45 Klausimėlis.lt.
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 „25-asis kadras. Terra incognita“.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 „LRT – atkurtos Lietuvos šimtmečio transliuotojas“. Naujas sezonas.
23:10 Modernus serialas. Premjera.
Tvin Pyksas 3.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Baltijos kelias.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 „25-asis kadras. Terra incognita“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

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
00:50
01:40
02:35
03:25
04:15
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06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
„Meilės sūkuryje“.
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Tėvelio dukrytės“.
„2 Barai“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Dvigubas smūgis“.
„Kastlas“.
„Naujakuriai“.
„Legendos“.
„Tironas“.
„Ekstrasensai detektyvai“.

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.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Išlikimo
žaidimas.
00:05 „Juodasis sąrašas“.
01:00 „Judantis objektas“.
01:50 Žaidimas be taisyklių (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Vasara tiesiogiai
su D. Žeimyte. Pokalbis su
G.Landsbergiu.
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 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“.

21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Kapitonas Gordejevas“.
00.50 „Merginos iš Ukrainos“.
01.50 Reporteris.
02.30 „Delta“.
03.20 „Chiromantas“.
04.10 „Merdoko paslaptys“.
04.55 „Delta“.
05.45 „Merdoko paslaptys“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Įteisintas faras“ (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 „Įteisintas faras“.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Didingiausias filmas.
22:50 Prisiminti pavojinga (k).
01:05 „Nikita“.
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:40 Su cinkeliu.
04:20 Pagalbos skambutis (k).
04:45 „Pragaro katytė“ (k).

2017.08.30 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 3.
11:50 „25-asis kadras. Terra incognita“ (k.).
12:45 Klausimėlis.lt.
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Klausimėlis.lt.
23:15 Premjera. Vokietija 1983-iaisiais.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Misija Sibiras‘16: dvi savaitės,
trukusios vieną poliarinę dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

08:55
10:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
19:30
21:00
21:30
22:25
22:30
00:35
01:30
01:55
02:20
03:10

06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
„Meilės sūkuryje“ (k.).
„TV Pagalba“ (k.).
„Tėvelio dukrytės“ (k.).
„Kempiniukas Plačiakelnis“.
„Simpsonai“.
„Pažadėtoji“.
„Pamilti vėl“.
„TV Pagalba“.
„TV3 žinios“.
„Tėvelio dukrytės“.
„2 Barai“.
„TV3 vakaro žinios“.
„Vikingų loto“.
„Priverstas žudyti“.
„Kastlas“.
„Naujokė“.
„Paskutinis iš vyrų“.
„Legendos“.
„Tironas“.

06:35 Dienos programa.
06:40 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Linksmieji detektyvai“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:45 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.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:00 „Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Tamsi
tiesa.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 „Judantis objektas“.
02:10 Išlikimo žaidimas (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Vasara tiesiogiai su
D. Žeimyte. Pokalbis su broliais Gataveckais.
07.20 Kitomis akimis.
07.50 Skinsiu raudoną rožę.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Merginos iš Ukrainos“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Baltoji strėlė“.
00.50 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.30 „Delta“.
03.20 „Chiromantas“.
04.10 „Merdoko paslaptys“.
04.55 „Delta“.
05.45 „Merdoko paslaptys“.
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 „Įteisintas faras“.
20:30 Pagalbos skambutis.
21:00 Žmogžudysčių sąrašas.
23:00 Didingiausias filmas (k).
00:50 „Nikita“.
01:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:25 Su cinkeliu.
03:30 Pagalbos skambutis (k).
03:50 „Pragaro katytė“ (k).

2017.08.31 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Komisaras Štolbergas.
11:05 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 3.
11:50 Gyvenimas (k.).
12:45 Klausimėlis.lt.
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“.
22:30 Premjera. Sangailės vasara.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 „LRT – atkurtos Lietuvos šimtmečio transliuotojas (k.).

04:00 LRT radijo žinios.
04:05 „LRT – atkurtos Lietuvos šimtmečio transliuotojas“ (k.).
04:35 Klausimėlis.lt (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“ (k.).
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“ (k.).
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:00 „TV3 žinios“.
18:25 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
18:30 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Lietuva - Gruzija“. Tiesioginė transliacija.
19:20 „Rungtynių pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
19:35 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Lietuva - Gruzija“. Tiesioginė transliacija.
20:25 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
20:30 „Tėvelio dukrytės“.
21:00 „2 Barai“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Vikingų loto“.
22:30 „Rembo“.
00:10 „Europos vyrų krepšinio čempionatas. Italija - Izraelis“. Vaizdo įrašas.
01:50 „Naujokė“.
02:15 „Paskutinis iš vyrų“.
02:45 „Legendos“.
03:35 „Tironas“.
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.
20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
20:30 „Vaikai šėlsta“.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Tuk tuk.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 „Judantis objektas“.

02:05 Alchemija. VDU karta.
02:35 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Vasara tiesiogiai
su D. Žeimyte. Pokalbis su
Gema Umbrasiene.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Albanas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Merginos iš Ukrainos“.
13.35 „Bitininkas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Likimo melodija“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“.
21.30 „Delta“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Baltoji strėlė“.
00.50 „Leningradas. Pokario gatvės“.
01.50 Reporteris.
02.30 „Delta“.
03.20 „Chiromantas“.
04.10 „Merdoko paslaptys“.
04.55 „Delta“.
05.45 „Merdoko paslaptys“.
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 „Įteisintas faras“.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Drąsiaširdis.
23:05 Žmogžudysčių sąrašas (k).
01:00 „Nikita“.
01:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:40 „Savas žmogus“ (k).
04:55 Savaitės kriminalai (k).
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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.
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).

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis,
skalda. Tel. 8 698 76866
Siūlomas darbas pjovėjams pjauti miškelius biokurui.
Atlyginimas kiekvieną savaitę, aprūpiname darbo įrankiais, geras atlyginimas. Tel. 8 645 99030

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

Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %
Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444
Reikalingi darbininkai dirbti miške: 1 benzopjūklininkas
ir 1 pagalbinis darbininkas. Tel. 8 614 37960
Vežu pakeleivius į Lenkiją apsipirk ti.
Tel. 8 623 18090

Malkų išpardavimas
(skaldytos arba
kaladėmis).

Tel. 8 601 46179

Nemokamai išpjauname apaugusius medžiais ir krūmais
laukus, pievas (daugiau kaip 1 ha) bei išsivežame.

Žemę sutvarkome labai greitai. Tel. 8 601 00292

Siūlomas darbas fiskaru traukti biokurą. Didelis atlyginimas, nuolatinis darbas. Tel. 8 645 99030

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis prilydomomis dangomis. Suteikiu garantijas. Tel. 8 683 13495
Superkame automobilius. Gali būti su defek tais.
Tel. 8 627 59735

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

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

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

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

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

Jaukus 1 kambario 28 kv. m butas
gyvenimui ar poilsiui. Kaina – 28000
Eur. Tel. 8 617 41982

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

20 a namų valdos sklypas, Naujasodės pradžioje, Jaskonių g., šalia miško,
prie pat asfaltuoto kelio, 4 km nuo
Druskininkų. Atvesta elektra. Padaryta
kadastriniai matavimai, yra visi dokumentai. Kaina – 18000 Eur. Galima
derėtis. Tel: 8 686 14615, 8 628 36763

1 kambario 36 kv. m butas su baldais
ir buitine technika, 4 aukšte iš 5 Gardino g. Tel. 8 687 68577
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
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 2 kambarių 50,37 kv.
m butas 2 aukšte iš 2, Liškiavos g.
Kaina – 37000 Eur. Galima derėtis.
Tel. 8 624 17469
Suremontuotas 4 kambarių 78 kv. m
butas Ateities g., 4 aukšte iš 5. Kaina
– 53000 Eur. Tel. 8 606 04614
Suremontuotas 4 kambarių 81 kv. m
butas 4 aukšte iš 5 Ateities g., namas
renovuotas 2015 m. Kaina – 58000
Eur. Tel.: 8 675 26415, 8 686 88637
3,5 ha sodyba su pastatais gražioje
vietoje, prie Vilkinių ežero, prie Viktarinos. Tel. 8 694 32045
8,4 a sklypas Leipalingyje su gyvenamu namu ir ūkiniais pastatais. Kaina
– 16000 Eur. Tel. 8 616 48116
Nebrangiai 6,75 a sodas Jaskonyse.
Tel. 8 687 37575
6,02 a sodas Jaskonyse. Vasarnamis, aptverta teritorija, šulinys, elektros įvadas. Kaina – 12000 Eur.
Tel. 8 614 67590
6 ha žemės ūkio paskirties sklypas
su mūriniu vasarnamiu, elektra. Kaina – 15000 Eur. Tel. 8 614 67590

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„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
„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA iki
2019 m., draudimas, rida – 186000
km. Tel. 8 682 98506
„Volvo 850“ 1995 m., 2,5 L benzinas,
106 kW. Tel. 8 698 84487
„Honda Civic“ 1997 m., 1,4 L benzinas, TA iki 2019 m. Kaina – 550 Eur.
Tel. 8 614 09971
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

Parduoda mišką ir medieną

Įvairių dydžių namų valdos sklypai
(prie miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos – vandentiekis, kanalizacija, el. pastotė) M.
K. Čiurlionio g. 120. Tel. 8 602 10802

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

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

4,5 kub. m sausos, viengubo pjovimo
5 cm storio, 2,5 m ilgio drebulinės
dilės. Kaina – 400 Eur.
Tel. 8 611 21491

Parduodu arba nuomoju parduotuvękavinę su 16 a žemės Liškiavoje.
Tel. 8 612 12197
Sodyba su 10,6 ha žemės (0,8 iš jos
– miškas) Liškiava-Žeimiai.
Tel. 8 61212197

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

37 a sklypas Druskininkų Neravuose. Sklype yra miesto vandentiekis,
kanalizacija, ribojasi su mišku, yra
geodeziniai matavimai.
Tel.: 8 603 06252, 8 603 94745

Vyriškas kalnų dviratis „Giant“ už 170
Eur. Tel. 8 657 50460

42 a sklypas Ratnyčioje.
Tel. 8 606 35455

Šaldiklis „Snaigė“ (A klasė, 6 stalčiai)
už 80 Eur. Tel. 8 650 87433

Parduodami įvairūs daiktai

Suaugusiųjų sauskelnės „Tena Slip“
(L dydis). Tel. 8 696 15277
„Ryto“ gimnazijos uniforma mergaitei: megztinis ir švarkas (L dydis) po
15 Eur. Tel. 8 682 46682
Mažai naudota skalbimo mašina
„Elektrolux“ ( 4,5 kg), pakabinama indauja (iš komplekto), 2 pakabinamos
spintelės. Tel. 8 616 37589
Pertvara su slankiojančiu veidrodžiu
(veidrodžio plotis 1, 55 m, aukštis 2,
31 m). Tel. 8 618 73838
Vaikiškas vežimėlis-skėtukas (naudotas 4 mėn.) už 14 Eur; vaikiškas
kelioninis sulankstomas maitinimo
staliukas-kėdutė už 13 Eur. Tel. 8 613
11516 (skambinti nuo 8 iki 19 val.)
Tvarkingas, geros būklės LCD
monitorius „Samsung 932GW“ (įstrižainė 19,48 cm), maksimali raiška
1440X900, yra laidai, diskas už 20
Eur; naudota, puikiai veikianti mobili
infraraudonųjų spindulių pirtis už 75
Eur. Tel. 8 682 54656
Kineskopinis televizorius „Fhilips“
(yra priedelis, antena). Kaina – 20
Eur. Tel. 8 695 66614
Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai, miežiai ir avižos.
Tel. 8 699 18639
Bufetas-indauja, televizoriaus staliukas, virtuvės stalas su kėdėmis,
sofa, fotelis, geliu staliukas, komoda,
sekcija, kavos staliukas, svetainės
komplektas. Tel. 8 612 09648
Vaikų kambario baldai: kampinis
rašomasis stalas už 70 Eur; kampinė
spinta už 110 Eur; komoda už 60 Eur;
„Roltechnik“ kampinės dušo kabinos
stumdomos durys (182 cm aukštis,
90x90) už 30 Eur; stiklinės stumdomos durys (2,20mx 1,84 m) už 70
Eur; vertikalios geltonos žaliuzės
(1.80 m) už 20 Eur. Tel.8 682 66707
2 nedaug dėvėti geros būklės kostiumai(52-54 dydis, 172-176cm. ūgiui)
tamsiai pilkos su melsvomis juostelėmis ir smėlinės spalvos po 15 Eur;
2 tokio pat dydžio švarkai: velvetinįs
žalsvai rusvos spalvos ir šiltesnis
margas (juoda-balta) pavasario-rudens sezonui po 10 Eur; natūralios
odos vairuotojo rankinė už 15 Eur.
Tel. 8 612 29462
2 puikios būklės skandinaviško stiliaus, pilkos spalvos foteliai mediniais
ranktūriais bei medinėmis kojelėmis
po 80 Eur. Tel. 8 616 83890
Telefonai: „Alcatel pop 4 plius“ (2
sim) už 50 Eur; „Nokia lumia 520“ už
20 Eur. Tel. 8 695 66614
Nauji, supakuoti „Versace“ kvepalai
„Yellow Diamond“ (90 ml). Kaina – 60
Eur. Tel. 8 616 83890
4 durų spinta, mikrobangų krosnelė,
kilimas, išskleidžiamas pietų stalas,
kėdės, dvigulė lova, sekcija, krištolinis šviestuvas, komodėlė, odinė sofa.
Tel. 8 606 28422
Naujas mini šaldytuvas „Electrulux“
už 150 Eur, kineskopinis televizoriius
„Toshiba“ su priedėliu, pultu ir lauko
antena už 60 Eur, medinės buto durys už 50 Eur, televizoriau staliukas
už 15 Eur. Tel. 8 620 62635
Geros būklės „Ryto“ gimnazijos švarkas
mergaitei (dydis 34). Tel. 8 624 73481
Universalaus dydžio vestuvinė suknelė. Kaina – 30 Eur.
Tel. 8 622 21438
Automatine skalbyklė „Bosch“ už 100
Eur; indaplovė „AEG-Electrolux“ už
100 Eur; džiovyklė „Electrolux“ (6 kg)
už 120 Eur. Tel. 8 650 87433
Spinta (245x88,5x56) už 40 Eur;
naudotas gartraukis už 30 Eur.
Tel. 8 675 18337
Senovinė skrynia. Kaina – 40 Eur.
Tel. 8 623 20014

Geros būklės baltarusiškas dvigulis
fotelis su vokišku natūralios vilnos
čiužiniu. Kaina – 120 Eur.
Tel. 8 637 57692

Gyvenamą namą su garažu „Paparčio“ sodų b-joje į 1 kambario butą
Druskininkuose. Bendrabučio nesiūlyti. Tel. 8 682 99968

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

Nuoma

2 pakabinamas knygų lentynos, 2
dujų balionai, mechaninės svarstyklės su svarmenimis, virtuvinis staliukas su ratukais, naudotos virtuvinės
spintelės, naujas stalviršis.
Tel. 8 682 08399
Nauja švediška žoliapjovė, blokai ir
panelės, kokliai krosniai.
Tel. 8 682 98506
Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606
Geros būklės 120 bosų akordeonas
„Royal Standard“. Kaina – 300 Eur.
Tel. 8 610 74499
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
Metalinis sandėliukas (3x2 m), mūrininkų dėžutės (0,25 kub. m), trifazis
suvirinimo aparatas, gelžbetoninės
perdangos plokštės (6x1,5 m), metaliniai pastoliai (konvertai-špilkos),
elektrinė malkų skaldyklė.
Tel. 8 612 92239
Plastikinis baltas langas (137x138
cm), 2 reduktoriai (20 ir 40 kartų).
Tel. 8 627 23222
8 m meškerė.
Tel.: 8 (313) 56291, 8 687 25132
2 dujų balionai už 45 Eur; senoviniai:
spinta, 6 kėdės, radijas, įvairūs stiklainiai. Tel. 8 616 22124
Šienas rulonais. Kaina – 1 vnt./15
Eur. Tel. 8 656 68604
Vaikiškos pakabinamos supynės už
8 Eur; stumdukas „Vtech“ už 17 Eur.
Tel. 8 645 75151
Naujas „Ryto“ gimnazijos švarkas.
Tel. 8 614 83820
Moteriškas ir vaikiškas dviračiai,
šokių bateliai, berniuko kostiumas (iki
8 m.). Tel. 8 685 40200
Žieminis kvietrugis ir rugiai.
Tel. 8 672 49828
Naujas (su garantija) ventiliatorius
ant stovo. Kaina – 10 Eur.
Tel. 8 694 66989
Du kavamedžiai po 10 Eur.
Tel. 8 65752514
Skaitmeninis fotoaparatas su filmavimo funkcija ir spausdintuvas nuotraukoms. Kaina – 80 Eur.
Tel. 8 622 82556

Jauna, tvarkinga 2 asmenų šeima
išsinuomotų 1-2 kambarių butą ilgam
laikui. Tel. 8 629 61511
Išnuomojamas kapitališkai atremontuotas 2 kambarių 41,17 kv. m
butas su baldais ir buitine technika
renovuotame name M. K. Čiurlionio
g., tvarkingam asmeniui ar nedidelei šeimai ilgam laikui. Kaina – 200
Eur/1 mėn.+ komunaliniai mokesčiai.
(maži mokesčiai už šildymą).
Tel. 8 620 67503
Išsinuomotume 2-3 kambarių butą
(namą, namo dalį) Druskininkuose
arba netoli jų ilgam laikui. Esame
šeima be vaikų. Turime nuolatinių
pajamų ir ankstesnio numotojo rekomendaciją. Tel. 8 636 10102
Išnuomojamas 36 kv. m butas, tinkantis biurui. Tel. 8 611 48844
Nuo spalio mėnesio išnuomojamas 3
kambarių butas renovuotame name
N. K. Čiurlionio g. Tel. 8 685 54560
Skubiai išsinuomočiau 1 kambario
butą. Tel. 8 611 32291
Išnuomoju 1 kambarį 4 kambarių
bute. Tel. 8 601 64866
Išnuomoju 1200 kv. m įvairaus dydžio
ir aukščio patalpas. 1 patalpa – 500
kv. m, aukštis – 6 m., durys – 4,5x4,5
m. Dideli elektros, vandentiekio ir
kanalizacijos pajėgumai, 40 a žemės,
Baravykų g. 6. Tel. 8 612 12197
Išnuomoju 120 kv. m garažą Viečiūnuose (aukštos durys).
Tel. 8 612 12197
Išnuomojami 2 kambariai su visa
buitine technika Kaune, Žaliakalnio
rajone. Tel. 8 615 51757
Išnuomojamas 1 kambario butas
Veisiejų g., 3 aukšte iš 5.
Tel. 8 630 40751
Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių
bute miesto centre. Pageidautina
moteriai. Tel. 8 616 48116

Ieško darbo
Vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 657 88639
Moteris ieško auklės darbo.
Tel. 8 602 61735
Vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 603 32934
Vyras ieško darbo. Gali būti pamainomis. Tel. 8 675 80375

Kiti

Mažai naudota labai geros būklės
vaikiška vaikštynė „BabiesRUs“. Kaina – 35 Eur. Tel. 8 692 32833

Rastas priekabos ar mašinos numeris 415 VJ (netoli Neravų).
Tel. 8 606 42845

Rugiai ir kviečiai. Tel. 8 650 25245

Dovanoju 2 mėn. 2 šuniukus ir 2 kalytes. Tel. 8 674 03638

Išskleidžiamas minkštas kampas
(270x160 cm) su patalynės dėže už
255 Eur; dujų balionas (50 L) už 25
Eur; kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė) už 25 Eur.
Tel. 8 626 20523

Perka
Sodybą arba žemės sklypą.
Tel. 8 624 15759
Garažą Druskininkuose.
Tel. 8 623 29226

Keičia
2 a mūrinį namą 20 a sklype Neravuose į 2-3 kambarių butą Druskininkuose (pageidautina naujos statybos)
su priemoka. Tel. 8 612 92239

Gal kas padovanotų vasarinius krituolius obuolius. Susirinksime patys.
Tel. 8 649 16247
Reikalingas žmogus, nupjauti žolę
sklype Neravuose. Tel. 8 600 22404
Gal kas padovanotų dujinę viryklę ir
šaldytuvą. Tel. 8 623 27874
Reikalingas žmogus, galintis suremontuoti namo pamatus. Tel. 8 313
52508
Dovanojami mieli kačiukai (nukirmėlinti, gamtinius reikalus atlieka
dėžutėje; ėda įvairų maistą). Tel. 8
626 61338
Atiduodu 9 pamatų blokus (30x80
cm). Tel. 8 627 23222
Reikalinga auklė (2 m. ir 3 vaikams –
3 mėn.), kuri galėtų padėti ir buityje.
Tel. 8 614 00600
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„Draugystėje“ surengtas XVII-ojo tarptautinio festivalio-konkurso
„Muzika be sienų“ laureatų koncertas
Antradienį sanatorijos „Draugystė“ Raudonojoje salėje druskininkiečiai ir kurorto svečiai
drauge su jaunaisiais atlikėjais, jų pedagogais tapo įsimintos ir unikalios muzikos šventės
dalyviais. Šiųmečio, XVII-ojo
tarptautinio konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ uždarymo
ceremonija ir laureatų koncertas
pritraukė ypač gausią auditoriją.
Sveikindama susirinkusiuosius,
sanatorijos „Draugystė“ direktorė
Violeta Kaubrienė pasidžiaugė,
kad šįkart klausytojų salė pilna
kaip niekad – ir garbingų svečių,
ir jaunųjų muzikantų: „Perduodama visiems Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko
žodžius, džiaugiuosi, galėdama
įvardinti, kad tarptautinis konkursas-festivalis tapo tradicija, paverčiančia Druskininkus, M. K.
Čiurlionio miestą, mažute kultūros Meka, į kurią pasidalinti savo
meistriškumu, patirtimi ir jaunųjų talentų pasiekimais suvažiuoja pasaulinio garso kūrėjai ir pedagogai. Druskininkų kurortas yra
puiki vieta ir kūrybai, ir poilsiui.
Linkime, kad visi dalyviai, patyrę
daug malonių akimirkų, pasisėmę
žinių, kūrybinių idėjų ir Druskininkų bei druskininkiečių širdžių šilu-

Šiųmetiniame festvalyje pirmą kartą sulaukta ir delegacijos iš Kinijos/Ramunės Žilienės nuotrauka

mos, garsintų Druskininkų vardą
ir Lietuvoje, ir už jos ribų“. Ji palinkėjo, kad festivalis „Muzika be
sienų“ ir toliau sėkmingai gyvuotų, o jo geografija plėstųsi. Tarptautinio konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ sumanytoja, meno
vadovė prof. Veronika Vitaitė,
koncerte pristačiusi šiųmečio festivalio laureatus, šio festivalio organizatorių, visuomeninės organizacijos „XXI AMŽIAUS MUZIKA
IR ŠVIETIMAS, Lietuvos muzikų
draugija“ vardu padėkojo visiems

festivalio rėmėjams – organizuojant tokio masto renginį, reikia ne
tik nuoširdaus ir nuoseklaus įdirbio, bet ir aplinkinių palaikymo bei
paramos. Ji sakė esanti dėkinga
visiems bendraminčiams, palaikantiems meno svarbą, taip pat
Druskininkų įmonėms, privatiems
asmenims, be kurių šis renginys
nebūtų įmanomas.
XVII-ojo tarptautinio konkurso-festivalio „Muzika be sienų“
Grand Prix laimėtojai:
Pianistai Ivan Šemčiuk (Ukrai-

„Muzika be sienų“ sumanytoja prof. V. Vitaitė padėkojo jau septyniolika metų prie
renginio organizavimo prisidedančios ir jį remiančios sanatorijos „Draugystė“ direktorei V. Kaubrienei ir įteikė jai keraminę skulptūrėlę-širdį, simbolizuojančią dėkingumą/Ramunės Žilienės

Konkursas-festivalis „Muzika be sienų“ atveria galimybes jauniesiems talentams siekti
kūrybinės karjeros/Ramunės Žilienės nuotrauka

na-Lenkija), Gabrielė Sutkutė
(Lietuva); džiazo vokalistė Milija Stankevičiūtė (Lietuva); pianistai Simonas Poška (Lietuva); Darija Chananova (Rusija); Vladimir
Ivanov (Rusija); ansamblių kategorijoje – klarnetininkų duetas,
Stasys ir Rokas Makštučiai (Lietuva-Prancūzija); instrumentinis trio:
Eliza Evalde, Luizė Bake (saksofonai), Ieva Sloka (fortepijonas,
Latvija). Pinginiai prizai įsteigti visuomeninės organizacijos „XXI
AMŽIAUS MUZIKA IR ŠVIETIMAS, Lietuvos muzikų draugija“ ir
mecenato Gedimino Kuprevičiaus
lėšomis. Po koncerto svečiai ir
laureatai susitiko šventinės vakarienės kavinėje „Mūza“.
„Muzika be sienų“ jungia konkursus, koncertus ir plačią edukacinę veiklą. Kasmet plečiasi ir
renginio dalyvių geografija. Šiemet norą dalyvauti konkurse-festivalyje pareiškė daugiau nei 100
dalyvių iš Skandinavijos, Kazachstano, Gruzijos, Rusijos, Karelijos, Baltarusijos, Lenkijos, Ispanijos, Prancūzijos, Kosta Rikos.
Pirmą kartą sulaukta dalyvių iš
Kinijos.
Klausytojus džiugino solistai,
kamerinių ansamblių ir pianistųsolistų su kameriniu orkestru pa-

sirodymai. Nuo praėjusių metų
atsirado ir styginių, pučiamųjų,
vokalistų solinės kategorijos, tad
muzikavo ir solistai-smuikininkai,
fleitininkai, obojininkai, saksofonistai. Konkursas-festivalis „Muzika be sienų“ jau ne vienam davė
puikų startą į plačiuosius vandenis. Menininkams, ypač jauniems,
yra svarbu būti išgirstiems, pastebėtiems, pasidalinti savo meninėmis vizijomis su kaip galima didesniu kiekiu žmonių. Geriausiųjų
laukia galimybė surengti koncertus Vokietijoje, Danijoje, Gruzijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, pasirodyti
su Šv. Kristoforo orkestru, vadovaujamu Donato Katkaus. „Muzika be sienų“ yra puiki proga
tobulinti meistriškumą žymių profesorių pamokose. Daug abipusės ir žmogiškos, ir meninės patirties suteikia bendradarbiavimas
su neįgaliais atlikėjais, globojamais Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“. Konkurso-festivalio dalyviai koncertavo ir
kitų Druskininkų sanatorijų ir sveikatinimo centrų salėse, Pramogų
aikštėje, taip pat M. K. Čiurlionio,
Miesto muziejuose.
„Mano Druskininkai“
informacija

