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XV tarptautinis
menų festivalis
DRUSKININKŲ
VASARA SU
M. K. ČIURLIONIU
R. Juonienė: „Registruoti santuoką kaskart ateinu šventiškai, džiugiai nusiteikusi. Mano pareiga – kad besituokiančiųjų šventė būtų sklandi, graži, o su ja susiję išgyvenimai
ilgam išliktų jaunavedžių širdyse.“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Ramunė Žilienė
Ypatingu grožiu garsėjantis
Druskininkų kurortas yra puiki
vieta vestuvėms. Druskininkų
savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėjo pavaduotojos
Ramutės Juonienės teigimu,
vasarą santuokų registruojama daugiau, nei kitu metų laiku. Vien šios vasaros liepą
Druskininkuose susituokė 42
poros, iš kurių 16 porų atvyko iš kitų miestų, savivaldybių,
o rugpjūtį – 41 pora, 14 porų
buvo ne Druskininkų savivaldybės gyventojai.
Jau 14 metų santuokas registruojančią Ramutę daugelis
druskininkiečių žino, kaip gebančią sukurti ne tik iškilmingą, bet
ir labai jaukią jungtuvių ceremonijos atmosferą. Jos nuoširdumas, atidumas ne tik papuošia
įsimintiną
besituokiantiesiems
bei jų artimiesiems dieną, bet ir
paliečia kiekvieno iš jų širdis. Paklausta, kaip jai pavyksta vis tarsi iš naujo sukurti tik tai porai
skirtos ceremonijos nuotaiką, R.
Juonienė sako, jog pati kiekvieną kartą į santuokos registraciją ateina nusiteikusi šventiškai ir
džiugiai: „Kai registruoju santuoką, matau tik jaunavedžius. Aš

žiūriu jiems į akis, kalbu iš lėto ir
noriu, kad jie mane ne tik girdėtų, įsiklausytų, bet ir įsimintų, ką
sakau. Būnu sukaupusi dėmesį
tik į jaunuosius, tad gal ne visada
ir pastebiu, kokie jų svečiai, kiek
jų... Mano pareiga – kad besituokiančiųjų šventė būtų sklandi,
graži, o svarbus gyvenimo įvykis,
su juo susiję išgyvenimai išliktų
jų atmintyje ir širdyse ilgam.“
– Ar per santuokos registravimo ceremoniją tenka slėpti savo
prastą nuotaiką? Pavyksta palikti savo rūpesčius „už durų“?
– Turiu gyvenimo patirties. Esu
tokio amžiaus, kai norisi peržiūrėti savo gyvenimo vertybes. Žinau,
kad visi rūpesčiai ir problemos yra
išsprendžiamos, o svarbiausi dalykai – sutarimas su artimaisiais,
šeima, gera nuotaika bei sveikata. Visa kita yra kiekvienam iš
mūsų pažįstama kasdienybė. Todėl, atėjusi registruoti santuoką,
aš visiškai atsiriboju nuo pašalinių dalykų. Taip jau išeina – gal
todėl, kad pati įsijaučiu į ceremoniją? Nė nepajuntu, kaip imu šypsotis, džiaugiuosi kartu, o kartais
ir susigraudinu.
– Jau daugiau nei dvidešimt
metų dirbate Druskininkų savivaldybės administracijoje. O

kokia Jūsų pirmoji darbovietė,
įgyta profesija?
– Druskininkų savivaldybės
administracijoje, Socialinės paramos skyriuje, pradėjau dirbti
1994-ųjų pradžioje. Vėliau keletą metų dirbau Socialinių paslaugų centre, o nuo 2003-ųjų
birželio pradėjau dirbti tuometiniame Civilinės metrikacijos
skyriuje. Esu įgijusi biologijos
mokytojos specialybę, mokykloje dirbau septyniolika metų. Pirmoji mano darbovietė ir buvo
Kapčiamiesčio vidurinė mokykla. Man patinka bendrauti su
įvairaus amžiaus žmonėmis.
Registruodama santuokas, dažniausiai susitinku su jaunimu.
– Kokia yra Jūsų šeima, artimiausi žmonės?
– Džiaugiuosi savo šeima. Kartu
su vyru Juozu šį pavasarį paminėjome rubininių vestuvių metines.
Išauginome dukrą ir du sūnus.
Labai smagu, kad visi mūsų vaikai čia pat – dirba ir gyvena Druskininkuose. Turime tris anūkus ir
dviejų metukų anūkę Eglę. Dar turiu ir savo mamytę, kuriai 86-eri.
– Ar turite pomėgių, Jums teikiančių atgaivą laisvalaikiu?
– Turiu, ir ne vieną. Man patinka
skaityti knygas. Turiu didelę nuo-

savą biblioteką – knygoms paskirtas visas kambarys. Antras mano
pomėgis – gėlės, ypač jurginai.
Kasmet sodinu jurginus, ir tokiu
metu, kaip dabar, jau jais grožiuosi. Vakarais, grįžusi iš darbo, pereinu per savo jurginų lauką, nuskinu baigiantį nužydėti, pasidžiaugiu
nauju pražydusiu žiedu. Šiemet aš
jų pasodinau 244. Sodindama, prižiūrėdama jurginus ir, jiems pražydus, jaučiu didelį džiaugsmą.
– Teko girdėti, kad turite dar
vieną pomėgį – kolekcionuojate
kalėdinės eglutės žaisliukus?
– Rudenį, kai jurginai jau iškasti ir gražiai sudėti į sandėliuką, kai už lango jau vis dažniau
barbena lietus ar ūžauja žvarbus
vėjas, pradedu laukti kalėdinių
švenčių. Tai pačios gražiausios,
pačios nuostabiausios šventės,
kurios man primena vaikystę,
visą mano šeimą. Per Kalėdas
visi būdavome kartu. Ir iki šiol išsaugojome tradiciją susirinkti į
tuos namus, kuriuose tuo metu
būna mama. Augome šeši vaikai, menu ir savo senąją močiutę, kurią visi labai mylėjome. Ko
gero, ta nostalgija vaikystei, kalėdinei eglutei, šilti prisiminimai apie
šeimą mane
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Alytaus regiono savivaldybių atstovai aptarė
vaikų globos ir įvaikinimo sistemos
pertvarkos procesus

Lankėsi delegacija iš Pietų
Korėjos

Susitikimo metu aptarti vaikų globos ir įvaikinimo sistemos pertvarkos procesai/Alytaus miesto savivaldybės archyvo nuotrauka

Praėjusią savaitę Alytuje buvo
organizuotas LR Prezidentės inicijuotos nacionalinės socialinio
saugumo kompanijos „Už saugią
Lietuvą“ susitikimas. Susitikime
dalyvavo Alytaus regiono savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų bei LR socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos atstovai. Druskininkų savivaldybei atstovavo mero
patarėja Irena Lynikienė, Vaiko
teisių apsaugos skyriaus vedėja
Vaiva Kirkauskienė ir Socialinės
paramos skyriaus vyriausioji spe-

cialistė Bronė Petrikienė.
Susitikimo metu aptarti vaikų globos ir įvaikinimo sistemos pertvarkos procesai, savivaldybių tarybų
patvirtinti socialinių paslaugų planai. Diskutuota, kokios savivaldybių organizuojamos socialinės
paslaugos turėtų būti plėtojamos
ateityje, kad jauniausi ir vyresni
vaikai nebūtų siunčiami į kūdikių
namus bei vaikų globos įstaigas.
Susitikimo metu Druskininkų savivaldybė buvo pateikta kaip gerasis pavyzdys – tai vienintelė sa-

vivaldybė, neturinti vaikų globos
namų. Šiuo metu globos namuose
yra tik du labai sunkią negalią turintys vaikai.
Projekto „Tvaraus perėjimo nuo
institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ Alytaus regiono Pertvarkos
procesų ekspertė Daiva Jermalienė pristatė Alytaus regiono socialinės rizikos asmenų statistiką, globos atvejų skaičius, regiono vaikų
globos institucijas.

Fotomenininkė iš Vokietijos Druskininkuose
tyrinės vandens svarbą

Šį ir kitus savo darbus fotomenininkė J. Baier eksponavo daugelyje ir tarptautinio, ir nacionalinio masto parodų.

Rugsėjo 14 d., 18 val., Druskininkų jaunimo užimtumo
centre, Veisiejų g. 17 vyks susitikimas su Druskininkuose
kuriančia vokiečių fotomenininke Julia Baier. Įgyvendinant
projektą „Užsienio fotomenininkų rezidencijos Lietuvos regionuose“, fotografę trijų savaičių meninei rezidencijai
atlikti pakvietė VšĮ „Šviesos
raštas“. Projekto „Užsienio fotomenininkų rezidencijos Lietuvos regionuose“ tikslas –
pritraukti menininkus ne vien
į Lietuvos didžiuosius miestus
ar pajūrį, bet ir į regionus, kelti jų susidomėjimą tapatybėmis, kultūros, peizažo išskirtinumu, socialiniais klausimais,
kasdienybe, džiaugsmais ir

sunkumais. Susitikimo metu
menininkė pristatys savo dviejų dešimtmečių fotografinę kūrybą apie SPA kultūrą įvairiose
pasaulio šalyse. Renginys nemokamas ir atviras visiems.
J. Baier keliauja po įvairias pasaulio vietas, kur tiria žmogaus ir
vandens santykį, o jo dokumentavimas kaskart papildo ilgalaikio
fotomenininkės projekto darbų
seriją – „Vandens svarba“ („Water Matters“), kuri po rezidencijos Druskininkuose įgys knygos
formatą. Menininkė Druskininkuose fotografijos darbų seriją iki
rugsėjo pabaigos kurs neatsitiktinai. Plaukimas ir nardymas, pliuškenimasis ir taškymasis, plūduriavimas, vandens procedūros
– jau beveik 20 metų J. Baier fo-

tografijose. Tai ežerai ir paplūdimiai, plaukimo ir irklavimo baseinai, saunos, karštosios versmės
nuo Japonijos iki Vengrijos, nuo
Islandijos iki Vokietijos. Ši kelionė aplink pasaulį tai tarsi himnas vandeniui ir visiems tiems,
kas jaučia malonumą ir jo svarbą. J. Baier darbai buvo įvertinti
Europos architektūros fotografijos apdovanojimu (2015), Pasaulio spaudos dirbtuvių nominacija
(2004), BFF paskatinimo apdovanojimu (2003), taip pat ji tapo
viena iš „Top 10“ dalyvių, gavusių „Leica Oskar Barnack“ apdovanojimą (2003).
Parengta pagal projekto
organizatoriaus VšĮ Šviesos
raštas informaciją

Svečiai domėjosi verslo vystymo galimybėmis Druskininkuose/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Rugsėjo 7 d. Druskininkų savivaldybėje lankėsi delegacija iš Pietų
Korėjos. Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas svečiams pristatė Druskininkų raidos
istoriją, ES struktūrinių fondų lėšų
panaudojimą įgyvendinant Druskininkuose įvairius projektus. Me-

ras R. Malinauskas pažymėjo, kad
Druskininkų savivaldybėje sąlygos
verslui yra vienos geriausių šalyje. Svečiai domėjosi verslo vystymo galimybėmis Druskininkuose.
Po susitikimo svečiai išvyko apžiūrėti Druskininkų bei parduodamų objektų.

Paukščių gripo grėsmė laukinių
paukščių migracijos metu
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipia
visų paukščių laikytojų dėmesį, kad prasidėjusi rudeninė laukinių paukščių migracija didina galimybę PG
virusui patekti į paukštides.
Rizika didėja dar ir dėl to,
kad paprastai rudeninė migracija trunka ilgiau nei pavasarinė. Intensyviausia ji
būna nuo rugsėjo iki spalio
vidurio. Kai kurios paukščių rūšys (pvz. gandrai)
išskrenda kur kas anksčiau, bet daugelio vandens
paukščių (pvz. žąsų) migracija intensyviausia antroje rugsėjo pusėje ar spalio
pradžioje. Būtent laukiniai
vandens paukščiai yra laikomi pagrindiniais paukščių
gripo pernešėjais Europoje.
Primename paukščių laikytojams, kad
rugsėjo ir
spalio mėnesiais naminius
paukščius reikia laikyti uždarose patalpose arba aptvaruose su stoginėmis, apsaugančiomis nuo kontakto
su laukiniais migruojančiais
paukščiais, naminių paukščių
girdymui nenaudoti vandens
iš atvirų vandens telkinių, pašarą, skirtą naminių paukščių
lesinimui, laikyti taip, kad jis
būtų apsaugotas nuo laukinių paukščių, graužikų ir kitų

gyvūnų, galinčių mechaniškai
pernešti virusą, namines žąsis ir antis laikyti atskirai nuo
kitų naminių paukščių.
Atkreipiame dėmesį, kad
paukščių gripu užsikrėtę paukščiai būna apatiški, nejudrūs,
tupi nuleidę sparnus, nekoordinuoja judesių, nelesa, nededa kiaušinių, sunkiai kvėpuoja,
jiems pamėlsta skiauterė, barzdelė, patinsta galvos ir kaklo
audiniai, kojų odoje gali matytis
kraujosruvos.
Prašome naminių paukščių
laikytojų kaip galima skubiau
pranešti apie galimą paukščių gripo įtarimą ūkį aptarnaujančiam privačiam veterinarijos gydytojui arba Druskininkų
valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (V. Krėvės g. 8,
Druskininkai, tel. 831360371,
51184, mob. 869360878). Gyventojams, radusiems nugaišusį laukinį paukštį, reikėtų
jo neliesti, o apie tai pranešti
Druskininkų valstybinei maisto
ir veterinarijos tarnybai aukščiau nurodytais kontaktais
arba Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai visą parą
veikiančiu nemokamu telefono
numeriu 8 800 40 403.
Druskininkų valstybinės
maisto ir veterinarijos
tarnybos informacija

Gyventojų dėmesiui: rugsėjo 16
dieną vyksiančio renginio metu bus
ribojamas eismas Gardino gatvėje

Rugsėjo 16 d. (šeštadienį) nuo
8 val. iki 12 val. Druskininkuose
vyks tarptautinės dviračių lenktynės
„Druskininkai-Gardinas
2017“. Todėl eismas Gardino gatve bus ribojamas, o nuo Gardino,
Veisiejų ir Baravykų gatvių san-

kryžos iki Autobusų stoties eismas bus uždarytas. Raginame
druskininkiečius ir kurorto svečius
būti supratingais. Atsiprašome už
laikinus nepatogumus.
Renginio organizatoriai

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Posėdžiavo Druskininkų savivaldybės Etikos komisija
Vakar organizuotas Druskininkų savivaldybės Etikos komisijos posėdis. Posėdyje svarstytas
klausimas dėl LR Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų
įgyvendinimo, pabrėžta, kad Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje pastarojo Tarybos posėdžio metu akcentavo, kad būtina
etiškai elgtis posėdžiuose. Todėl
nuspręsta Tarybos nariams teikti rekomendacijas dėl Valstybės
politikų elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimo. Taip pat posėdyje svarstytas klausimas dėl
LR Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Kalbėta apie Tarybos reglamento nuostatas, nusišalinimo
procedūras. Nuspręsta Tarybos nariams teikti rekomendaciją
apie LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų taikymą.
Posėdyje buvo perskaitytas Vy-

Etikos komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl LR Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimo, pabrėžta, kad
Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje pastarojo Tarybos posėdžio metu akcentavo, kad būtina etiškai elgtis posėdžiuose/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

riausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pranešimas dėl
to, kad Druskininkų Etikos komi-

sija tinkamai įvertino liberalo V.
Balčiaus elgesį.
Vyriausioji tarnybinės etikos ko-

misija (VTEK) Druskininkų savivaldybės Etikos komisijai šių
metų pavasarį pavedė atlikti tyri-

mą dėl opozicijos atstovo liberalo
Vito Balčiaus, kuris nebuvo deklaravęs viešųjų ir privačių interesų
ir nepatekęs deklaracijos. Druskininkų savivaldybės Etikos komisija nustatė, kad liberalas Vitas
Balčius, Taryboje nuo šių metų
sausio pakeitęs mandato atsisakiusį Valdą Trinkūną, nesilaikė LR
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo. Įstatyme numatyta, kad pateikti deklaraciją privaloma per 30
darbo dienų. Komisijai liberalas V.
Balčius dėl susidariusios situacijos nepateikė jokio paaiškinimo, į
posėdį taip pat neatvyko.
Druskininkų savivaldybės Etikos
komisija, atlikusi tyrimą, priėmė
sprendimą, kad liberalas V. Balčius pažeidė LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą ir sprendimą,
kaip ir numatyta teisės aktuose,
perdavė Vyriausiajai tarnybinės
etikos komisijai.

Siekiant sumažinti afrikinio
kiaulių maro grėsmę, aptartos
pagalbos ūkininkams galimybės
Antradienį Druskininkų savivaldybės vadovai ir administracijos
specialistai susitiko su Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadove Vaida
Hellin Cuesta. Susitikimo metu
aptarta afrikinio kiaulių maro situacija šalyje ir Druskininkų savivaldybėje, kalbėta apie prevencijos
priemones, padedančias užkirsti
kelią ligos plitimui ir būtinybę gyventojams, auginantiems kiaules
atsakingai įgyvendinti biologinio
saugumo priemonių reikalavimus,
įsigyti veiksmingus veterinarinius
biocidinius produktus.
Druskininkų savivaldybės vadovai pabrėžė, kad smulkiems
kiaulininkystės ūkiams siekiantiems sąžiningai užtikrinti biologinio saugumo priemonių reikalavimus, savivaldybė yra pasiruošusi
padėti, pagal Žemės ūkio rėmimo
programą.
Dėl išsamesnės informacijos
minėtu klausimu ūkininkai turėtų kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoją Alvydą
Vengrauską.

Konferencija „Pakuočių
sektorius 2017“
Savivaldybės atstovų susitikime su
Druskininkų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadove V. Hellin Cuesta
aptarta afrikinio kiaulių maro situacija šalyje ir Druskininkų savivaldybėje/Dianos
Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybėje
registruotas nedarbas ir
toliau išlieka mažiausias
Alytaus apskrityje
Naujausi Lietuvos darbo biržos
duomenys rodo, kad nedarbo rodikliai Druskininkų savivaldybėje
gerėja ir išlieka mažiausi Alytaus
apskrityje. 2017 m. rugsėjo 1 dienos duomenimis nedarbas Druskininkų savivaldybėje siekė 7,4 procentų ir toliau išliko mažiausias
visoje Alytaus apskrityje, tuo tarpu didžiausias nedarbas Lazdijų rajone – net 14 procentų. Lyginant su praėjusių metų to paties
laikotarpio rodikliais, šalies registruoto nedarbo rodikliai išliko tokie patys – 7,5 procentų. Druskininkų savivaldybėje praėjusiais

metais tuo pačiu laikotarpiu nedarbo rodikliai buvo 9,2 procentų,
šiais metais sumažėjo iki 7,4 procentų. Druskininkų savivaldybės
vadovai, kalbėdami apie nedarbo
mažinimą, ne kartą akcentuodavo
Savivaldybės, Darbo biržos specialistų, verslininkų bei bendruomenės bendradarbiavimą. Druskininkų savivaldybės administracija tęs
glaudų bendradarbiavimą su teritorinės darbo biržos specialistais,
vietiniais verslininkais bei bendruomene siekiant, kad nedarbo
rodikliai Druskininkų savivaldybėje ir toliau gerėtų.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Lietuvos savivaldybių bei regioninių atliekų tvarkymo centrų atstovai kviečiami į didžiausią pakuočių
sektoriaus konferenciją Lietuvoje „Pakuočių sektorius 2017“, kurioje bus pristatomos sektoriaus aktualijos, naujausios tendencijos, inovacijos, gerosios
patirties pavyzdžiai, aptariamos ateities perspektyvos.
Renginys, kurio partneris yra ir Lietuvos savivaldybių
asociacija, vyks lapkričio 9 d. Vilniuje, parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Jo pabaigoje bus apdovanoti konkursų „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2017“ bei „Nacionaliniai pakuotės dizaino apdovanojimai“ (NAPA) laureatai.
Konferencija skirta įmonėms, kurios susiduria su pakuote skirtingais etapais: nuo dizaino ir medžiagų parinkimo, panaudojimo pakavimo procese, rinkodaros sprendimų iki atliekų tvarkymo. Šių sričių ekspertai ir praktikai
dalinsis įžvalgomis bei padės suvokti kiekviename pakuotės panaudojimo etape priimamų sprendimų svarbą aplinkosaugai, skatins žvelgti į pakuotę plačiau, – iš
žiedinės ekonomikos perspektyvos. Konferencijos metu
veiks keturios patirties mainų ir diskusijų platformos, kuriose bus ieškoma įvairių verslo sričių sąlyčio taškų ir
tarpusavio supratimo siekiant mažinti neigiamą pakuočių poveikį aplinkai.
Planuojama, kad renginyje dalyvaus apie 300 įvairių
įmonių, organizacijų atstovų iš visos Lietuvos: gamybos
ir importo įmonių vadovai, dizaineriai, marketingo, komunikacijos, pakuočių gamybos, atliekų perdirbimo, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir savivaldybių specialistai.
Parengta pagal Lietuvos
savivaldybių asociacijos
interneto svetainės
www.lsa.lt informaciją

Galimybė priduoti ENTP
atliekas tvarkytojams
Autogamintojų ir importuotojų asociacija informuoja transporto priemonių ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) turėtojus
apie galimybę ir būtinybę priduoti ENTP atliekas
tvarkytojams, netinkamo šių atliekų tvarkymo
žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai bei apie
surinkimo vietas. Siekiant informuoti gyventojus,
sudaryta atmintinė automobilių savininkams. Atmintinė skelbiama ir Druskininkų savivaldybės
interneto svetainėje www.druskininkai.lt
Kaip teigiama leidinyje „Atmintinė senų, neeksploatuojamų automobilių savininkams“,
„riogsantis senas automobilis, kurį šeimininkas palikęs merdėti likimo valiai – dažna kiemų kasdienybė. Kaimynai širsta, o vaiduokliškos išvaizdos „senoliai“ abejingai trūnija
užimdami brangią daugiabučių kiemų vietą.
Tačiau problema – ne tik estetinė ar susijusi su vietos stoka. Iš pažiūros vien metalo
laužo krūva virtusiame automobilyje apstu ir
kitų medžiagų, kenkiančių aplinkai. Lietuvoje kasmet išardoma 50-60 tūkst. tonų senų
automobilių, iš kurių apie 30 proc. (t.y. 1520 tūkst. tonų) susidaro nevertingos plastiko, gumos, stiklo, salono apdailos ir kitokių
automobilinių dalių atliekos.
Pagal teisės aktus, kurių įgyvendinimą prižiūri Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos bei policija, seno, nebevažiuojančio
automobilio savininkas privalo pasirūpinti
seno automobilio atliekų sutvarkymu. Jei to
nepadarys, jis gali būti nubaustas už neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymą bendro naudojimo
vietose.“
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Tušinuku pieštų žymių žmonių
portretų paroda „Istorija laike“

Druskininkuose, VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų
mokymo centre „Dainava“ veikia Nerijaus Moncevičiaus tušinuku pieštų žymių žmonių portretų paroda.
Parodą, pavadintą „Istorija laike“, galima pamatyti iki rugsėjo
pabaigos.
Pirmoji autorinė N. Moncevičiaus paroda „Laikas keisti(s)“
įvyko šiemet balandį, Marijampolės kultūros centre. Tušinuku
piešdamas žymių marijampoliečių ir savo artimųjų portretus, N.
Moncevičius nusprendė susipažinti ir su kitais įvairiais žmonėmis, garsinusiais ir garsinančiais
Suvalkijos kraštą. Tačiau, pasak
autoriaus, buvo kilusi idėja, kad
reikia tokiu būdu prisiliesti prie
visų Lietuvos regionų: „Bet, prisi-

minęs, jog artėja ypač garbus Lietuvos gimtadienis, nusprendžiau
keisti kryptį: piešti tuos žmones,
kurių darbai, idėjos, poelgiai kūrė,
kuria, kurs Lietuvos istoriją. Norėjosi visus susieti tuo pačiu laiku,
todėl ir parodos pavadinimas „Istorija laike“ – neatsitiktinis“, – įsitikinęs N. Moncevičius.
Jis ketina parengti 100 portretų knygą, kuri liktų ateinančioms
kartoms: „Stengsiuos, kad būtų
įdomus, patrauklus, teikiantis informacijos, o ne „sausas“ žinių
šaltinis.“
Ir pirmąją, ir antrąją parodą N.
Moncevičius skyrė savo sūnui Simonui, kuriam visai neseniai sukako penkeri metukai.
„Mano Druskininkai“
informacija

Diskusijai savižudybių prevencijos
tema suburti įvairių profesijų atstovai
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(VSB), minėdamas Pasaulinę
savižudybių prevencijos dieną,
rugsėjo 11-ąją, organizavo apskrito stalo diskusiją.
Renginyje dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus, Druskininkų savivaldybės administracijos atstovai, Druskininkų policijos
komisariato viršininkas Vidmantas Kondrackis, Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų
centro direktorė Asta Aleksienė, Druskininkų jaunimo užimtumo centro darbuotojai, socialiniai darbuotojai ir pedagogai,
švietimo įstaigų darbuotojai, psichikos sveikatos specialistai bei
visuomenės sveikatos specialistai. Renginio pradžioje Druskininkų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro l. e. p. direktorė Inga Kostina, tardama sveikinimo žodį, kvietė diskutuoti apie
tai, kaip galime padėti žmogui

esančiam krizėje ar galvojančiam apie savižudybę, kokios
galėtų būti veiksmingos prevencinės priemonės. Visuomenės
sveikatos stebėsenos specialistas Povilas Jagelavičius pristatė Druskininkų savivaldybės
gyventojų psichikos sveikatos,
mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų rodiklius. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto
Sveikatos psichologijos katedros vedėja prof. dr. Nida Žemaitienė pasidalino žiniomis,
kaip atpažinti kylančią savižudybės riziką, supažindino su prevencijos, pirmos pagalbos, postvencijos galimybėmis ir būdais.
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras džiaugiasi subūręs įvairių profesijų atstovus bendrai diskusijai, apie
tai, ką galime nuveikti kartu, kad
išsaugotume sveikatą, gyvybę.
Druskininkų VSB informacija

Druskininkiečiai dalyvavo pirmosiose Lietuvos etnožaidynėse
Minint artėjantį Lietuvos valstybės nepriklausomybės 100-ečio
jubiliejų, rugsėjo 9 d. Aleksandro
Stulginskio universitete vyko pirmosios Lietuvos etnožaidynės,
kuriose dalyvavo Druskininkų savivaldybės atstovai iš Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (VSB) ir Druskininkų
„Ryto“ gimnazijos.
Etnožaidynėse jaunimo komandos iš
dešimties Lietuvos savivaldybių varžėsi „Kylos“, „Muštuko“ ir „Lazdos trauktynės“ rungtyse. Druskininkų „Ryto“
gimnazijos mokinių komanda, vadovaujama kūno kultūros mokytojo Haroldo Eitmančio, „Lazdos trauktynės“
rungtyje iškovojo pirmąją vietą, o „Kylos“ rungtyje antrąją vietą. Parodomojoje programoje pasirodė ir Druskininkų „Ryto“ gimnazijos folkloro ansamblis
„Racilukai“.
Etnožaidynių lankytojai galėjo stebė-

ti tradicinių lietuviškų žaidimų varžybas, grožėtis žaidynių parodomąja programa ir patys pažaisti ir jauniems, ir
vyresniems skirtus tautinius žaidimus,
paragauti kulinarinio paveldo produktų,
šokti, dainuoti bei dalyvauti svečių vakaronėje prie laužo.
Žaidynes organizavo Lietuvių etninės
kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys kartu su Aleksandro Stulginskio
universitetu.
Druskininkų savivaldybės VSB ir Druskininkų vietos veiklos grupės atstovai
džiaugiasi tapę naujos nacionalinės
šventės pradininkais ir dėkoja Druskininkų „Ryto“ gimnazijai, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijai, Druskininkų sporto centrui, Druskininkų
turizmo ir informacijos centrui bei Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrui
„Aqua“, prisidėjusiems prie šventės.
Druskininkų VSB informacija

Druskininkiečiai – pirmųjų Lietuvos etnožaidynių dalyviai/Druskininkų VSB archyvo nuotrauka
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Druskininkai svetingi jaunavedžiams iš visos Lietuvos

ir paskatino kolekcionuoti kalėdinės eglutės žaisliukus. Jų mano
kolekcijoje apie 800. Jau gruodžio pradžioje viename kambaryje išdėlioju dėžes su žaisliukais ir grožiuosi, džiaugiuosi visą
kalėdinį laikotarpį, dar ir kurį laiką po Kalėdų. O paskui, iki kitų
metų, juos vėl laikau atokiau nuo
akių, dėžėse. Mažiesiems anūkėliams taip pat labai patinka
mano kolekcija, tačiau jie žino,
kad į tą kambarį galima užeiti tik
drauge su manimi. Kolekcijoje turiu ir draugių dovanotų senovinių
žaisliukų, ir šiuolaikinių – parvežtų iš Suomijos, Švedijos, Rusijos,
Airijos, Maltos.
– Nuo 2015 liepos atsirado teisės aktais įtvirtinta nuostata ir
galimybė registruoti santuoką
bet kurioje Lietuvos savivaldybėje. Porų, norėjusių pasinaudoti naująja tvarka, padidėjimą

ypač pajuto Druskininkai. Jau
kelerius pastaruosius metus iš
eilės, pagal norinčiųjų susituokti ceremonijai pasirinktas vietas,
Druskininkai yra antras pagal
populiarumą miestas, po Vilniaus. Kaip manote, kuo Druskininkai traukia jaunavedžius?
– Druskininkai yra ypatingi ne
tik savo grožiu, jaukumu, bet ir
tuo, kad čia sukurta puiki aplinka
rengti gražiausias šventes, tarp
jų – ir vestuves. Mano manymu, pačios gražiausios, įsimintiniausios vestuvės būna Miesto muziejuje. Tai aplinka, kurioje
jaučiamas iškilmingumas, susikaupimas, rimtis. Druskininkų miesto muziejus pasižymi išskirtinumu, grožiu ir elegancija,
todėl net neabejoju, kad jis išliks populiaria santuokų registravimo vieta. Labai įspūdinga
buvo viena iš pastarųjų Miesto
muziejuje registruotų santuokų,

kai jaunųjų pasveikinti atvyko visas Lazdijų kultūros namų etnografinis ansamblis ir sudainavo
dainą, skirtą mergelei ir berneliui. Džiaugiamės, kad Miesto muziejų santuokos ceremonijai pasirenka vis daugiau kitų
savivaldybių gyventojų. Druskininkuose santuokas registravo
jaunavedžiai iš Vilniaus, Kauno,
Marijampolės, Alytaus, Panevėžio, Ukmergės, Šalčininkų, Varėnos, Lazdijų ir kitų Lietuvos
miestų. Nemažai ir mišrių santuokų, kai vienas sutuoktinis
– iš Lietuvos, kitas – iš užsienio. Druskininkuose tuokėsi Airijos, Danijos, Izraelio, Rusijos,
Baltarusijos, Latvijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos, Graikijos,
Ukrainos, Azerbaidžano piliečiai. Prieš keletą savaičių teko
sutuokti porą, kurioje nuotaka –
Lietuvos pilietė, o jaunikis – In-

dijos. Pastebėjau, kad, tuokiantis mišrioms poroms, santuokos
registravimo ceremonijai dažnai
pasirenkami Druskininkai. Taip
tarsi norima užsienio svečiams
Druskininkų grožiu parodyti, reprezentuoti visą šalį – Lietuvą.
Iš viso Druskininkuose 2016
metais susituokė 209 poros, iš
jų – 29 mišrios. Reprezentacinėse vietose 2016 metais buvo registruota 100 santuokų, iš jų istorinėje, kultūros paveldo vietoje,
atnaujintoje viloje „Linksma“ – 94
santuokos; turizmo sodybose –
4 ir dvi – kitose vietose. Prisimenu visas santuokas, registruotas
jaunųjų pasirinktose vietose. Tačiau labiausiai įsiminė prieš keletą metų registruota santuoka: ceremonija, jaunųjų pageidavimu,
buvo surengta garlaivyje, plaukusiame į Liškiavą, kai Nemuno
krantai jau buvo pasipuošę rudeninėmis spalvomis.

– Kokia tvarka bažnytinė santuoka apskaitoma Gyventojų registre?
– Jaunuosius sutuokęs dvasininkas ar jo įgaliotas asmuo,
per 10 dienų po santuokos sudarymo bažnyčioje, privalo pateikti
santuokos
sudarymo
vietos civilinės metrikacijos įstaigai LR teisingumo ministro
nustatytos formos pranešimą:
apie bažnyčios nustatyta tvarka sudarytą santuoką. Gavus
šį pranešimą, bažnyčios nustatyta tvarka sudaryta santuoka
įtraukiama į apskaitą, sudaromas santuokos įrašas, duomenys apie santuoką tampa matomi Gyventojų registre.
Priminsiu, kad nuo šių metų
sausio 1 dienos Lietuvoje atsisakyta civilinės būklės aktų įrašų
liudijimų. Vietoje jų išduodami A4
formato civilinės būklės aktų įrašų išrašai.

Druskininkuose – gražiausios vietos santuokai

Per pastaruosius kelerius metus vis daugiau santuokų registruojama savivaldybių civilinės metrikacijos skyriuose, savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms registruoti. Kai reprezentacinės vietos nėra nustatytos, santuokos registravimo ceremonija gali būti
organizuojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jeigu tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir
gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai.
Druskininkuose laukiami jaunieji iš visos Lietuvos. Būsimieji jaunavedžiai savo gyvenimo šventei ras išskirtines, gražiausias santuokos ceremonijos ir pobūvio vietas bei išpuoselėtą aplinką fotosesijoms. Druskininkai gali pasiūlyti pačias įvairiausias santuokos vietas, įtiksiančias ir romantikos mėgėjams, ir ekstremalaus sporto gerbėjams.
Druskonio ežero pakrantėje esantis Druskininkų miesto muziejus, dar kitaip vadinamas vila „Linksma“. Miesto muziejus – gražiausias ir puošniausias pastatas, turintis didžiausią istorinę kraitę. Jaunavedžiai čia ne tik įteisina savo meilę, bet ir pasirenka kaip vietą fotosesijai.
Leipalingio dvaras. Tai XVI amžių menantis dvaras – puikus pasirinkimas norintiems romantiškos ir elegantiškos šventės. Dvare galima surengti ir edukacines programas, mokytis autentiškų šokių, tad pramogos ir gera nuotaika vestuvininkams – garantuota.
K. Dineikos Sveikatingumo parkas. Prieš dvejus metus vartus atvėręs atnaujintas parkas – ypatingą aurą turinti vieta. Šimtametis parkas apsuptas pušynų, apsodintas gėlynais, o jo viduryje esanti nedidelė pakyla puikiai tinka vestuvių ceremonijai.
Žiemos pramogų kompleksas Snow Arena. Ekstremalių pojūčių gerbėjai santuokos ceremonijai gali pasirinkti Snow Areną, o vestuvių svečius pakviesti į 50 metrų aukštyje
įsikūrusį Aero Gallery restoraną. Kad būtų dar įspūdingiau, į ceremonijos vietą jaunavedžiai iš kurorto centro galėtų keltis Lynų keliu.
Santuoka ant vandens. Druskininkuose vis labiau populiarėja laivyba, todėl romantikos ir nuotykių trokštantys jaunavedžiai santuokai gali pasirinkti plaukimą laivu, pavyzdžiui,
iki Meilės salos, ten galėtų išklausyti legendą apie dviejų jaunuolių meilę bei santuoka sutvirtinti savąją.
220 tūkstančių narcizų jūra. Balandį Druskininkuose vilnija įspūdinga, vienintelė tokia Lietuvoje šimtatūkstantinė narcizų jūra. Tai – taip pat įspūdinga vieta šventinei ceremonijai.
Grožio šaltinis. Šventės ceremonijai jaunavedžiai renkasi ir ant Nemuno upės kranto esančio Grožio šaltinio prieigas. Sūriausio ir giliausio Druskininkų mineralinio vandens gręžinio vieta unikali: mineralinis vanduo trykšta iš akmeninio bareljefo, kurį puošia skulptūros.
Dėl santuokos ceremonijos būsimi jaunavedžiai gali kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoją Ramutę Juonienę tel.: (8313) 53756 arba el. paštu ramute.j@druskininkai.lt
Parengta pagal www.druskininkai.lt

V. Vingrienė: „Yra daug realių vilčių, kad druskininkiečiams dujų tiekimas bus
užtikrintas ta pačia kaina, kaip ir visai Lietuvai“
getikos komisijos narė Virginija
Vingrienė, po jos rugsėjo 7 dieną inicijuotos atsakingų institucijų atstovų apvalaus stalo diskusijos Druskininkams aktualiais
dujofikavimo klausimais.

LR Seimo narė V. Vingrienė: „Viliuosi,
kad jau nuo 2018 m. sausio 1 d. druskininkiečiai gaus dujas konkurencinga kaina.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

„Turiu gerą žinią savo gimtajam miestui – Druskininkams.
Seime, mano iniciatyva organizuotame susitikime su atsakingais dujų skirstytojų bei
tiekėjų, Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
atstovais, po konstruktyvaus
pokalbio suradome racionalius kompromisinius sprendimus. Gautas pažadas, jog
Druskininkų gyventojams bus
užtikrintas dujų tiekimas kitiems regionams taikomu tarifu“, – patikino LR Seimo Ener-

– Druskininkai šiandien yra
vienintelis Lietuvos miestas,
kuris neprijungtas prie „Lietuvos dujų tiekimo“ sistemos,
nes dujų tiekimas buvo užtikrinamas Baltarusijos. Iki šiol,
jau beveik visi metai Druskininkams AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) užtikrina garantinį dujų tiekimą,
tačiau 25 proc. didesne kaina, nei visos Lietuvos vartotojams tiekiamos dujos.
– Suprantama, tokia dujų tiekimo į miesto tinklus ir dujų kaina druskininkiečių netenkina. Ir,
juo labiau, tai nėra teisinga druskininkiečių atžvilgiu. Todėl šiandien esminiu klausimu ir tampa
tai, kad „Lietuvos dujų tiekimas“
perimtų Druskininkus į savo sistemą, užtikrindamas dujų tiekimą
druskininkiečiams ta pačia kaina, kaip ir visai Lietuvai. Tačiau
šie procesai iki šiol buvo vilkinami, o visos ankstesnės diskusijos, siekiant išspręsti šį klausimą, sulaukdavo iš ESO ir UAB
„Lietuvos dujų tiekimas“ (LDT)
lavinos pasiteisinimų, pasitelkus

į pagalbą įvairiausias biurokratines smulkmeniškas kliūtis ar neapsimokėjimo verslui aptarnauti Druskininkus kriterijus. Kodėl
Druskininkų gyventojai, kaip ir
visi kiti, Lietuvos mokesčiais prisidėję prie Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo, o dar
ir išdujinimo stotelės Druskininkuose įrengimo, turi tenkintis 25
proc. brangesniu garantiniu tiekimu, jei Gamtinių dujų įstatymo
nuostatos reikalauja grįsti dujų
tiekimą, reguliavimą ir priežiūrą vadovaujantis nediskriminavimo principu? Taip pat įpareigoja
tiekti vartotojams dujas konkurencinga, ekonomiškai pagrįsta
kaina. Taikant garantinį dujų tiekimą, šios nuostatos aiškiai pažeidžiamos.
– Kada ir kaip bus įgyvendinti pažadai Druskininkų gyventojams dėl užtikrinto dujų
tiekimo regionams taikomu
tarifu?
– Yra daug realių vilčių, kad
druskininkiečiams dujų tiekimas
konkurencinga kaina bus užtikrintas laiku. Mano inicijuotame
susitikime dalyvavo Energetikos viceministras Egidijus Purlys, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK)
administracijos direktorius Žilvinas Klimka ir Dujų skyriaus vyr.

specialistė Lina Karpavičiūtė,
ESO atstovavo Giedrius Kvedaravičius, Raimonda Ragelytė ir
Augustas Dragūnas, LDT – Mantas Mikalajūnas. Ir Energetikos
ministras Ž. Vaičiūnas, ir susitikime dalyvavęs viceministras
E. Purlys, ir VKEKK atstovai pasižiūrėjo į šį klausimą geranoriškai, o problemą įsipareigojo
išspręsti Druskininkams palankia teigiama linkme. Parengtas
Gamtinių dujų įstatymo pataisų
projektas įtrauktas į rudens sesijos darbotvarkę, ir esu įsipareigojusi šio proceso eigą kuruoti,
kad įstatymas būtų svarstomas
kaip įmanoma greičiau. Tikslas –
kad jau nuo 2018 m. sausio 1 d.
druskininkiečiai gautų dujas konkurencinga kaina. VKEKK atstovai įsipareigojo iki gruodžio 1 d.
peržiūrėti ir patvirtinti naujus kainų tarifus, o LDT – perimti Druskininkų aptarnavimą iš ESO, teikiančio garantinį dujų tiekimą.
– Šis pozityvus sprendimas
dar kartą patvirtina faktą, kad,
norint išspręsti problemą,
išeitys visada surandamos?
– Dėkoju Energetikos ministrui Ž. Vaičiūnui ir viceministrui
E. Purliui, taip pat VKEKK atstovams už platų požiūrį ir siekį eiti
racionaliausių sprendimų paieškos keliu. Matau daug vilčių dėl

to, kad bendromis pastangomis
pavyks įveikti beprasmiškas biurokratinių barjerų ir nenoro nieko veikti sienas. Tai viena iš
svarbiausių mano ambicijų, kurių vedina, pasirinkau nelengvą
politikės kelią, juo pasukau Parlamento link, o rinkėjų valia tapau Seimo nare. Džiaugiuosi ir
esu maloniai nustebinta, kad
vis atrandu labai daug bendraminčių ir bendražygių šia tema,
– ne tik Seime, bet ir ministerijose, kitose Valstybės institucijose. Tai esminis mūsų kartos
politikų bruožas – siekti racionalių permainų ir pozityvaus rezultato, sulaužant beprasmiškų
biurokratinių barjerų, pasiteisinimų ir nenoro nieko keisti kliūtis. Neabejoju, kad ši sėkmė bus
pirmasis pralaužtas ledas į daugelį visų kitų sprendimų pozityvia linkme.
LR Seimo narė V. Vingrienė gyventojus priima trečiąjį kiekvieno mėnesio penktadienį nuo 15 valandos adresu:
M. K. Čiurlionio 111-216 (UAB
„Malonė“, 2-ajame aukšte). LR
Seimo narės V. Vingrienės visuomeninis padėjėjas Druskininkuose – Donatas Mizaras.
Tel.: +370 648 57250; el. p.:
donmizar@yahoo.com
Užsakymo. Nr.: MDR-121-01

6

2017 m. rugsėjo 14 d.

Savaitraščio Nr. 121

Viešojoje bibliotekoje atidaryta tarptautinio kalvystės plenero
„Plieninė plaštakė 2017“ darbų paroda
Penktadienį Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidaryta ir iki rugsėjo
29 dienos veiks tarptautinio
kalvystės plenero „Plieninė
plaštakė 2017“ dalyvių kūrybos darbų paroda. Bibliotekoje surengtoje padėkos plenero dalyviams ceremonijoje už
senojo kalvystės amato puoselėjimą, išsaugojimą ir tradicinės kalvystės amato sklaidą jiems įteiktos Druskininkų
kultūros centro padėkos. Kultūros centro organizuotame
plenere visą praėjusią savaitę
Pramogų aikštėje druskininkiečiai ir kurorto svečiai galėjo net tik stebėti kalvių darbą,
bet ir, edukacinėse veiklose,
patys patirti žaizdro magiją,
kalvystės amato žavesį. Plenero veiklomis domėjosi bei
jose dalyvavo daug druskininkiečių moksleivių. Kalvių
sukurti darbai papuoš Druskininkų viešąsias erdves ir lankytinų objektų interjerą: kai
kurie užpildys rekonstruoto Leipalingio dvaro nišas;
du ornamentuoti kryžiai bus
įtvirtinti ant Druskininkų senųjų kapinių vartų.
Druskininkai nuo seno garsėjo kalvystės, kaip vieno iš seniausių amatų, šventėmis, vykusiomis kurorte ir praėjusiame
šimtmetyje. Po ilgokos pertraukos šią tradiciją atgaivino Druskininkuose kuriantis ir gyvenantis kalvis Juozas Kavaliauskas.
Jis 2012 metais surengė pir-

Kalvių plenero dalyviai: „Plieninė plaštakė 2017“ atskrido į Druskininkus!“

mąjį plenerą, o vėliau, prie šios
kalvių šventės organizavimo
prisidedant ir Druskininkų savivaldybei bei Kultūros centrui,
projektas plėtojosi ir tapo tradiciniu. Siekiant puoselėti ir populiarinti senąjį kalvystės amatą,
nuo 2012-ųjų, kas dveji metai, rengiamas kalvystės pleneras „Plieninė plaštakė“, jame
kalvystės amatą demonstruoja
meistrai ne tik iš Lietuvos, bet
ir iš užsienio šalių. Ketvirtajame kalvystės plenere „Plieninė plaštakė 2017“ kūrė kalviai:
druskininkietis J. Kavaliauskas,
Benediktas Mikuckis ir Virgilijus Mikuckis iš Mažeikių, vilnietis Egidijus Latėnas, Raimondas

Žievys iš Antalksnės, Ignalinos
rajono, Andrej Tiumenev ir Jan
Pereginec iš Gardino, veisiejiškiai Tomas Pacaitis, Juozas
Varnelis. Kaip „Mano Druskininkams“ sakė vienas iš plenero dalyvių J. Pereginec, šie kalvių susibūrimai jam reikšmingi
ir tuo, kad taip jis gali praplėsti savo akiratį, pamatydamas,
kaip dirba kolegos, pasisemti
įkvėpimo: „Kiekvienas kalvis savaip perteikia jį supantį pasaulį, tačiau svarbu matyti, ir tai,
kas vyksta aplinkui. Juk Druskininkai ir Gardinas yra miestai
kaimynai! Druskininkuose labai
juntama kultūros dvasia. Gal todėl, kad čia gyveno M. K. Čiur-

lionis? Krito į akį tai, kad čia
viešąsias erdves puošia daug
skulptūrų, mažosios architektūros elementų – iš akmens, medžio ar metalo. Tai nuostabu.“
Gerų atsiliepimų Druskininkams
negailėjo ir Lietuvos kalviai. Pasak R. Žievio, Druskininkuose
išsaugota senoji kurorto istorija,
kuri tarsi persipina su šiuolaikinio modernaus kurortinio miesto gyvenimu: „Druskininkuose
taip viskas sudėliota, jog eini
per miestą, ir jauti, kad tiesiog
gera. Galbūt dar ir todėl, kad čia
paprasti, malonūs, nuoširdūs
žmonės.“

Kalvystės plenerų Druskininkuose siela vadinamas J. Kavaliauskas nestokojo gero ūpo ir šių metų kalvių susibūrime

Parengė Ramunė Žilienė

Plenero „Plieninė plaštakė 2017“ akimirkos/Rimutės Viniarskaitės nuotraukos
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Lietuvos nusipelniusiam treneriui
Algiui Gedminui atminti – tarptautinis moterų
krepšinio turnyras

Druskininkų „Saulės“ pagrindinei mokyklai reikalingi darbuotojai: psichologas(-ė) ir specialusis(-ioji)
pedagogas(-ė). Apie kvalifikacinius reikalavimus, darbo
pobūdį ir priėmimą galima sužinoti mokyklos interneto
svetainėje www.saulesmokykla.lt

Moterų krepšinio turnyras Lietuvos nusipelniusiam treneriui Algiui Gedminui atminti vyko Druskininkų sporto centre/Sporto centro archyvo nuotrauka

Rugsėjo 8-10 dienomis Druskininkų sporte centre vyko tarptautinis keturių komandų moterų
krepšinio turnyras, Lietuvos nusipelniusio trenerio Algio Gedmino
atminimo taurei laimėti. Turnyre jėgas išbandė Lietuvos, Latvijos bei Baltarusijos komandos.
Pirmą vietą turnyre iškovojo atstovės iš Latvijos Liepaja „Pa-

pirs“ komanda, kuri laimėjo visus tris susitikimus 68:51 prieš
Minsk „Horizont“, 77:67 prieš
Kauno „Aistės – LSU“ bei 69:54
prieš Vilniaus „Kibirkšties“ komandą. Sidabro medalius iškovojo Vilniaus „Kibirkšties“ merginos, du kartus laimėjusios prieš
Minsk „Horizont“ 87:71 ir Kauno „Aistės – LSU“ 91:54. Vieną

pergalę iškovojusios Baltarusijos
Minsk „Horizont“ 65:52 įveikusios Kauno „Aistės – LSU“ atstoves, laimėjo bronzos medalius.
Ketvirtoji vieta teko Kauno „Aistės – LSU“ komandai neiškovojusiai nei vienos pergalės.
Druskininkų sporto centro
informacija

Surengtos XXV tarptautinės sportinio ėjimo
varžybos „Druskininkai 2017

Pati stipriausia baltosios magijos būrėja –
močiutė OMIDA

Startuoja tarptautinių sportinio ėjimo varžybų „Druskininkai 2017“ dalyviai/Druskininkų sporto centro archyvo nuotrauka

Šeštadienį Druskininkuose
vyko XXV tarptautinės sportinio ėjimo varžybos ir Lietuvos
10 km sportinio ėjimo čempionatas. Dalyvavo 111 sportininkų iš penkių šalių, be lietuvių
dar ir baltarusiai, latviai, lenkai ir Lietuvoje šiuo metu besitreniruojantys kazachai.
Moterų 10 km distancijoje niekas rimčiau nepasipriešino Brigitai Virbalytei (Vilnius/Alytus)
– 45 min. 36 sek. Brigita septintąjį kartą tapo Lietuvos 10
km čempione. Antrąją vietą užėmė baltarusė Nadzeya Darazhuk (47:30), trečiąją – Monika Vaiciukevičiūtė (Švenčionys/
Klaipėda), kuri iškovojo ir Lietuvos čempionato sidabro medalį (48:16). Lietuvos čempionato
bronzos prizininke tapo Austėja Kavaliauskaitė (Vilnius/Krakės), pirmą kartą Druskininkuo-

se startavusi suaugusių grupėje
(50:47). Tarp vyrų pirmas tris
vietas užėmė Baltarusijos ėjikai Aliaksandras Liakhovichius
(40:50), Yauhenas Zaleskis
(41:12) ir Dzmitrijus Dziubinas
(41:26). Ketvirtas finišavęs Marius Žiūkas (Vilnius/Prienai/Jonava) iškovojo Lietuvos čempionato aukso medalį (41:33,
geriausias Lietuvos sezono rezultatas). Marius šiame nuotolyje čempionu tapo septintą kartą – daugiau negu bet kuris kitas
Lietuvos ėjikas. Kiti Lietuvos
čempionato apdovanojimai atiteko Švenčionių atstovams Genadijui Kozlovskiui (42:42) ir Artūrui Mastianicai (43:30). Kitų
amžiaus grupių nugalėtojai ir
aukščiausias vietas užėmę lietuviai: Jaunuoliai. 10 km. Danil Sadomskij (Vilnius) 49:04. Jaunuolės. 5 km. Yekaterina Shlykova

(Kazachstanas) 26:15, 2. Aušrinė Kuzmickaitė (Kaunas) 27:21.
Jauniai. 5 km. Lukasz Niedzialek (Lenkija) 22:47, 3. Paulius
Juozaitis (Birštonas) 23:33. Jaunės. 3 km. Valentina Zalevskaja
(Kazachstanas) 14:54, 2. Adrija Meškauskaitė (Švenčionys)
14:58. Jaunučiai. 3 km. Raivo
Lininš (Latvija) 14:48, 2. Ignas
Dumbliauskas
(Druskininkai)
15:28. Jaunutės. 1 km. Toma
Dailidonytė
(Vilnius/Krakės)
4:29. Berniukai. 1 km. Martynas
Beperščius (Švenčionys) 4:47.
Mergaitės. 1 km. Nora Meškauskaitė (Švenčionys) 4:43. Veteranai. 5 km. Normunds Ivzans (Latvija) 19:33, 2. Algirdas Šakalys
(Vilnius/Druskininkai) 20:49 (rezultatai su amžiaus koeficientu).
Druskininkų sporto centro
informacija

Ji atvažiavo Druskininkų gyventojų prašymu. Jos baltosios magijos jėga, papildanti gydančiųjų žolelių jėgą, gali
padėti Jums nugalėti tokias ligas kaip epilepsija, alkoholizmas, impotencija, odos ligos.
Moterims gali padėti susigrąžinti motinystės džiaugsmą, gali padėti nuimti prakeikimą. Gali padėti, kad sėkmė
lydėtų Jūsų verslą, į namus susigrąžinti mylimą žmogų.
Taro kortų pagalba gali papasakoti Jūsų praeitį, dabartį ir pažvelgti į ateitį.
Gali parinkti Jums talismaną, kuris grąžintų sielos ir
kūno harmoniją.
Jeigu Jūs turite tokių problemų, Jums visada gali
padėti močiutė OMIDA.

Tel. nr.: +370 621 91120
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Renginiai
Rugsėjo 14 d. 18.00 val. susitikimas
su fotomenininke Julia Baier (Vokietija)
(Druskininkų jaunimo užimtumo centras,
Veisiejų g. 17)
Rugsėjo 15 d. 16.00 val. Naujų knygų pristatymas vaikams „Pasitik rudenį
su nauja knyga“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Rugsėjo 15 d. 17.30 val. literatūrinė
– muzikinė kompozicija „M. K. Čiurlionio
šeimos moterys“. Skaitovės - Raminta
Antanaitienė, Dainuolė Kazlauskienė,
Violeta Bakutienė (Kaunas). M. K. Čiurlionio kūrinius atliks Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai
(M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus,
M. K. Čiurlionio g. 35)
Rugsėjo 15 d. Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos
A.Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejaus 60-mečio jubiliejinis renginys:
15.00 val. - ekspozicijos „Akimirkose
įprasminta istorija“ atidarymas (Leipalingio dvaras, Alėjos g. 30)
17.30 val. – klasikinės muzikos koncertinė programa. Dalyvauja styginių kvartetas „Projektas A“ (Leipalingio dvaro terasa, Alėjos g. 30)
Rugsėjo 16 d. 19.00 val. Kompozitorės V.Striaupaitės – Beinarienės kūrybos vakaras. Vilniaus universiteto kamerinio orkestro, pučiamųjų kvinteto
„Nauji garsai“ koncertas (Druskininkų
bažnyčia, Vilniaus alėja 1)
Rugsėjo 16 d. 18.00 val. Leipalingio
laisvalaikio salėje Laimučio Purvinio
koncertas.
Rugsėjo 19 d. 19.00 val. I aštunto sezono „Auksinio proto“ žaidimas. Registracija tel. 8 621 70843, renginiai@juc.lt,
www.auksinisprotas.lt (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Rugsėjo 19 d. 15.00 val. susitikimas
su Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės atstovais, projekto „Pažink
savo kraštą su Druskininkų miesto muziejumi“ pristatymas (Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės namai)
Rugsėjo 21 d. 16.00 val. Kalvio profesijos pristatymas su Juozu Kavaliausku
(Druskininkų jaunimo užimtumo centras,
Veisiejų g. 17)
Rugsėjo 21 d. 17.30 val. renginys iš
ciklo „ČIURLIONIO KODAS“. Susitikimas su žurnaliste Liudvika Pociūniene
ir laidos „Laiko ženklai“ režisieriumi Petru Savickiu (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35).
Rugsėjo 22 d.:
12.00 val. Muzikos popietė „Svečiuose pas Čiurlionį“(M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
13.45 val. Vitražo simpoziumo „M. K.
Čiurlionio atspindžiai“ dalyvių sukurtų
darbų pristatymas. Dalyvauja autoriai
(Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, Vytauto g. 23)
14.00 val. Druskininkų savivaldybės
moksleivių dailės konkursonugalėtojų
kūrybos darbų paroda, dailės, rašinių
konkursų, muzikos viktorinos nugalėtojų
apdovanojimas, Meno mokyklos moksleivių ir mokytojų parengtas koncertas
(Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, Vytauto g. 23)
16.00 val. M. K. Čiurlionio proanūkio Džiugo Palukaičio parodos „Nuo
pradžios iki Druskininkų“, skirtos M.
K. Čiurlionio 142-osioms gimimo metinėms, atidarymas. Dalyvauja autorius
(M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus,
M. K. Čiurlionio g. 35)
19.00 val. Festivalio Pabaigos koncertas. Nacionalinės M. K. Čiurlionio
menų mokyklos simfoninis orkestras
(meno vadovas ir dirigentas M. Staškus), operos solistai Jovita Vaškevičiūtė (mecosopranas), Eugenijus Chrebtovas (baritonas) (Grand SPA Lietuva,
konferencijų salė „Nemunas“, V. Kudirkos g. 45)
Rugsėjo 23 d. 14.30 val. prie Jaskonių
bendruomenės namų Jaskonių ir Naujasodės bendruomenė organizuoja „Rudenėlio“ šventę. Dalyvaus: kapela „Malūnėlis“, Simona, svečiai iš Kauno Aleksoto
bendruomenės ir grupė „Balius“.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programų konkursas
Druskininkų savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą, skirtą plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymosi paslaugas Druskininkų savivaldybėje, pritaikyti jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių. Paraiškas
Konkursui neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai (pareiškėjai) Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriui teikia iki rugsėjo 22 d.
Pareiškėjų atitiktį ir jų pateiktas neformalaus suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymosi programas vertina Druskininkų savivaldybės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V35-814 sudaryta komisija, vadovaudamasi Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. kovo
25 d. sprendimu Nr. T1-70 „Dėl Druskininkų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų
savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikos patvirtinimo“.
Programos vykdytojas (pareiškėjas) turi atitikti šiuos reikalavimus:
- turėti teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruotas Švietimo ir
mokslo institucijų registre.
- atitikti Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką.
- turėti žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį.
Programos turinys turi atitikti vieną iš šių reikalavimų:
- mokymosi visą gyvenimą paslaugų Druskininkų savivaldybėje plėtra;
- darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
- asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;
- andragogų kompetencijų tobulinimas;
- profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
- asmens bendrosios kultūros ugdymas.
Pareiškėjas Konkursui pateikia:
1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą ir numatomų užsiėmimų grafiką (1 ir 2 priedai pagal Druskininkų
savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo
ir atrankos tvarkos aprašą).
2. Programos įgyvendinimui reikalingą lėšų poreikį (laisva forma).
Maksimali programos įgyvendinimo suma gali būti 1000 Eur.
3. Pareiškėjo įstatų (nuostatų) patvirtintą kopiją.
4. Jeigu Programos įgyvendinime dalyvauja partneris, teikiama
partnerio įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija ir bendradarbiavimo arba
jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dėl Konkursui teikiamos
Programos vykdymo patvirtinta kopija.
Paraiška su visais priedais pateikiama susegta, sunumeruotais lapais, teikiamas originalas ir elektroninė laikmena užklijuotame voke
nurodant „Paraiška neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursui“. Paraiškos teikiamos naudojantis registruoto pašto, kurjerių paslaugomis arba asmeniškai iki termino,
kuris nurodytas Konkurso paskelbimo metu. Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos. Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo
skyriaus vyr. specialistė Diana Brown tel. 8313 52401; el.p: diana.
brown@druskininkai.lt

Parodos
Tarptautinio kalvystės plenero „Plieninė
plaštakė 2017“ dalyvių kūrybos darbų paroda. Druskininkų (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
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)

Druskininkų sporto
centras renka berniukus ir mergaites į laisvųjų imtynių grupes:
1-4 klasių berniukai
ir mergaitės, 5-8 klasių berniukai ir mergaitės.

Tel. 8 686 99740

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).
Rugsėjo 22 d. 16.00 val. M. K. Čiurlionio 142-osioms gimimo metinėms –
proanūkio Džiugo Palukaičio parodos
“Nuo pradžios iki Druskininkų” atidarymas. Dalyvaus darbų autorius.
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Simbolinis kartų susitikimas
senuosiuose Čiurlionių
namuose
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XV tarptautinis menų festivalis
DRUSKININKŲ VASARA SU M. K. ČIURLIONIU

Rugsėjo 22 dieną, 19 val. Grand SPA Lietuva salėje „Nemunas“ į festivalio pabaigos koncertą atvyks Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinių simfoninis orkestras su Nacionalinio operos ir baleto teatro dirigentu M. Staškumi/Lietuvos muzikų rėmimo fondo nuotrauka

M. K. Čiurlionio 142-ųjų gimimo metinių proga įvyksiantis jo proanūkio, dailininko Džiugo Palukaičio paveikslų parodos „Nuo pradžios
iki Druskininkų“ atidarymas – tai tarsi simbolinis kartų susitikimas
Druskininkuose, senuosiuose Čiurlionių namuose.
Druskininkiečiai ir kurorto svečiai kviečiami į parodos atidarymą rugsėjo 22 d. 16.00 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje. Savo
kūrybą pristatys pats darbų autorius.
Renginį organizuoja M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus; remia
Lietuvos muzikų rėmimo fondas ir Druskininkų kultūros centras.
Parengta pagal M. K. Čiurlionio
memorialinio muziejaus informaciją

Rugsėjo 22-ąją, Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio gimtadienio dieną, Druskininkuose
nuskambės finaliniai Lietuvos
muzikų rėmimo fondo ir Druskininkų savivaldybės rengiamo XV tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M.
K. Čiurlioniu“ akordai. Druskininkiečių ir Druskininkų svečių
laukia įsimintina muzikos šventė: Festivalio pabaigos renginiai.
Jie prasidės Druskininkų M. K.
Čiurlionio memorialiniame muziejuje: 12 valandą Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jaunieji muzikai surengs
koncertą „Svečiuose pas Čiurlionį“, o 16 val. bus atidaryta Džiugo
Palukaičio paroda „Nuo pradžios
iki Druskininkų“. 14 valandą Festivalio renginiai tęsis Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Čia bus pagerbti Druskininkų moksleivių dailės, rašinių konkursų, muzikinės viktorinos M. K.
Čiurlionio kūrybos tema nugalėtojai ir jų pedagogai. Veiks laureatų
darbų paroda, įvyks Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
moksleivių ir mokytojų koncertas.
19 val. Grand SPA Lietuva
salėje „Nemunas“ – festivalio kulminacinis renginys. Didžiajam koncertui į Druskininkus atvyks Nacionalinės M. K.
Čiurlionio menų mokyklos 70
jaunų talentingų muzikų simfoninis orkestras su charizmatiškuoju Nacionalinio operos
ir baleto teatro dirigentu Martynu Staškumi.
Tai vienas garsiausių, aukščiau-

sius Europos apdovanojimus pelnęs orkestras. Pirmą tarptautinį pripažinimą kolektyvas pelnė
dar 1964 metais Budapešte. Didžiausią įvertinimą orkestras
gavo 1976 metais Berlyne, laimėjęs Herberto von Karajano fondo
jaunimo orkestrų konkurse I vietą
ir Aukso medalį. Orkestro repertuare kūriniai nuo seniausių amžių
iki šiuolaikinių kompozitorių. Koncertų ir gastrolių, konkursų ir festivalių keliai driekiasi per Ispaniją, Portugaliją, Belgiją, Vokietiją,
Čekoslovakiją, Nyderlandus, Rusiją, kitas šalis. Šis orkestras išugdė daug muzikantų sėkmingai
grojančių Lietuvos ir užsienio šalių žinomuose orkestruose.
Patyręs
daugelio
tarptautinių konkursų laureatas, nemažai
koncertinių programų su Lietuvos ir užsienio šalių simfoniniais
bei kameriniais orkestrais parengęs dirigentas Martynas Staškus
ir šiai šventei parengė turtingą
programą. Ją puoš M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Miške“, puikūs ir populiarūs operos solistai
mecosopranas Jovita Vaškevičiūtė ir baritonas Eugenijus Chrebtovas atliks lietuvių kompozitorių B.
Dvariono, A. Raudonikio, B. Klovos, J. Cechanovičiaus, K. Mašanausko, taip pat K. Sen Sanso,
kūrinius, skambės Ž. Bize, K. Reinekes, D. Popper muzika.
Liepos pradžioje prasidėjęs festivalis „Čiurlionio keliu“ nuvilnijo per Druskininkus ir Druskininkų kraštą. Druskininkiečiams ir
kurorto svečiams festivalis padovanojo galimybę susitikti su žino-

mais ir mylimais Lietuvos ir užsienio šalių muzikais, M. K. Čiurlionio
kūrybos puoselėtojais, tyrinėtojais, aktoriais, muzikologais, menotyrininkais, dailininkais, suteikė
progą geriau pažinti didžiojo menininko kūrybą. Festivalis sulaukė
gausaus būrio žiūrovų, jų gražių
atsiliepimų, dovanojo daug puikių
emocijų atlikėjams, atvykusiems
iš svečių šalių: Italijos, Norvegijos, Vokietijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Izraelio, Ukrainos.
Klasikinio meno šventėje, daugiau nei pusšimtyje renginių dalyvavo beveik 300 atlikėjų.
Palydint
XV-ąjį
festivalį
„Druskininkų vasara su M. K.
Čiurlioniu“, Lietuvos muzikų
rėmimo fondas nuoširdžiai dėkoja Druskininkų savivaldybei,
be kurios finansinės paramos,
dalykiško bendradarbiavimo ir
dėmesio negalėtume surengti
tokios trukmės ir masto Festivalio bei pakviesti programoje
dalyvauti geriausių Lietuvos ir
užsienio šalių atlikėjų.
Ačiū kultūros, švietimo įstaigoms, menininkams, meno kolektyvams įvairiomis formomis
prisidėjusiems ir dalyvavusiems Festivalio programoje, verslo organizacijoms, SPA
centrams, sanatorijoms, viešbučiams, svečių namams, jų
vadovams ir bendruomenėms,
padėjusiems įgyvendinti plačią
ir turtingą Festivalio programą!
Lietuvos muzikų rėmimo
fondo informacija

Spaudžiame sultis. Klientų pageidavimu
pasterizuojame, supilstome į 5 L
pakuotes. Viečiūnai, Antalaukio g. 5.
Tel.: 8 677 14121, 8 687 73698
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Moterų krepšinio turnyre Druskininkuose –
trijų šalių ekipos
Rugsėjo
14-16
dienomis
Druskininkų sporto centro salėje vyks antrasis tarptautinis
Jūratės Daktaraitės ir Angelės
Rupšienės moterų krepšinio
turnyras. Baltijos moterų krepšinio lygos (BWBL) organizuojamose varžybose dalyvaus
keturios komandos iš Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos.
Prieš naują sezoną turnyre jėgas išmėgins Lietuvos čempionė Marijampolės „Sūduva“,
Algirdo Paulausko ir Egidijaus Ženevičiaus treniruojama Torunės
„Energa“ (Lenkija) su Dalia Belickaite ir Monika Grigalauskyte,
Baltarusijos čempionė „CmokiMinsk“ ekipa ir praėjusio Baltarusijos čempionato bronzos laimėtoja Gardino „Olimpia“.
Pirmąją ir antrąją varžybų dieną rungtynės vyks 16.00 ir 18.00
val., o trečiąją – 11.00 ir 13.00 val.
„Sūduva“ rugsėjo 14 dieną susitiks su „Cmoki-Minsk“, rugsėjos
15 dieną – su „Energa“, o rugsėjo
16-ąją – su „Olimpia“.
„Moterų krepšinio gerbėjų laukia
įdomios kovos, o turnyro dalyvės
turės puikią progą pasitikrinti jėgas prieš artėjantį sezoną. Džiaugiamės, kad turnyre dalyvaus

J. Daktaraitė, pirmojo turnyro nugalėtojos Maskvos „Dinamo“ komandos kapitonė O. Vorobjova ir A. Rupšienė Druskininkų sporto centre/T. Gaubio nuotrauka

dviejų šalių čempionės – „Sūduva“
ir „Cmoki-Minsk“. Tarp dalyvių bus
ir Europos taurės varžybose rungtyniausianti „lietuviškoji“ „Energa“,
– sakė BWBL generalinis sekretorius Algimantas Ivašauskas.
Pernai šiame turnyre dalyvavo
aštuonios komandos. Nugalėjo
Maskvos „Dinamo“ pirmoji ekipa,
o „Sūduva“ buvo antra.
J. Daktaraitė – pirmoji lietuvė,

tapusi pasaulio krepšinio čempione (1959 m.). Ji iškovojo ir du Europos pirmenybių aukso medalius
(1960 ir 1962 m.). A. Rupšienė
(Jankūnaitė) – dukart olimpinė
(1976 ir 1980 m.), dukart pasaulio
(1971 ir 1975 m.) ir triskart Europos (1972, 1976 ir 1978 m.) krepšinio čempionė.
Parengė Tomas Gaubys

Druskininkuose, „lapių medžioklės“
čempionate Lietuvos rinktinės nariai
iškovojo 15 medalių komplektų
Savaitgalį
Druskininkuose baigėsi Tarptautinės radijo
mėgėjų sąjungos (IARU) 1-ojo
regiono sportinės radiopelengacijos čempionatas, kuriame
varžėsi daugiau nei 300 dalyvių iš 25 pasaulio šalių. Pirmasis IARU regionas apima Europos, Afrikos, Viduriniųjų Rytų
ir Šiaurės Azijos šalis. Lietuvos rinktinės nariai šiame
čempionate iškovojo 15 medalių komplektų. Rusėjo 4-10
dienomis vykusio radiopelengacijos čempionato dalyviai
varžėsi įvairaus amžiaus grupių kategorijose.
Lietuvos radijo mėgėjų draugijos Sportinės radijo pelengacijos
šakos koordinatorius Remigijus
Masilionis sakė, jog „Druskininkai čempionatui buvo pasirinkti todėl, kad čia labai geri miškai,
kokybiški žemėlapiai ir puikiai išvystyta apgyvendinimo paslaugų
infrastruktūra: „Geros galimybės
apgyvendinti žmones ir gauti visas reikiamas paslaugas; mūsų
varžybų centras buvo „Eglės“ sanatorijoje. Dėkojame ir Druskininkų savivaldybei, Sportininkų
rengimo centro Druskininkuose
vadovybei, visiems čempionato
rėmėjams. Visi mums, kiek galėdami, padėjo: tokio masto renginį
suvaldyti nėra lengva. Druskininkus iš tiesų galima vadinti sveikatos ir sporto miestu. Čia, net jei
ir esi atvykęs kaip poilsiautojas,
negali laiką leisti pasyviai. Vien
jau todėl, kad atsiduri tiesiog
gamtos apsuptyje.“
Sportinis
radiopelengavimas
(angl. ARDF – Amateur Radio Direction Finding), dažnai dar vadinama „lapių medžiokle“ (angl.
foxoring), yra gana nauja sporto šaka, atsiradusi tik praeito amžiaus šeštajame dešimtmetyje.

Lietuvos radijo mėgėjų draugijos Sportinės radijo pelengacijos šakos koordinatorius R.
Masilionis: „Druskininkai čempionatui buvo pasirinkti todėl, kad čia labai geri miškai, kokybiški žemėlapiai ir puikiai išvystyta apgyvendinimo paslaugų infrastruktūra.“/Roberto
Kisieliaus nuotrauka

Varžybų metu sportininkai rankinio radiopelengatoriaus (imtuvo),
o taip pat žemėlapio ir kompaso
pagalba turi surasti miške paslėptus mažos galios, iki 3 W, radijo
siųstuvus. Priklausomai nuo amžiaus grupės reikia surasti 3-5 paslėptas „lapes“.
Radiopelengacijos
varžybos
vykdomos 3,5-3,6 MHz (80 m ilgio banga) arba 144-145 MHz
dažnių diapazone (2 m ilgio banga). Siųstuvai siunčia šaukinį
Morzės abėcėle bei dirba ne ištisai, o ciklais. Radijo siųstuvo vietose įrengiami kontroliniai punktai su elektronine laiko fiksavimo
įranga. Nugali per trumpiausią laiką visas „lapes“ suradęs ir finišą
pasiekęs sportininkas.
Pats pagal profesiją fizikas, R.
Masilionis, keliskart Pasaulio ir
Europos čempionas ir daugkartinis prizininkas, sportine radi-

jo pelengacija užsiiminėja nuo
2003-2004 metų. R. Masilionis patikino, kad radiopelengacija glaudžiai susijusi su orientavimosi sportu: „Naudojamės
orientavimosi sporto žemėlapiais. Tačiau orientacininkai turi
miške sužymėtus punktus, kur
jiems reikia nubėgti, o „lapininkai“ – tik startą bei finišą, ir miške paslėptų punktų jie ieško radijo imtuvų pagalba. „Punktai“
skleidžia miške signalą – tai yra
radijo siųstuvai, paslėpti miške. Tai labai patrauklus sportas:
kartą pabandęs, nebegali mesti, ateina azartas. Kiekviena trasa yra naujas iššūkis, naujos galimybės ir bandymai, vis naujos
situacijos. Ir žinoma, reikalingas
fizinis treniruotumas, pasirengimas.“
Parengė Ramunė Žilienė

11

2017 m. rugsėjo 14 d.

„Kol plaka širdis, puoškime
žemę gėlėmis...“
Sau į kelią neėmiau aš nieko,
Viskas Jums, brangieji mano,
lieka...
Žemė, kvepianti medum ir
gėlėmis,
Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis
Just. Marcinkevičius
Mokyklinį 2017-ųjų rugsėjį, eidama 100-uosius gyvenimo metus, staiga mirė Mokytoja, ilgametė Druskininkų kurorto
grožio puoselėtoja, „Atgimimo“
mokyklos mokytojų senjorų klubo „Bičiuliai“ narė, mama, močiutė ir prosenelė Veronika Gerasimavičienė.
V. Gerasimavičienė-Vaičiulytė gimė 1917 m. lapkričio 1
d. valstiečių šeimoje, Kubiliūnų kaime, Saločių valsčiuje,
Biržų apskr. Mokėsi Kubiliūnų pradinėje mokykloje, Biržų ir Linkuvos gimnazijose, baigė Šiaulių mokytojų seminariją.
1939-aisiais pradėjusi pedagogės darbą V. Gerasimavičienė perėjo visas švietimietiškas
pakopas: mokytojavo Doniliškių, Saločių pradžios mokyklose, dirbo Varėnos septynmetėje
mokykloje matematikos ir darbų mokytoja bei mokymo dalies
vedėja. Nuo 1950-ųjų V. Gerasimavičienė Druskininkų I-oje
vidurinėje mokykloje dėstė matematiką ir darbus, vėliau tapo
kurorto vakarinės mokyklos direktore, o 1955-aisiais – Druskininkų švietimo skyriaus vedėja. Nuo 1958-ųjų 20 metų dirbo
„Saulutės“ sanatorijoje, nuoširdžiai ir šiltai padėdama negalią
turintiems vaikams. Ypač išgarsėjo mokytojos Darbo terapijos būrelis, kuriame vaikai audė,
siuvinėjo, pynė. „Rankdarbiai –
širdies atgaiva“, – teigė Veronika, pati išaudusi daugybę juostų: kaišytinių, rinktinių, pintų,
vytinių. Daug jos puikiųjų juostų, staltiesių, rankšluosčių pasklido po platųjį pasaulį, kai tautinėmis spalvomis išdabintus

Veronika Gerasimavičienė
1917-2017
gražiuosius kūrinius žmonės
dovanodavo artimiesiems.
Keturiasdešimt metų atidavusi mokyklai, Veronika džiaugėsi, pasirinkusi mokytojos kelią:
labai mylėjo vaikus, brangino
jų pokštus ir vaikišką smalsumą, siekė, kad jie pamiltų Tėvynę, matytų jos grožį, gėlių švelnumą. Yra sakoma, jog vaikai
– gyvenimo gėlės, galbūt todėl
mokytoja Veronika, energinga švietimietė, visą gyvenimą
puoselėjusi gėles, 1977-aisiais,
jau baigdama savo pedagoginę karjerą, energingai įsitraukė
į Druskininkų gėlininkų draugijos kūrimą ir veiklą, buvo ilgametė draugijos pirmininkė. Miela ir maloni Mokytoja, labai
dėmesingas ir atidus kitiems
žmogus, daugelio vadinama
„močiute“ dėl švelnaus būdo
ir noro padėti, daug nuveikė,
kad Druskininkai būtų gražūs:
jos užauginta augmenija puošė
Mindaugo paminklą, M. K. Čiurlionio muziejų ir jo tėvų kapus,
Ratnyčios bažnyčios šventorių, vaikų darželius, „Saulutės“
sanatoriją ir daugelį kitų miesto erdvių. Mokytoja – ilgametė Lietuvos gėlininkų sąjungos
narė, už kasmetinį dalyvavimą respublikinėse parodose ir
aukštus grožio standartus, seminarų organizavimą, praktines veiklas apdovanota Lietuvos Kultūros ministerijos,
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Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo garbės raštais, Lietuvos sodininkų draugijos žymūnės ženkleliu.
Mokytoja, nenuilstanti grožio
puoselėtoja, minėdama savo
veiklos ir amžiaus sukaktis,
buvo ne kartą pagerbta mūsų
Savivaldybės bei šalies Aplinkos ministerijos apdovanojimais
už aktyvią veiklą, kuriant ir puoselėjant Druskininkų gėlininkų
draugiją, ilgametį kūrybinį darbą gražinant miestą, aktyvų dalyvavimą unikaliame „Atgimimo“
mokytojų senjorų klube „Bičiuliai“.
Mokytojos, gėlininkės, audėjos gyvenimo juostoje – ir penketas vaikų, 8 anūkai ir 12 proanūkių. Laiko užteko viskam,
o šviesus optimizmas slopino
ypač skaudžias netektis – vyro,
dviejų sūnų. Veronika Gerasimavičienė buvo geroji namų
dvasia, kviečianti, suburianti
visą išsisklaidžiusią didelę savo
šeimą per svarbiausias kalendorines ar šeimos šventes, pati
nustebindama gardžiais pyragais ir džiugindama kiekvieną
dėmesiu ir savos širdies šiluma.
Prasmingas V. Gerasimavičienės gyvenimas šią vasarą įamžintas dokumentiniame
filme „100 metų kartu“ – LRT
projekto „Sidabrinė linija“ iniciatyva, taip išreiškiant padėką Valstybei ir garbingiausiems
jos piliečiams. Savo įgimto entuziazmo, kūrybingumo, nuoširdumo ir dalijamo gyvenimo
džiaugsmo dėka Mokytoja pasiekė labai daug-žmonių meilę ir pagarbą. Reiškiame gilią
užuojautą Mokytojos dukroms
ir visiems artimiesiems – jos asmenybės šviesa ir taurumas lydės jos mylimą šeimą ir mus visus mūsų keliuose.
Druskininkų „Atgimimo“
mokyklos bendruomenė,
Druskininkų savivaldybės
administracijos Švietimo
skyrius,
Druskininkų Švietimo
centras

Dovanojame Lietuvai savo mažus darbus

Išvykos dalyvės, maldos grupelių „Motinos maldoje už savo vaikus“ narės, vadovaujamos V. Šuliauskienės/asmeninio archyvo nuotrauka

Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui skirtas nacionalinis
projektas „Dovana Lietuvai“ – tai
geri darbai, kuriantys gražesnę,
artimesnę ir stipresnę Valstybę.
Prisijungusi prie šio prasmingo
projekto, Maltos ordino pagalbos
tarnyba Lietuvoje pakvietė miestų ir rajonų grupes inicijuoti gerus
darbus, didinančius pilietiškumą,
bendruomeniškumą, socialinę atsakomybę.
Atsiliepdamos į kvietimą, Maltos
ordino pagalbos tarnybos Druskininkų grupės savanorės rugsėjo 8-ąją, Švč. Mergelės Marijos
gimimo (Šilinės) dieną surengė
globojamoms senolėms išvyką į
Pilnų namų bendruomenę Pana-

roje. Kartu pakvietėme vykti maldos grupelių „Motinos maldoje už
savo vaikus“ nares, vadovaujamas Vidos Šuliauskienės.
Gaivus rudenėjantis dangus
pranašavo gražią dieną. Mus pasitikusi socialinė darbuotoja Inga
išsamiai papasakojo apie Pilnų
namų bendruomenės veiklą, jos
narių kasdienybę, globotinių kelią
į bendruomenę ir į save. Išvykos
dalyvės grožėjosi Dievo gailestingumo koplyčia, nepriekaištingai
sutvarkyta aplinka, kruopščiai prižiūrimais vaistažolių ir prieskonių
laukais.
Sukalbėję maldas prie Dievo
gailestingumo ir Švč. Mergelės
Marijos paveikslų, dvasiškai pa-

kylėtos grįžome į Parapijos namus. Prie arbatos puodelio dalinomės išvykos įspūdžiais. Ypač
džiaugėsi pirmą kartą Pilnų namų
bendruomenėje
apsilankiusios
senolės, kurioms tai buvo vienintelė galimybė pabuvoti šventoje
vietoje.
Tariame širdingą maltietišką
„Ačiū“ Socialinės paramos skyriui – už rūpestį ir supratimą, UAB
„Minolga“ šaunioms kepėjoms –
už pyragus, o taip pat Švietimo
centro direktoriui Vytautui Gintučiui – už nemokamai mūsų išvykai suteiktą autobusiuką.
MOPT Druskininkų grupės
savanorė Lolita Babilienė

Užuojautos
Nuoširdžiai užjaučiame Ramutę Maziukienę
į amžinybę iškeliavus mylimam broliui.
Humoro grupės „Pirtis“ dalyviai ir
vadovė A. Petravičienė
Mirtis neklausia – ateina ir pasiima. Bet lieka nugyventų metų šviesa: užauginti vaikai, pasodinti medžiai, globotos gėlės, gerumas
gamtai ir žmonėms.
Mirus ilgametei miesto gyventojai
Veronikai Gerasimavičienei, nuoširdžiai užjaučiame dukras
Almą, Liną ir Ritą, gimines, draugus ir artimuosius.
Miesto gėlininkai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo
sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės,
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200
UAB „Valstra“

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

Prekinis betonas ir
pramoninių grindų
priedai.
Alytus, Kalniškės g. 2
+ 370 682 21042
alytus@hcbetonas.lt
www.hcbetonas.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
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.
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2017.09.15 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 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 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai.
23:05 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Mumija: Drakono Imperatoriaus kapas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Rio 2“.
21:25 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
21:30 „Europos vyrų krepšinio čempionatas“. Tiesioginė transliacija.
22:20 „Rungtynių pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
22:35 „Europos vyrų krepšinio čempionatas“. Tiesioginė transliacija.
23:25 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
23:30 „Ragnaroko paslaptis“.
01:35 „Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 KK2 (k).
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 Nojaus laivas.
23:50 Nėra kur bėgti.
01:50 Jie.
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Partizanų keliais.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Viskas dėl tavęs“.
13.35 „Bitininkas “.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris.
16.50 PREMJERA. „Rojus“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“.
20.00 Reporteris.
20.30 „Moterų daktaras“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Bitininkas “.
01.05 „Leningradas. Pokario gatvės“.
02.55 „Moterų daktaras“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.

05.10 „Delta“.
06.00 „Merdoko paslaptys“.
06.45 „Laukinė Australija“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:25 „Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos istorija)“ (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 Muškietininkai amžinai.
23:20 1968-ieji. Tunelių žiurkės (k).
01:15 „Mentalistas“.
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:45 Muškietininkai amžinai (k).

2017.09.16 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1.
07:30 Šervudo padauža Robinas
Hudas.
07:45 Premjera. Džeronimas 3.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtini Afrikos laukiniai gyvūnai. Savanos čempionai.
12:50 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. Prie istorijos ištakų.
13:45 Paryžiaus paslaptys. Garnjė
operos paslaptis (.
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Folkšokas 2017. 3 d.
22:20 Premjera. Odinės galvos.
00:10 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
00:35 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtini Afrikos laukiniai gyvūnai. Savanos čempionai (k.).
01:25 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. Prie istorijos
ištakų (k.).
02:20 Nacionalinė paieškų tarnyba.
03:10 Teisė žinoti (k.).
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
04:00 Karinės paslaptys (k.).
04:45 Auksinis protas (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bailus voveriukas“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Kung Fu Panda“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Misija - dirbame sau“.
10:30 „Svajonių ūkis“.
11:00 „Nepaprasta kelionė namo“.
12:45 „Išprotėjęs profesorius“.
14:40 „Šoklusis bičiulis. Pasaulio
čempionas“.
16:15 „Ekstrasensų mūšis“.
18:00 „INOprogresas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30
ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS
KINO TEATRAS „Naktis muziejuje“.
21:50 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Amerikos gangsteris“.
01:00 „Miestas, bijojęs saulėlydžio“ S (
02:30 „Grainderis“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Kaukė“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.

09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Tomas ir Džeris. Šnipų žaidimai.
11:25 Beprotiškiausios melodijos.
Nuotykiai tęsiasi.
13:10 Dviese mes jėga.
15:10 Žydroji pakrantė.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 Madagaskaras 3.
21:20 PREMJERA Zūlanderis 2.
23:25 Vampyrai užkniso juodai.
01:05 Nojaus laivas (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Laukinė Australija“.
08.00 Auginantiems savo

kraštą.
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 001“.
JAV - Lietuva“ (1). Kovų narvuose turnyras. Lietuva. 2017 m.
16.00 Žinios.
16.20 Partizanų keliais.
16.50 „Lemtingas panašumas“.
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 „Visatos stebuklai“.
03.15 „Vincentas“.
04.25 „Likimo melodija“.
05.55 „Visatos stebuklai“.
06.45 „Laukinė Australija“.
06:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „Gyvybės galia“.
11:50 „Pragaro katytė“.
13:00 „Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos istorija)“.
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 Apsupti ir
sunaikinti.
23:50 AŠTRUS KINAS Ryklys robotas.
01:35 „Mentalistas“ (k).
02:55 Muzikinė kaukė (k).

2017.09.17 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Premjera. Mažasis princas 3.
09:25 Premjera. Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2.
09:35 Premjera. Auklė Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Brolių Grimų pasakos. Snieguolė.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Sniego paukščiukas. Pasakojimas apie
pingviną.
12:55 Pasaulio dokumentika. Laukiniai
arkliai Kanados Uoliniuose kalnuose.
13:40 Mis Marpl 4/1 s. Rugiai kišenėje. Rugiai kišenėje.
15:15 Laisvės vėliavnešiai.
15:45 Žinios.
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt.
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“.
22:00 Premjera. Meilė ant šoninės
linijos.
23:35 Mumija: Drakono Imperatoriaus kapas (k.).

01:25 Pasaulio dokumentika. Sniego paukščiukas. Pasakojimas apie
pingviną (k.).
02:20 Pasaulio dokumentika. Laukiniai arkliai Kanados Uoliniuose kalnuose (k.).
03:10 Klausimėlis.lt (k.).
03:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
03:50 Savaitė (k.).
04:45 Folkšokas 2017. 3 d. (k.).
06:15 „Teleparduotuvė“.
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Bailus voveriukas“.
07:30
„Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinariniai triukai“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Grįžimas namo 2. Pasiklydę
San Franciske“.
13:15
„Išprotėjęs profesorius 2.
Klampų šeimynėlė“.
15:25 „Šoklieji bičiuliai“.
17:00 „Europos vyrų krepšinio čempionatas“. Tiesioginė transliacija.
19:00 „TV3 žinios“.
20:00 PREMJERA „X Faktorius.
Kaip gimsta žvaigždės“.
21:25 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
21:30 „Europos vyrų krepšinio čempionatas“. Tiesioginė transliacija.
22:20 „Rungtynių pertraukoje - Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
22:35 „Europos vyrų krepšinio čempionatas“. Tiesioginė transliacija.
23:25 „Tiesiai iš EuroBasket 2017“.
23:30 „Bukas ir bukesnis 2“.
01:40 „Nepaprastos Kalėdos Niujorke“.
03:15 „Grainderis“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Kaukė“ (k).
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ponas Bynas“.
09:30 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Ilgai ir laimingai 2. Naujieji Snieguolės nuotykiai.
11:35 Beverli Hilso nindzė.
13:25 Gražuolė ir pabaisa.
15:40 „Vaikai šėlsta“.
16:10 „Pričiupom!“.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:10 PREMJERA Audros sūkuryje.
00:00 Mirties angelas.
01:30 Vampyrai užkniso juodai (k).
07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 Skinsiu raudoną
rožę.
08.00 Darbščios rankos, atviros širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.35 „Ekovizija“.
10.45 „Vera“.
12.45 „Moterų daktaras“.
14.55 „Mainai gamtoje“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Lemtingas panašumas“.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“.
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės“.
01.40 „Vera“.
03.15 „Moterų daktaras“.
04.00 „Šetlando žmogžudystės“.
05.55 „Laukinė Australija“.
06.15 „24/7“.
06:30 Lietuvos čempionato etapas Kretingoje (k).
2017 m.
07:30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Lietuvos čempionato finalas
Panevėžyje. 2017 m.
10:05 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10:35 „Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“.

11:50 „Pragaro katytė“.
13:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
13:35 Sveikinimai.
15:40 Savaitės kriminalai (k).
16:10 „Kas žudikas?“.
17:25 Muchtaro sugrįžimas.
18:30 „44-as skyrius“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.
21:55 Paskutinė naktis.
23:45 „Kortų namelis“.
01:25 Apsupti ir sunaikinti (k).
02:50 Ryklys robotas (k).

2017.09.18 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 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 LRT forumas.
22:20 Nematoma Lietuvos istorija.
23:20 Modernus serialas. Premjera.
Jaunasis Popiežius.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
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 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Generalinis planas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „INOprogresas“ (k.).
06:55 „Didvyrių draugužiai“.
07:25 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Legendinės legendos“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 NAUJAS SEZONAS „Kobra 11“.
23:35 „Gaudynės“.
00:35 „Kastlas“.
01:30 „Naujokė“.
02:25 „Paskutinis iš vyrų“.
02:50 „Salemas“.
03:45 „Melas ir paslaptys“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:40 Bus visko (k).
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Nuo... Iki....
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Masalas.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:05 Audros sūkuryje (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Skinsiu raudoną
rožę.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Patriotai.

13

Savaitraščio Nr. 121

2017 m. rugsėjo 14 d.

09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
13.35 „Bitininkas “.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
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 „Lemtingas panašumas“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Ilga kelionė namo“.
04.25 „Merdoko paslaptys“
05.10 „Delta“.
06.00 „Jaunikliai“.
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 Įkalinti laike.
23:10 Paskutinė naktis (k).
00:55 „Kortų namelis“ (k).
02:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
03:15 „Gyvybės galia“ (k).
04:05 „Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai“ (k).

2017.09.19 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 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 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Modernus serialas. Premjera.
Tvin Pyksas 3.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 LRT forumas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nematoma Lietuvos istorija.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Prieš srovę“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Pavojingasis“.

00:20
01:20
02:15
02:40
03:30

„Kastlas“.
„Naujokė“.
„Paskutinis iš vyrų“.
„Salemas“.
„Melas ir paslaptys“.

06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
11:40 24 valandos (k).
12:40 Nuo... Iki... (k).
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Čia tai geras!
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Superbombonešis. Naikinti viską.
00:55 „Juodasis sąrašas“.
01:50 „Judantis objektas“.
02:40 Masalas (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 „Darbščios rankos,
atviros širdys“ .
07.50 Auginantiems savo kraštą.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Baltoji strėlė“.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
13.35 „Bitininkas “.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai 7 “.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
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 „Lemtingas panašumas“.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Ilga kelionė namo“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Delta“.
06.00 „Jaunikliai“.
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 LKL čempionatas. Lietkabelis – Juventus. Tiesioginė transliacija
21:00 Šokis hip-hopo ritmu 3.
23:10 Įkalinti laike (k).
01:15 „Mentalistas“.
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:50 „Pragaro katytė“ (k).
03:35 „Kas žudikas?“ (k).

2017.09.20 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 1.
10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 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.
23:20 Premjera. Vokietija 1983-iaisiais.
00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 4.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Rezidentai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Vikinglotto“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Gero vakaro šou“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Tai bent mamytė!“.
00:20 „Kastlas“.
01:20 „Naujokė“.
02:15 „Paskutinis iš vyrų“.
02:40 „Salemas“.
03:30 „Melas ir paslaptys“.
06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:35 Anapus nežinomybės.
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Meilė gydo“.
20:30 Pagauk dainą.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Pasekmė.
00:20 „Juodasis sąrašas“.
01:15 „Judantis objektas“.
02:05 Superbombonešis. Naikinti
viską (k).
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Kitomis akimis.
07.50 Skinsiu raudoną rožę.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“
11.30 „Delta“.
12.35 „Viskas dėl tavęs“.
13.35 „Bitininkas “.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
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 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Ilga kelionė namo“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Delta“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
08:30 „Voratinklis“ (k).
09:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (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 Kario kumštis.
22:50 Šokis hip-hopo ritmu 3 (k).
00:55 „Mentalistas“.
01:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:25 „Pragaro katytė“ (k).
03:10 „Kas žudikas?“ (k).
04:05 Pagalbos skambutis (k).

2017.09.21 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija.
10:55 Detektyvas Monkas 1.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 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. Ramybė mūsų sapnuose.
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 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Teleparduotuvė“.
06:25 „Didvyrių draugužiai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.)
07:55 „Rezidentai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „TV Pagalba“ (k.).
12:00 „Tėvelio dukrytės“.
13:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
13:30 „Simpsonai“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:30 „Pamilti vėl“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Bruto ir Neto“.
20:00 „Farai“.
21:00 „Moterys meluoja geriau“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Naujoji dukra“.
00:45 „Kastlas“.
01:35 „Naujokė“.
02:00 „Paskutinis iš vyrų“.
02:30 „Salemas“.
03:25 „Melas ir paslaptys“.

06:30 Dienos programa.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Kaukė“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 KK2 (k).
13:30 „Gyvenimo šukės“.
15:30 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pasmerktas būrys.
00:25 „Juodasis sąrašas“.
01:20 „Visa menanti“.
02:10 Alchemija. VDU karta. 2014 m. s
02:40 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų
portretai“
06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 Patriotai.
09.20 „Neišsižadėk“.
10.25 „Gluchariovas“.
11.30 „Delta“.
12.35 „Viskas dėl tavęs“.
13.35 „Bitininkas “.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“.
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 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“.
03.35 „Ilga kelionė namo“.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.10 „Delta“.
06.00 „Jaunikliai“.
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 Pavojus iš kosmoso.
22:55 Kario kumštis (k).
00:45 „Mentalistas“.
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:15 „Savas žmogus“.
04:30 Savaitės kriminalai (k).
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Įvairiose miesto vietose nuolat randami
mobilieji telefonai. Dėl jų kreiptis į Druskininkų policijos komisariatą nuo 8 iki 17
val. Tel. 8 700 65558
Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300
Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai maršrutui: LietuvaBelgija-Lietuva. Reikalinga darbo patirtis. Tel. 8 616 30901
Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas Lietuva Čekija, Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682
Siūlomas darbas su žemės ūkio technika. Reikalinga patirtis miškų arba žemės ūkyje, sugebėjimas atlikti suvirinimo ir remonto darbus, noras bei galimybė dirbti ir užsidirbti. Nauja technika, labai geros darbo ir apmokėjimo sąlygos,
taip pat pilnai apmokami viršvalandžiai bei kompensuojama kelionė į darbą.

Tel. 8 645 99030

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas. Tel. 8 608 33221
Grožio salonas „Elita“
Auskarų įvėrimas PIERCING;
Antakių ir blakstienų dažymas;
Ilgalaikis nagų lakavimas GELISH
laku.
Veido masažas, kūno masažas,
kosmetikos veido procedūros. Tel. 8
612 20142
Manikiūras, pedikiūras, soliariumas. Tel. 8 600 13600

Maloniai kviečiame apsilankyti:
Vilniaus al. 10-13, Druskininkai,
tel. 8 313 55084

Statybos darbai: mūrinimas, betonavimas, apdaila,
stogai. Tel.: 8 645 21917, 8 601 52590

Išnuomoju 1200 kv. m įvairaus dydžio ir aukščio patalpas. Dideli elektros, vandentiekio ir kanalizacijos pajėgumai, Baravykų g. 6. Yra leidimas autoservisui ir mašinų ardymui ir kitai veiklai. Tel. 8 612 12197

Dėmesio! AKCIJA!
Moksleiviams ir studentams taikoma
nuolaida.

Renkama nauja grupė rugsėjo 20 d. 17 val.

Teirautis tel.: 8 315 78403,
8 652 77109, 8 685 00083

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

Tel. 8 686 55692

Ieškome vairuotojų-ekspeditorių, darbui pastoviais maršrutais.
Darbas ratais. Reiso trukmė 5-7 dienos. Tel. 8 687 93693

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

Tel. 8 601 46179

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Tel. 8 682 10953
PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimam patys. Automobilių
utilizavimas (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis prilydomomis dangomis. Suteikiu garantijas. Tel. 8 683 13495

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

MB „Mileipas“ kokybiškai pjauna
medieną profesionaliu gateriu. Galime pjauti ir Jums reikiamoje vietoje. Obliuojame, frezuojame rąstus
iš savo ir užsakovo medienos. Prekiaujame statybine mediena.
Tel. 8 659 32055

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.
Šv. Jokūbo g. 3,
Druskininkai
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Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt
Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario 33,6 kv. m butas Veisiejų
g. 7, 1,5 aukšte iš 5. Kaina – 30000
Eur. Tel.: 8 676 47127, 8 600 16431
1 kambario 20 kv. m butas Viečiūnuose, bendrabutyje (su atskiru
dušu, tualetu ir virtuve).
Tel. 8 686 53999
Jaukus 1 kambario 28 kv. m butas
gyvenimui ar poilsiui. Kaina – 28 000
Eur. Tel. 8 617 41982
2 kambarių 57 kv. m butas 2 aukšte
iš 5, Merkinės g. Kaina – 35500 Eur.
Tel. 8 686 15829
2 kambarių 23,23 kv. m butas Druskininkų senamiestyje, šv. Jokūbo g.
Kaina –23000 Eur. Tel. 8 604 87277
3 kambarių 71 kv. m butas Druskininkų
g. renovuotame name, 9 aukšte iš 10.
Renovacija išmokėta. Tel. 8 675 12062
3 kambarių 68,07 kv. m. butas Gardino g. 35, 3 aukšte iš 5. Kaina –
36000 Eur. Tel. 8 687 37575

1,2600 ir 0,7300 ha žemės ūkio
paskirties sklypai, Druskininkų sav.,
Krivonių kaime. Sklypai vienas šalia
kito. Parduodami kartu. Kaina – 3500
Eur. Tel. 8 698 43149
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
24 a namų valdos sklypas Panemunės g. Yra elektra, kanalizacija, pirtis,
namelis. Galima prisijungti 14 a žemės ūkio paskirties sklypą ant Nemuno šlaito. Sklypus skiria keliukas.
Kaina – 60000 Eur. Tel. 8 680 58789
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

3 kambarių butą 57 kv. m butas Šiltnamių g. 4 aukšte iš 5. Renovuotas
namas, renovacija išmokėta. Kaina –
47000 Eur. Tel. 8 620 63122

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 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

Garažas Merkinės g., rūsys po visu
garažu, prie pat įvažiavimo. Kaina –
4600 Eur. Tel. 8 698 27009

4 kambarių 76 kv. m butas 1,5 aukšte
iš 4 Ateities g. Tel. 8 698 25691
3,5 ha sodyba su pastatais gražioje
vietoje, prie Vilkinių ežero, prie Viktarinos. Tel. 8 694 32045
Nebrangiai 6,75 a sodas Jaskonyse.
Tel. 8 687 37575
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
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
0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto kelio,
netoli elektra. Kaina – 9900 Eur.
Tel. 8 682 48474

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Renault Megane Scenic“ 1998 m.,
1,9 L dyzelinas, 72 kW, universalas,
žalios spalvos, TA iki 2018.08. Kaina
– 600 Eur. Tel. 8 686 63010
„Honda Civic“ 1997 m., 1,4 L benzinas, TA iki 2019 m. Kaina – 550 Eur.
Tel. 8 614 09971
„Škoda Octavia“ 2008 m., 1,9 TDI,
77 kW, DSG automatinė pavarų
dėžė, odinis salonas, kablys, TA iki
2019.02.22, Rida 220 000 km., yra
„Škoda“ serviso aptarnavimo istorija,
pakeistas paskirstymo diržas ir vandens pompa. Kaina – 4500 Eur.
Tel. 8 698 27009
„VW Passat“ caravan 1995 m., dyzelinas. Kaina – 300 Eur. Tel. 8 659 59991
„Renault Megane Scenic“ 2001 m.,
1,6 L benzinas. Tel. 8 629 50194

24 a žemės ūkio paskirties sklypą
Snaigupės kaime prie upelio (yra 2
tvenkiniai). Tel. 8 682 87568

4 ratlankiai R13 po 5 Eur; 2 su padangom po 10 Eur; nauji „Ford“ žvakių laidai už 15 Eur; „Ford Ka“ 2 kompiuteriai (1998 ir 1999 m.) už 10 Eur;
babina už 10 Eur. Tel. 8 621 79332

26 a žemės ūkio paskirties sklypas,
besiribojantis su Kruglio ežeru ir upeliu (41 a miško). Tel. 8 682 87568

„VW Passat“ 1991 m., 1,8 L benzinas-dujos, sedanas, dalimis.
Tel. 8 655 66221

24 a namų valdos sklypas Panemunės g. Yra elektra, kanalizacija. Kaina –1 kv. m/20 Eur. Tel. 8 680 58789

Parduoda mišką ir medieną

Namas Leipalingyje 18 a sklype su
ūkiniais pastatais ir garažu. Kaina –
30000 Eur. Tel. 8 626 64747

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

Garažas Leipalingyje, prie katilines
su duobe. Kaina – 1500 Eur.
Tel. 8 643 80430

Sausos skaldytos beržo su pušimi
makos (1 kub. m). Kaina – 25 Eur.
Tel. 8 621 79332

Parduodama gyvuliai, pieno,
mėsos produktai
Mėsinės kiaulės. Kaina – 1 kg/1,7
Eur. Tel. 8 601 22865
Triušiai, triušiena. Tel. 8 616 41639

Parduodami įvairūs daiktai
Žieminis kvietrugis (Veisiejų sen.).
Kaina – 50 kg/6 Eur. Tel. 8 616 04451
Geros būklės „Saulės“ mokyklos
uniformą mergaitei: sarafanas (158
dydis), megztukas (30 dydis), trikotažinis sarafanas (140 dydis), kaklaraištis. Tel. 8 612 19778
Kampinė indauja, svetainės komplektas,
sofa-lova, virtuvės stalas, kėdės, komoda, dulkių siurblys. Tel. 8 612 09648
Odinė sofa, bufetas-indauja, išskleidžiamas pietų stalas, fotelis, kavos
staliukas, gėlių staliukas, televizoriaus staliukas. Tel. 8 606 28422
4 durų spintą su slankiojančiomisveidrodinėmis durimis už 180 Eur;
vyriškas ir moteriškas miesto dviračiai su pavaromis po 120 Eur.
Tel. 8 604 87277
Mobilusis telefonas „Samsung S4
mini“. Kaina – 50 Eur. Tel. 8 687 22547
Naujos virtuvinės spintelės.
Tel. 8 600 79606
Mažai naudotas kalnų slidžių komplektas (batai 43-44 dydžio, lazdos,
šalmas), dviračių laikiklis ant kablio.
Tel. 8 677 66757
Dviračiai: moteriškas „Ridgeback“,
žydros spalvos, 28 colių ratai už 165
Eur; „Gazelle XR. 4“, hidrauliniai
stabdžiai, 28 colių ratai, 27 pavaros
už 340 Eur; „Merida Crossway 100“
plentinis, 27 pavaros, 28 colių ratai
už 350 Eur; sulankstomas dviratis
„Venturax“ 20 colių ratai, 7 pavaros
už 190 Eur. Tel. 8 623 53377
Nauja švediška žoliapjovė, blokai ir
panelės, kokliai krosniai, ąžuolinis
parketas, štanga, suoliukas.
Tel. 8 682 98506
Naujas giluminis vandens siurblys
„Eurotek“ su 12 m žarna už 100 Eur;
kreizas su 2 pjūklais (40-60 cm) už
30 Eur; akselinė už 50 Eur; arpas
už 20 Eur; girnų malūnas už 50 Eur;
moteriškas dviratis (su 3 pavarom) už
30 Eur; 3 didelės vištos ir gaidys.
Tel. 8 621 79332
Kineskopinis televizorius „Philips“ (37
cm įstrižainė) už 20 Eur; televizorius
„Samsung“ (51 cm įstrižainė) už 23
Eur; pakabinamas pusiau apvalus vonios veidrodis 90x42 cm už 13 Eur; TV
priedėlis „ Etellbox“ už 22 Eur; naudoti
medžio drožlių skydai ir DVP plokštės;
durų varsčios. Tel. 8 686 43600
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
2 dujų balionai už 35 Eur; senoviniai:
spinta, 6 kėdės, radijas, įvairūs stiklainiai. Tel. 8 616 22124
Vaikiška išskleidžiama lovytė.
Tel. 8 617 21238
Televizorius „Philips“ (51 cm įstrižainė) už 22 Eur; radio tiuneris „Technic“
už 19 Eur; laisvų rankų įranga už 19
Eur; medinis gėlių stovelis-kėdutė su
žalio marmuro viršumi už 11 Eur.
Tel. 8 654 87148
Išskleidžiamas minkštas kampas
(270x160 cm) su patalynės dėže už
255 Eur; sviesto mušimo statinaitė už
15 Eur. Tel. 8 626 20523
Naujas mini šaldytuvas „Electrolux“
už 150 Eur, kineskopinis televizorius

Išnuomoju tvarkingą 1 kambario butą
Gardino g. Tel. 8 650 16100

„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

Išnuomoju sodo namelio (prie
„Eglės“ san.) 2 aukštą, 20 kv. m.
Kaina – 1 mėn./80 Eur.
Tel.: 8 605 75476, 8 675 61036

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns
būda, lauko baldai, lauko tualetas,
malkinė-sandėliukas, pačius „Žvakė“,
pavėsinė iš kreivuolių, akmenys, „Via
Sat“ antena su 1 galvute, lauko supynės. Tel. 8 623 53348, 8 656 38881

Išnuomojamas 2 kambarių butas
naujos statybos name Liepų g. su
baldais ir buitine technika. Kaina – 1
mėn./400 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 699 65709

2 lovatiesės, pigiai vilnonis kilimas,
veidrodis-knyga su stalčiais, kieto
plaušo plokštės (4 vnt.) už 25 Eur,
pasakų knygos.
Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Ieško darbo

2 medinės statinės, plastikinė statinė,
cinkuota metalinė statinė, mediniai
stalai, stalas-knyga. Tel. 8 616 22124

Perka

27 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 605 04438
28 m. moteris ieško darbo, gali prižiūrėti vaikus. Tel. 8 602 61735

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

Kiti
Dovanoju kastruotą katiną ir sarginį
šuniuką. Tel. 8 621 79332
Dovanoju kluoną malkoms (nusigriauti patiems). Tel. 8 618 03165

Nuoma
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

Išnuomojamas 44 kv. m butas.
Tel. 8 662 55663
Išnuomoju atskirą namelį (6 asmenims) Baltašiškėje. Tel. 8 680 33854

Statybininkas ieško darbo.
Tel.: 8 656 38881, 8 623 53348
50 m. vyras ieško bet kokio darbo.
Tel. 8 673 86602

4 šulinio žiedus, gali būti naudoti.
Tel. 8 692 09213

Išnuomoju 120 kv. m garažą Viečiūnuose su aukštomis durimis.
Tel. 8 612 12197

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

Reikalinga moteris, prižiūrėti neįgalią
senutę. Suteikiu gyvenamą plotą.
Tel. 8 607 74645
Reikalingas meistras, pataisyti stogą
ir įrengti tinklinę tvorą. Gal galėtų
paskambinti vyras, kuriam aš žadėjau perskambint, bet neišsaugojau
numerio. Tel. 8 670 17807
Dovanoju akvariumines žuvytes Gupijas. Tel. 8 679 57744
Rugsėjo 8 d. tarp Gardino-Pariečės
muitinių rasti raktai (2 vnt.).
Tel. 8 684 60284

Išnuomoju 2 kambarių butą nuo spalio 1 d. Tel. 8 686 46169
Išnuomoju kambarį moteriai su
buitine technika ir atskiru išėjimu į
sodą, gatvę šv. Jokūbo g. Tel.: 8 607
39180, 8 (313) 51375
Išsinuomočiau arba pirkčiau dirbamą
žemę (nuo 3 ha) Leipalingio, Ricielių,
Vilkiautinio, Kibyšių, Panaros apylinkėse. Didžiausias nuomos mokestis,
galimas apmokėjimas į priekį.
Tel. 8 601 00292

Spaudžiame sultis

(Saulėtekio g. 74A, Ratnyčia).

Tel.: 8 62339922,
8 686 49335

VANDENS GRĘŽINIAI,
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus!
www.melkerlita.lt
Tel.: 8 686 83265,
8 616 08020

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

„Medea“ SPA viešbučiui reikalinga virėja (-jas)-pagalbinė (-is) darbuotoja (-jas) pusei arba visam etatui.
Skambinti, tel. +370 620 15935, pirmadieniais-penktadieniais nuo 9-17 val.

Romos Pankevičienės
įmonėje
Romos Pankevičienės įmonės
„Cukrainėje“ priimami užsakymai įvairiems gaminiams.
Galite įsigyti šviežių tortų, šakočių, šimtalapių, pyragų, sausainių ir kitų gaminių už itin patrauklią kainą!
R. Pankevičienės įmonės cukrainėje (Vytauto g. 15) pigiai parduodami plastikiniai
kibirai ir kibirėliai (5 l ir 10 l).
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Vasaros įspūdžiai DŽIUGUČIUS šildys dar ilgai
Kristina Kalinauskaitė
Druskininkų (Ratnyčios) Šv.
apaštalo Baltramiejaus parapijos Carito vaikų dienos centrą „Džiugučiai“ lankantiems
vaikams ši vasara ir atostogos
buvo ypatingos, nes jie patyrė
daug įsimintinų įspūdžių. Vaikai daug keliavo, pamatė, patyrė. Džiugučiai sako, kad jų
atmintyje išliko ne tik nuostabi pažintis su dar nematytais
miestais, patirtas kaimyninės
šalies svetingumas ir gamtos
grožis, bet ir puikiai praleistas
laikas su mylimais ir brangiais
„Džiugučių“ žmonėmis, kurie
jiems yra lyg šeima.
Ilgai laukta kelionė
Vaikai 3 dienas keliavo po Lenkiją, stovyklavo. Kelionės įspūdžiais dalinasi džiugutė Greta
Remeikaitė: „Mūsų vadovai ir savanoriai maždaug mėnesį ieškojo vietų bei miestų, kuriuos galėtume aplankyti, kažką pamatyti ir
naujo sužinoti. Kelionė į Gdanską
prasidėjo liepos 8-ąją, labai anksti – 5 valandą ryte. Nors buvome
neišsimiegoję, bet – laimingi, jog
prasideda ilgai mūsų laukta kelionė. Pirmą dieną, važiuodami į
Gdanską, aplankėme labai didelę ir gražią Swięta Lipka Mergelės Marijos šventovę. Ten matėme figūrėles, šokančias grojant

vargonams. Užsukome ir į „Vilko
guolį“ arba kitaip vadinamą „Vilko
irštva“ (vok. Wolfsschanze)– įtvirtintą Hitlerio bunkerį tuometiniuose Rytprūsiuose, iš kurio Antrojo
pasaulinio karo metais Hitleris vadovavo Vokietijos ginkluotosioms
pajėgoms. Nuvargę, bet šypsodamiesi vakare galiausiai pasiekėme Gdanską. Gyvenome netoli
senamiesčio. Vakare visi išėjome
pasivaikščioti ir pasigrožėti mažomis gatvelėmis, senoviniais pastatais ir gatvės renginiais, ugnies
šou, gatvės šokiais, muzikantais. Kai kurie iš mūsų šį miestą
panoro pamatyti „iš viršaus“. Antrąją kelionės dieną išvykome į
Malborko (Marienburgo) pilį, kurią 1274 m. įkūrė kryžiuočiai užkariautoje prūsų žemėje, 1410 m.,
netoli jos vyko Žalgirio mūšis. Tai
buvo puiki proga geriau susipažinti su LDK istorija. Vėliau vykome į Sopotą, – prie Baltijos. Papramogavome,
išsimaudėme
jūroje ir trečiąją dieną, jau pakeliui namo, keliavome į šeimos parką „Nowa Holandia“. Ten šauniai
praleidome laiką, pramogaudami ant batutų, karstynių, iliuzijų
kambaryje, plaukiojome laivu, aplankėme zoologijos sodą. Užsukome į Getčvaldo šventovę, kuri
šiais metais švenčia 140 metų jubiliejų nuo Mergelės Marijos apsireiškimo ant klevo mažoms mergaitėms. Ten netoli nuėjome prie

esančio stebuklingo šaltinio, atsigėrėme jo vandens, o kai kas jo
parsivežėme ir namo. Visus sužavėjo tos vietovės kalvotas kraštovaizdis. Kelionė paliko daug gerų
emocijų ir įspūdžių.“
Išsipildė stovyklautojų svajonė
Ypatingai visi džiugučiai laukė
ir kasmetinės vasaros stovyklos:
liepos 16-21 dienomis, prie Avirio
ežero. Šiųmetės stovyklos tema
buvo „Tiesa padarys jus laisvus
(Jn 8, 32)“ . Stovyklavo 39 vaikai,
drauge su 13 vadovų ir savanorių.
Visą stovyklą lydėjo keturi raktiniai žodžiai: tiesa, laisvė, meilė ir
atsakomybė. Šie žodžiai ir simboliai vaikus pasitiko jau pirmą vakarą: jie buvo užrašyti ant žaidimui parengtų vėliavų. Kiekvieną
dieną atskleidėme po vieną žodį
ir mokymų, maldos, žaidimų bei
edukacinių programų metu gilinomės ir siekėme suprasti šių žodžių esmę, o kartu ir tai, kaip mes
turėtume gyventi, vadovaudamiesi tomis vertybėmis, kurias jie apibūdina.
Jau pirmą vakarą, po vaikų pamėgto „Vėliavų grobimo“ žaidimo, visų laukė išbandymas:
orientavimosi žygis su pasieniečiais. Įveikus trasą, stovyklautojai
galėjo įžengti į visos stovyklavietės teritoriją, kurioje laukė dalis
čia pasilikusių ir nuotaikingai nu-

siteikusių stovyklos vadovų. Tik
gavę „stovyklautojo pasą“, vaikai galėjo stovykloje įsikurti. Antrąją stovyklos dieną vaikai kūrė
grupelių prisistatymus, ir „ieškojo“ laisvės atsakomybėje vienam už kitą, taip pat – už gamtą, ekologiją. Diskutavo, mažose
grupelėse dalinosi tuo, kas juos
palietė, ką suprato, ką išgirdo
mokymo ir žaidimų metu. Vėliau
gamino savo meninius darbelius.
Juos, baigę stovyklauti, padovanojo vieni kitiems. Vakare vaikai
dalyvavo aromaterapijos programoje, kurioje sužinojo, kaip tinkamai vartoti vaistažoles, koks jų
poveikis. Trečiąją stovyklos dieną vaikai bandė suprasti ką reiškia kai „Esu laisvas, kai esu pilietiškas – pažįstu ir gerbiu savo
šalį“. Vėliau iki pietų visų laukė
edukacinės programos su moliu
ir kalviu. O po pietų – piligriminis žygis iki Leipalingio. Didžioji dalis vaikų pirmą kartą keliavo
pėsčiomis su Kryžiumi maldomis ir giesmėmis iki Bažnyčios.
Leipalingyje stovyklautojai kartu su parapijos Klebonu kun. Žydriumi Kuzinu dalyvavo vakaro
Šv. Mišiose. Taip pat vaikai aplankė Leipalingio dvarą. Vakare – ruošėsi talentų vakarui. Ketvirtąją stovyklos dieną pradėjo
mokymu: „Esu laisvas kai myliu,
nes nepalieku vietos nuodėmei“.
Visi įdėmiai klausėsi parapijos
klebono apie nuodėmės pasekmes mūsų gyvenime. Po pietų, atlikę sąžinės peržvalgą, vaikai ir vadovai turėjo susitaikymo
pamaldas ežero pakrantėje. Kiekvienas ant lapelių surašė savo
nuodėmes ir, atlikę išpažintį, prikalė prie Kryžiaus tuos lapelius,
kaip išraišką, jog Jėzus mirė už
visus ant Kryžiaus. Po Susitaikymo pamaldų, procesijos būdu
visi keliavo prie laužo, kur sudegino lapelius, – taisimbolizavo,

jog Jėzus atleido nuodėmes ir jų
nebėra. Vėlų vakarą vaikų nuostabai buvo surengtos išradingos
„krikštynos“, vaikai mokėsi pasitikėti vieni kitais. Penktąją stovyklos dieną džiugučiai mokėsi
kaip priimti tiesą apie save ir kitus. Vakarą leido prie laužo, keisdamiesi dovanėlėmis, dainuodami, šokdami. Šeštoji diena buvo
išskirtinė – skirta kelionei. Džiugučiai iš stovyklavietės keliavo
autobusu iki Varėnos, o iš ten –
traukiniu iki Marcinkonių. Daugelio vaikų svajonė buvo nors kartą pavažiuoti traukiniu, ir mes
ją išpildėme. Marcinkonyse surengtos stovyklos pabaigtuvės:
Šv. Mišias ir gardžius pietus, po
kurių autobusu toliau jau tęsėme
kelionę namo, į Ratnyčią.
Visos stovyklos metu vaikams nepritrūko linksmų žaidimų ir maudynių. Vaikai išmoko ir
2017-ųjų Lietuvos jaunimo dienų
himną. Tikimės, jog dažnai kartojami šio nuostabaus himno žodžiai – „save pamatyti tiesoje,
pastebėti kitą tamsoje“ – atvers
visų širdis ir rankas pagalbai šalia esančiajam.
Dėkojame stovyklavietės šeimininkei Audronei, visiems
šauniems savanoriams už išradingumą, paaukotą savo laiką, o visų edukacijų vedėjams
– už tai, kad taip sumaniai paįvairino stovyklautojų užsiėmimus. Dėkojame gerbiamam
Klebonui, kuris mums buvo
kantrus ir stovyklautojus vedė
optimizmo, džiaugsmo ir šviesos keliu.
Vaikų dienos centro projektinė veikla yra finansuojama
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos bei Druskininkų
savivaldybės, todėl dėkojame
už paramą ir suteiktą galimybę
vaikams turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį.
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