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Druskininkų 
kultūros centro 
projektavimo 
darbai baigti: 

savivaldybė ketina 
savo lėšomis 

statybas pradėti 
dar šiemet

Du savaitgalius į 
Druskininkus 

kvietė žydinčių 
narcizų jūra 

7 psl.

2 psl.

Karpinių parodoje 
– „Šimtažiedis“ su 
meile pavasariui, 

gyvenimui, Lietuvai

9 psl.

„Dosado“ šokių 
šventėje – 
ovacijos ir 

susižavėjimo 
šūksniai

16 psl.5 psl.

Druskininkiečiai Vita ir To-
mas Siliūnai visada svajojo 
apie gausią šeimą – susilau-
kę pirmagimės Mildutės, jau-
ni tėvai pasikalbėdavo, kad 
norėtų daugiau vaikų. Slap-
čia pasvajodavo ir apie dvynu-
kus, juolab, kad iš abiejų pu-
sės ankstesnėse kartose yra 
buvę dvynių. Tačiau praėjusių 
metų pradžios žinia, kad šei-
ma pagausės trynukais, buvo 
netikėta. Apie tai, kad laukia-
si trijų mažylių, Vita sužino-
jo, lankydamasi pas gydytoją 
Vilniuje. Kadangi tądien vy-
ras dirbo, netikėtą žinią ji, nie-
ko nelaukdama, pranešė tele-
fonu. „Žmona paskambino ir 
sako: spėk. Kadangi liepė spė-
ti, pagalvojau, kad ne vienas 
mažylis. Ir logiškiausia buvo 
spėti, jog dvynukai. Bet giliai 

širdyje nujaučiau, kad trys“, – 
prisimena Tomas ir juokiasi, 
kad pirmiausia pagalvojo, ko-
kio reikės automobilio, kad su-
talpintų  gausią šeimyną. „To-
mas susirūpino mašina, o aš 
– vežimėlio paieškomis. Ve-
žimėlis buvo pirmasis pirki-
nys“, – šypsosi Vita. Artimie-
ji žinią priėmė labai džiugiai 
– Vitos tėtis juokais net kelis 
kartus tikslinosi, ar tikrai trys. 
„O Tomo tėtis iš karto atspėjo, 
kad gims trys anūkai“, – pasa-
koja Vita. 

Praėjusių metų birželio 6-ąją 
gimę trynukai – Aidas, Vytis ir In-
drė – vieninteliai Druskininkuo-
se. Patikrinus paskutiniųjų 18 
metų archyvus, paaiškėjo, kad 
minėtu laikotarpiu trynukų re-
gistruota nebuvo. Taigi natūralu, 
kad Druskininkų šaligatviais rie-

dantis raudonasis trynukų veži-
mėlis, juokais vadinamas raudo-
nu Ferrari, traukia praeivių akį. 
Kas kartą, kai šeima išsiruošia 
pasivaikščioti, sulaukia daugy-
bės reakcijų – nuo į viršų pakeltų 
nykščių iki sveikinimų, palinkėji-
mų bei patarimų vaikų auginimo 
klausimais. Būna, kad einančią 
gausią šeimyną pro langą pa-
matę žmonės išeina į lauką, o 
pro šalį važiuojantys dviratinin-
kai sustoja, kad galėtų pasikal-
bėti. Pasiteiravus, ar nuolatinis 
nepažįstamų žmonių dėmesys 
nevargina, Vita ir Tomas atvi-
ri – kartais į parką iš namų išei-
na pavargę, tačiau sako žmonių 
dėmesį suprantantys – smalsuo-
liai būna geranoriški ir draugiš-
ki. „Mums patiems visada buvo 
gražu žiūrėti į gausias šeimas“, 
– priduria Vita. 

Trynukus auginantys druskininkiečiai Vita ir Tomas: 
„Didžiausias džiaugsmas – matyti, kaip auga vaikai“ 

Po mėnesio pirmąjį gimtadienį 
švęsiantys Aidas, Vytis ir Indrė 
jau puikuojasi pirmaisiais dan-
tukais ir bando vaikščioti. Pa-
siteiravus, o kokios gi buvo pir-
mosios dienos, Vita sako, kad 
nelengvos – mažieji gimė šiek 
tiek anksčiau, todėl ligoninė-
je praleido 3 savaites. O ir grį-
žus namo labai trūko poilsio, nes 
viskas vykdavo ligoninėje nusta-
tytu 3 valandų ritmu. „Būdavo, 
kad tarp tų trijų valandų nespė-
davom pamiegoti. Jie pavalgo ir 
užmiega, o tau reikia sauskel-
nes pakeisti, buteliukus išplau-
ti, pačiam pavalgyti ir daugybę 
kitų reikalų susitvarkyti. Todėl 
namuose perdėliojome daiktus, 
kad būtų patogu viską paimti ir 
daryti tai, kas būtina, nes paša-
liniams darbams tiesiog nebuvo 
laiko“, – pasakoja Tomas. Šei-
ma suskubo apsirūpinti ir saus-
kelnėmis. „Vienam mažyliui pra-
džioje per parą prireikdavo apie 
10 sauskelnių, tad kiekis – milži-
niškas. Žmonės sandėliukuose 
laiko uogienes, o mes – sauskel-
nes“, – juokiasi jauni tėvai. 

Pirmagimei Mildutei, kuriai ne-
trukus sukaks treji, irgi reikėjo 
įprasti prie mažųjų broliukų ir se-
sutės. „Ji buvo įpratusi, kad vi-
sas dėmesys – jai, o čia atsira-
do mažyliai, kuriems reikėjo labai 
daug dėmesio. Aišku, iki gims-
tant mažiesiems, mes šnekėda-
vome, kad gims lėliukai, ji juos 
aplankė ligoninėje, tačiau, grįžus 
namo, pradžioje jautėme, kad 
vaikui sunku. Todėl Tomas lik-
davo su mažaisiais, o mes dvie-
se išeidavome į lauką, lankėme 
„Yamahos“ muzikos pamokė-
les“,  – pasakoja Vita. Dabar, ma-
žyliams paaugus, ketveriukė jau 
žaidžia kartu. „Labai gražiai atro-
do, kai jie kartu žaidžia“,  – šyp-
sosi Vita. „Bet būna, kad ir peša-
si. Tai, žiūrėk, čiulptukus vienas 
iš kito atima, tai už plaukų vieni 
kitus bando pešti, o, Aidui pradė-
jus vaikščioti, Indrė ir Vytis grie-
bia jį už kojų ir visi trys griūna“,  – 
juokiasi Tomas. 

Pasiteiravus, kaip išrinko vai-
kams vardus, tėvai pasakoja, kad 
diskusijų būta nemažai, bet svar-
biausias kriterijus – kad vardai 
būtų trumpi ir lietuviški. 

Ar mažieji Aidas, Vytis ir Indrė  
panašūs? Vita sako, kad jie labai 
skirtingi. Ir išvaizda, ir charakte-
riu: „Aidas gimė mažiausias, bet 
padarė didžiausią pažangą. Da-
bar jis yra sunkiausias ir viską 
daro pats pirmas, jam rūpi krėsti 
išdaigas, brolis ir sesė seka pas-
kui jį. Vytis gimė didžiausias, o 
dabar jis lengviausias. Jis labai 
greitas, nori dūkti, bet jam labai 
patinka pabūti apsikabinus, prisi-
glaudus. O Indrė rami – ji mėgsta 
pati savimi užsiimti.“

Druskininkiečių V. ir T. Siliūnų svajonės apie gausią šeimą išsipildė su kaupu – jie augina pirmagimę Mildutę ir trynukus Aidą, Vytį ir 
Indrę/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Gyventojų dėmesiui: teikiama 
teisinė pagalba

Valstybės garantuojama teisinė 
pagalba – Lietuvos Respublikos 
Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo nustatyta tvar-
ka teikiama pirminė  teisinė pagal-
ba ir antrinė teisinė pagalba. Pir-
minė ir antrinė teisinė pagalba yra 
finansuojama iš valstybės biudže-
to. Pirminę teisinę pagalbą turi tei-
sę gauti visi Lietuvos Respublikos 
piliečiai, kitų Europos Sąjungos 
valstybių narių piliečiai, taip pat 
kiti Lietuvos Respublikoje bei kito-
se Europos Sąjungos valstybėse 
narėse teisėtai gyvenantys fiziniai 
asmenys ir kiti Lietuvos Respubli-
kos tarptautinėse sutartyse nuro-
dyti asmenys.

Pirminė teisinė pagalba – Lie-
tuvos Respublikos Valstybės ga-
rantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymo nustatyta tvarka teikia-
ma: teisinė informacija (informaci-
ja apie teisinės pagalbos teikimą, 
įstatymus ir kitus teisės aktus); 
teisinės konsultacijos (patarimai 
teisės klausimais); dokumentų, 
skirtų valstybės ir savivaldybių 
institucijoms, išskyrus procesi-
nius dokumentus, rengimas; pa-
tarimai dėl ginčo išsprendimo ne 
teismo tvarka, veiksmai dėl tai-
kaus ginčo išsprendimo ir taikos 
sutarties parengimas.

Pirminės teisinės pagalbos tru-
kmė yra ne ilgesnė kaip viena 
valanda. 

Pirminė teisinė pagalba turi būti 
suteikta iš karto, kai asmuo krei-
pias į savivaldybės vykdomąją 
instituciją. Jeigu nėra galimybės 
iš karto suteikti pirminę teisinę 
pagalbą, pareiškėjui pranešama 
apie priėmimo laiką, kuris turi būti 
ne vėlesnis kaip penkios darbo 
dienos nuo kreipimosi dienos. 

Asmuo dėl pirminės teisinės pa-
galbos tuo pačiu klausimu gali 
kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba netei-
kiama, kai: pareiškėjo reikala-

vimai yra akivaizdžiai nepagrįs-
ti; pareiškėjui tuo pačiu klausimu 
buvo suteikta advokato konsul-
tacija arba yra akivaizdu, kad jis 
tokią konsultaciją gali gauti nesi-
naudodamas įstatymo nustatyta 
valstybės garantuojama teisine 
pagalba; pareiškėjas kreipiasi ne 
dėl savo teisių ir teisėtų interesų, 
išskyrus atstovavimo pagal įstaty-
mus atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę 
pagalbą paaiškėja, kad pareiš-
kėjui reikės antrinės teisinės pa-
galbos, Druskininkų savivaldybės 
administracijos Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vyriausia-
sis specialistas pareiškėjui pade-
da surašyti ar surašo prašymą su-
teikti antrinę teisinę pagalbą.

Antrinė teisinė pagalba – doku-
mentų rengimas, gynyba ir ats-
tovavimas bylose, įskaitant vyk-
dymo procesą, atstovavimas 
išankstinio ginčo sprendimo ne 
teisme atveju, jeigu tokią tvar-
ką nustato įstatymai ar teismo 
sprendimas. Ši teisinė pagalba 
apima bylinėjimosi išlaidų bylo-
se, išnagrinėtose civilinio proce-
so tvarka, su bylos nagrinėjimu 
administracinio proceso tvarka 
susijusių išlaidų ir su baudžiamo-
joje byloje pareikšto civilinio ieš-
kinio nagrinėjimu susijusių išlai-
dų atlyginimą.

Valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą Druskininkų savivaldy-
bėje organizuoja ir teikia Druski-
ninkų savivaldybės administraci-
ja. Priėmimo laiku, antradienį nuo 
13.00 iki 17.00 val., penktadienį – 
nuo 8.00 iki 12.00 val., asmenys, 
norintys gauti pirminę teisinę pa-
galbą, turi kreiptis į Druskininkų 
savivaldybės administracijos Tei-
sės ir civilinės metrikacijos sky-
riaus vyriausiąjį specialistą (Va-
sario 16-osios g. 7, Druskininkai) 
arba kitu metu registruotis telefo-
nu: (8 313) 51517.

Druskininkų kultūros centro projektavimo 
darbai baigti: savivaldybė ketina savo lėšomis 

statybas pradėti dar šiemet
Lietuvos ir Druskininkų kultū-

riniam gyvenimui itin reikšmin-
go objekto – Druskininkų kultū-
ros centro – projektavimo darbai 
baigti. Praėjusią savaitę gavus 
teigiamą techninio projekto eks-
pertizės išvadą, teisės aktų nusta-
tyta tvarka Druskininkų savival-
dybės administracijos direktorė 
Vilma Jurgelevičienė patvirtino 
techninį projektą. Tai reiškia, kad 
techninis projektas atitinka visus 
reikalavimus. Šiuo metu yra ren-
giamasi skelbti tarptautinį rangos 
darbų konkursą. Druskininkų kul-
tūros centro projektavimo darbai 
pradėti 2017 metų sausį. Tuomet 
Druskininkų savivaldybės vadovai 
akcentavo, kad, rengiant projek-
tą, bus siekiama maksimalios ko-
kybės ir geriausių rezultatų, nes 
Druskininkai nuosekliai siekia kul-
tūrinį turizmą intensyviai vystyti 
tarptautiniu lygiu, o tam būtina su-
kurti daugiafunkcinę, modernią, 
tarptautiniams renginiams pritai-
kytą erdvę.

Rengiant Druskininkų Kultūros 
centro techninį projektą, regulia-
riai buvo organizuojami pasitari-
mai, nuolat konsultuotasi su pa-
tirties panašių pasaulinio lygio 
objektų statybose ir įrengime tu-

rinčiais tarptautiniais ekspertais. 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas pabrėžė, 
kad rengiant techninį projektą pir-
miausia buvo išanalizuoti Lietu-
vos ir užsienio pavyzdžiai, o visi 
sprendiniai – net ir patys smul-
kiausi – buvo detaliai derinami net 
keletą kartų. „Nuo techninio pro-
jekto parengimo priklauso toles-
nių darbų kokybė, objekto patrau-
klumas ir sėkmė, todėl derinome 
labai daug iš pirmo žvilgsnio gal-
būt nepastebimų, bet labai reikš-
mingų sprendinių“, – sakė R. Ma-
linauskas.

Druskininkų savivaldybė pla-

nuoja dar šiais metais savo lė-
šomis pradėti šio reikšmingo 
objekto statybas. Projekto reikš-
mė buvo pristatyta Vyriausy-
bės atstovams, LR Seimo Kultū-
ros komiteto nariams. „Norime 
Druskininkuose organizuoti aukš-
čiausius standartus atitinkančius 
renginius, priimti geriausius ša-
lies ir užsienio atlikėjus. Turime 
patirtį masinių renginių organiza-
vime, kurorto infrastruktūra pritai-
kyta dideliems žmonių srautams. 
Modernus kultūros centras padė-
tų stiprinti ir Druskininkų, ir Lietu-
vos kultūrinį įvaizdį“, – akcentavo 
meras R. Malinauskas.

 „Norime Druskininkuose 
organizuoti aukščiausius 
standartus atitinkančius 
renginius, priimti geriau-
sius šalies ir užsienio atli-
kėjus. Turime patirtį masi-
nių renginių organizavime, 
kurorto infrastruktūra pri-
taikyta dideliems žmonių 
srautams. Modernus kultū-
ros centras padėtų stiprinti 
ir Druskininkų, ir Lietuvos 
kultūrinį įvaizdį“, – akcen-
tavo meras R. Malinauskas.

Medicinos darbuotojų dienos proga – padėkos 
Druskininkų medikams

Praėjusį penktadienį minėtos 
Medicinos darbuotojų dienos pro-
ga Druskininkų VšĮ valstybės ir 
savivaldybių tarnautojų mokymo 
centre „Dainava“ tradiciškai pa-
gerbti druskininkiečių sveikata ir 
gyvybe besirūpinantys bei savo 
darbui nuoširdžiai pasišventę 
Druskininkų savivaldybės medici-
nos srities darbuotojai. Profesinės 
šventės proga druskininkiečius 
pasveikino ir gražių žodžių ne-
gailėjo Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius: „Esate tie, kurie, negailė-
dami savo jėgų, rūpinatės mumis, 
saugote mūsų sveikatą, gelbė-
jat mūsų gyvybes. Esame už tai 
Jums labai dėkingi. Sveikindamas 
su Jūsų profesine švente, noriu 
palinkėti visiems ištvermės, kan-
trybės, susikaupimo, tikėjimo, vil-
ties ir, žinoma, stiprios sveikatos.“ 

Susirinkusiuosius pasveikinęs 
LR Seimo narys Zenonas Strei-
kus, dėkojo už svarbų 
medikų atliekamą dar-
bą ir linkėjo visiems sti-
prios sveikatos. Seimo 
narys pasidžiaugė jau-
nais medikais, atvyks-
tančiais į Druskinin-
kus ir vienam jų – VšĮ 
„Druskininkų ligoninės“ 
direktoriaus pavaduo-
tojui medicinai Mantui 
Jurkoniui – įteikė raši-
klių rinkinį.

„Didžiuokitės tuo, kas 
esate, tuo, ką darote. 
Būkite laimingi tiek dar-
be, tiek šeimoje ir patys 
būkite sveiki“, – linkėjo 
Asmens ir visuomenės 
sveikatos skyriaus ve-
dėja-savivaldybės gy-
dytoja Evelina Raulu-
šaitienė. 

Medicinos darbuotojų 
dienos proga susirinku-
siuosius pasveikino VšĮ 

Medicinos darbuotojų dienos proga – padėkos Druskininkų medikams/Gintarės Varne-
lienės nuotraukos 

Druskininkų ligoninės direktorius 
Viktoras Meižis, VšĮ „Druskinin-
kų pirminės sveikatos priežiūros 
centro“ direktoriaus pavaduoto-
ja medicinai Eglė Matienė, Visuo-
menės sveikatos biuro direktorė 
Inga Kostina.

Vienuolikai medicinos srities 
darbuotojų įteiktos Druskininkų 
savivaldybės mero Ričardo Mali-
nausko padėkos, gėlės. Už įkve-
piantį ir profesionalų darbą bei 
jautrų dėmesį pacientams padė-
kota VšĮ „Druskininkų pirminės 
sveikatos priežiūros centras“ vi-
daus ligų gydytojai Reginai Bal-
čienei, šeimos gydytojai Birutei 
Vilkaitienei, bendrosios praktikos 
slaugytojai Rasai Pileckienei. Pa-
dėkos įteiktos ir Viešosios įstai-
gos Druskininkų ligoninė operaci-
nės slaugytojai-instrumentatorei 
Aldonai Vengrauskienei, chirur-
gijos skyriaus bendrosios prakti-
kos slaugytojai Vilei Vaišnorienei, 

medicinos biologei Birutei Rau-
galienei, anestezijos ir intensy-
vios terapijos slaugytojai Vilmai 
Sereičikienei, vidaus ligų gydyto-
jai Zinaidai Petronėlei Nakienei. 
Mero padėkos taip pat įteiktos 
UAB „Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centras AQUA“ padalinio 
Druskininkų Gydyklos slaugos 
administratorei Rūtai Bieliauskie-
nei ir slaugytojos padėjėjai Almai 
Žogelienei bei Druskininkų sa-
vivaldybės Visuomenės sveika-
tos biuro visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistei Laimai Sa-
dauskienei.

Profesinės šventės proga mu-
zikinę šventę Druskininkų medi-
cinos srities darbuotojams do-
vanojo muzikos duetas Tomas 
Čiukauskas ir Indraja, o spekta-
kliu susirinkusiuosius pradžiugi-
no Druskininkų „Atgimimo“ moky-
klos komandos vaidinimas „Tai ne 
pasaka“.
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Mielos mamos ir močiutės,
visa, kas gražiausia gyvenime, dovanota mamos. Gerumu ir kantrybe Jūs mokote mus mylėti, 

gerbti, padėti, suprasti. Ačiū Jums už spinduliuojančią besąlygišką meilę, už tyrą širdį, už pasiau-
kojimą ir žinias, kurias įskiepijote mums vaik ystėje. 

Nuoširdžiai sveikiname Jus, mielosios, Motinos dienos proga. Tegul ši diena būna pripildyta ar-
timųjų šiluma ir išskirtiniu dėmesiu, o kiekviena diena tebūna kupina nuoširdžios vaikų pagarbos 
ir dėkingumo.

Būkite laimingos!

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė

Projekte „100 tortų Lietuvai“ 
laukiami druskininkiečiai – 

tortų mėgėjai ir profesionalai

Gegužės 26 d. Druskininkuose 
organizuojama gražia tradicija 
tapusi Kurorto šventė. Šiemet 
ji bus išskirtinė, nes švenčiama 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio metais. Be to, gegu-
žės 26-ąją bus lygiai 100 dienų 
nuo Vasario 16-osios. Ši proga 
verta net ne vieno, o viso šim-
to tortų! Juos kepti ir prisista-
tyti visai Lietuvai šventės metu 
Druskininkų bei visos šalies 
saldumynų mylėtojus bei žino-
vus kviečia projekto „100 tortų 
Lietuvai“ iniciatorė – iš Druski-
ninkų kilusi maisto tinklarašti-
ninkė, kulinarinių knygų autorė 
Renata Ničajienė, Druskininkų 
savivaldybė ir naujienų porta-
las „15min.lt“. Daugiau informa-
cijos apie projektą skelbiama 
„Facebook“ paskyroje „Sezo-
ninė virtuvė“, o dalyviai regis-
truotis gali  el. pašto adresu: 

100tortuLietuvai@gmail.com
Šiandien dalinamės projekte „100 

tortų Lietuvai“ dalyvaujančio Drus-
kininkų viešbučio „De Lita“ tortu 
„Druskininkų paukščių pienas“

Ingredientai 26 cm skers-
mens tortui: 

Biskvitui:
4 L dydžio kiaušiniai 
200 g cukraus
200 g miltų
Suflė:
50 g želatinos 
200 g pieno
300 g 82 proc. sviesto 
10 kiaušinio baltymų
10 kiaušinio trynių
400 g cukraus + 50 g vanilinio 

cukraus
35 g miltų
Šokoladiniam glajui:
180 g grietinėlės
80 g cukraus
200 g šokolado
30 g sviesto
Pagaminkite biskvitą. Kiauši-

nius ir cukrų išplakite elektriniu 
plakikliu iki purumo, miltus persi-
jokite ir suberkite į išplaktą kiau-
šinių masę ir gerai išmaišykite. 
Biskvito tešlą supilkite į kepimo 

popieriumi išklotą 26 cm skers-
mens torto formą (autoriai nau-
dojo stačiakampę formą) ir dėki-
te į įkaitintą 180 laipsnių orkaitę. 
Kepkite apie 15-20 min. Iškepusį 
biskvitą atvėsinkite ir nuimkite po-
pierių. Biskvitą dėkite ant grotelių 
ir palikite, kol visiškai atvės, tada 
perpjaukite į du lakštus.

Paruoškite suflė. Želatiną už-
pilkite 150 ml vandens ir palikite 
30 min., kad išbrinktų. Išbrinkusią 
želatiną pakaitinkite karšto van-
dens vonelėje, kad ištirptų ir tru-
putį pravėsinkite.

Kiaušinio trynius su cukrumi 
(200 g) išplakite iki purumo, persi-
jokite. Į juos sudėkite miltus, įmai-
šykite pieną. Masę su dubeniu 
dėkite į puodą su verdančiu van-
deniu ir virkite vandens vonelėje, 
kol sutirštės (iki tokios konsisten-
cijos, kokia buvo biskvito tešla). 
Nuolat pamaišykite, kad nesusi-
darytų gumuliukai. Sutirštėjusius 
trynius visiškai ataušinkite.

Išplakite kambario temperatū-
ros minkštą sviestą ir, toliau pla-
kant, supilkite ataušusius trynius. 
Plakite viską iki vientisos masės ir 
trumpam palikite.

Kiaušinio baltymus išplakite iki 
standžių putų ir pamažu įpilkite 
vanilinį cukrų (200 g), plakite dar 
apie 5-7 min. Po to pamažu su-
pilkite ištirpintą želatiną, dar pap-
lakite trumpai, nes baltymų masė 
gali sukristi.

Visą masę supilkite ant biskvi-
to pagrindo, įdėkite į torto formą 
ir uždenkite antru lakštu. Tortą 
stingdykite šaldytuve 5 valandas.

Pagaminkite šokolado gla-
jų. Grietinėlę sumaišykite su cu-
krumi ir pakaitinkite ant silpnos 
ugnies, kol ištirps cukrus. Su-
berkite sutrupintą šokoladą, su-
dėkite sviestą ir dar pakaitinki-
te maišydami, kol šokoladas ir 
sviestas ištirps. Šokoladinį gla-
jų atvėsinkite ir tolygiai aptepki-
te juo sustingusį tortą. Kai glajus 
sustings, tortą galima papuošti, 
pavyzdžiui, braškėmis.

Druskininkų viešbučio „De Lita“ tortas „Druskininkų paukščių pienas“
Gerbiami ugniagesiai-gelbėtojai, 

kiekviena Jūsų diena kupina iššūkių. Bet kurią akimirką esate pasiruošę atsiliep-
ti į pagalbos šauksmą, rizikuoti savo sveikata ir gyvybe, kad padėtumėte Druskinin-
kų krašto bendruomenei bei kurorto svečiams. Jūsų ryžtas, pasiaukojimas ir atsida-
vimas darbui yra pavyzdys, kaip reikia mylėti savo kraštą ir šalia esančius žmones. 

Sveikindami profesinės šventės proga, dėkojame už profesionalumą ir atsakingu-
mą, gelbstint žmonių gyvybes bei jų turtą. Linkime tvirtybės, išminties, jėgų ir pasi-
ryžimo, dirbant nelengvą, bet labai reikalingą darbą. Tegul kiekviena diena primena, 
kad geri darbai mus pačius padaro brandesniais ir geresniais žmonėmis, o drąsa įkve-
pia naujiems kilniems poelgiams. 

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas 
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius 

Būkim žinomi ir matomi – vardan vaikų 
sveikatos

Balandžio 24 d. Druskinin-
kų lopšelis-darželis  „Žibutė“ 
kartu su Druskininkų Švietimo 
centru suorganizavo Lietuvos 
pietų regiono ikimokyklinių ug-
dymo įstaigų teorinę-praktinę 
konferenciją „Būkim žinomi ir 
matomi – vardan vaikų sveika-
tos“, skirtą sveikatos stiprinan-
čių mokyklų veiklos 25-mečiui 
paminėti.

Konferencijoje pedagogai dali-
josi gerąja patirtimi apie sveikos 
mitybos pradmenų formavimą, 

vaikų fizinio aktyvumo skatinimą, 
tėvų įtraukimą į ugdymo proce-
są. Pagrindinį renginio pranešimą 
„Sportas šiuolaikiškame daržely-
je pristatė“ charizmatiškasis Ar-
minas Vareika, programos „Krep-
šinio galia“ koordinatorius.

Lektorius išsakė netradicinį 
požiūrį į vaikų ugdymą, kalbė-
jo apie svarbius, įtakos ugdy-
mo procesui turinčius dalykus 
– tarpusavio ryšio, santykio kū-
rimą su vaiku, nebijojimą rink-
tis nestandartinius metodus. 

„Nebūkime tokie dideli, kad ša-
lia mūsų esantys vaikai jaus-
tųsi maži. Nebijokime būti vai-
kiški patys ir leiskime vaikams 
džiaugtis jų vaikyste. Šokime. 
Dainuokime. Su vaiku juoki-
mės, jei jam linksma, ir verkime, 
jei liūdna. Neslėpkime emoci-
jų. Tik pradėję nuo mažų daly-
kų galėsime pasiekti didelius“, 
– sakė A. Vareika.Po konferen-
cijos dalyviai buvo pakviesti pasi-
vaikščioti po K. Dineikos sveika-
tingumo parką.

Konferencijoje pedagogai dalijosi gerąja patirtimi apie sveikos mitybos pradmenų formavimą, vaikų fizinio aktyvumo skatinimą, tėvų 
įtraukimą į ugdymo procesą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Gyventojų žiniai!
Gegužės 8-11 dienomis Druskininkų savivaldybės teritorijoje 

bus atliekama priešgaisrinių hidrantų patikra.
Atsiprašome dėl galimo laikino geriamojo vandens kokybės 

pablogėjimo.

UAB „Druskininkų vandenys“
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Lietuvos turizmo galimybių 
pristatymas Varšuvoje

Druskininkų vardas yra plačiai 
žinomas nuo Suvalkų iki Varšu-
vos. Vyresnioji karta žino apie 
Druskininkų ir Lenkijos istori-
nes sąsajas. Istorija domisi bei 
pas mus atvyksta ir jauni žmo-
nės, kurie tapo Vandens parko 
nuolatiniais klientais, neretai 
pasinaudoja ir „Snow Arenos“ 
paslaugomis. Deja, kitokios po-
ilsio galimybės mūsų kurorte 
yra vis dar mažai išviešintos. 

Balandžio 26 d. Valstybinis turiz-
mo departamentas organizavo Lie-

tuvos galimybių pristatymą Varšu-
vos turizmo firmoms ir žiniasklaidai. 
Renginyje dalyvvavo apie 30 sve-
čių. VšĮ Druskininkų turizmo ir vers-
lo informacijos centro (TVIC) ats-
tovė Anna Kaciun pristatymo metu 
kvietė lenkus susidomėti Druskinin-
kų gydomosiomis ir SPA paslaugo-
mis, aktyviomis pramogomis, ku-
rorto virtuve, medine architektūra, 
pristatė naujienas ir ateities planus. 

Druskininkų TVIC 
informacija ir nuotrauka

Jaunosios Druskininkų rankininkės – 
finaliniame ketverte

Po balandžio 26 d. Šiauliuose surengtų Lietuvos vaikų U-13 mergai-
čių rankinio čempionato didžiojo turo varžybų paaiškėjo finalinių var-
žybų ketvertas, į kurį pateko ir Druskininkų SC mergaičių rankinio ko-
manda (trenerė Danguolė Sukankaitė). Druskininkietės rezultatu 19:16 
nugalėjo Klaipėdos „Viesulo“ SC ir 19:12 Šiaulių SM „Dubysa“ koman-
das. Šio turo varžybų geriausia žaidėja tapo Druskininkų SC koman-
dos vartininkė Eitvilė Zuberniūtė. Emilija Aranauskaitė įmetė 15 įvar-
čių, Gabrielė Balionytė – 7, Radvilė Melnikovaitė ir Evelina Lazickaitė 
– po 5, Patricija Mizeraitė – 4, Aistė Lazickaitė ir Ugnė Ratkutė – po 1.

Druskininkų sporto centro informacija ir nuotrauka

UAB „M-Filter EU“ Suomijos kapitalo įmonė, Lietuvoje 
dirbanti jau 7 metus, ieško gamybos meistro

Darbo pobūdis: 
dirbti pamainomis ir paskirstyti darbus 15-20 žmonių darbo grupei;
darbuotojų darbo laiko planavimas ir kontrolė;
užsakymų terminų kontrolė ir laikymasis;
atlikti gaminių kokybės priežiūrą;
kontroliuoti gamyboje naudojamų medžiagų resursus bei kitas gamybos priemones;
kontroliuoti pagamintos produkcijos pakrovimą ir išsiuntimą.
Reikalavimai: 
aukštesnysis ar lygiavertis išsilavinimas;
ne trumpesnis nei vienerių metų patirtis gamybinėje įmonėje;
gebėjimas dirbti su žmonėmis;
minimalūs įgūdžiai, dirbant kompiuteriu („Windows“ programomis);
anglų kalbos žinios būtų privalumas.
Siūlome:
geras darbo sąlygas;
darbą augančioje kompanijoje;
galimybę tobulėti profesinėje srityje.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: darius.jonaitis@m-filter.fi arba 
skambinti tel. 8 687 34578.

XVII Baltijos šalių sportinio ėjimo komandiniame 
čempionate – druskininkiečių sėkmė

Savaitgalį Birštone organizuotas XXXII-asis olimpinio vicečempiono Antano Mikėno sportinio ėjimo me-
morialas ir XVII Baltijos šalių sportinio ėjimo komandinis čempionatas, kuriame dalyvavo Druskininkų SC 
sportininkai (treneris Kęstutis Jezepčikas). Geriausius rezultatus šiose varžybose pasiekė Akvilė Orliukaitė, 
1 km. mergaičių grupėje (2005-2006 m. g.) iškovojusi I-ąją vietą (5:03), ir Reda Berteškaitė, jaunimo grupė-
je 10 km distancijoje iškovojusi II-ąją vietą (58:55). Gerai 10 km jaunių distancijoje pasirodė Justas Galčius, 
pasiekęs asmeninį rekordą (56:04). 

Druskininkų sporto centro informacija ir nuotrauka
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Pasiruoškime artėjančiai 
vasarai! 

Nuo 2018.04.30 iki 2018.05.14 
sanatorijoje „Belorus“

 Druskininkuose baseino ir pirčių 
komplekso paslaugoms bei treniruokliu salei

taikoma 30-40 procentų akcija!

Švietimo ir mokslo ministerija išplatino 
regionų švietimo kokybės žemėlapį

Druskininkų savivaldybėje 
klasių komplektacija ir lietu-
vių kalbos pasiekimai – vieni 
iš geriausių šalyje, tačiau tu-
rime kur tobulėti, mokantis 
matematikos, teigiama pra-
ėjusią savaitę LR Švietimo ir 
mokslo ministerijos išplatin-
tame pranešime. Ministerija 
išplatino regionų švietimo ko-
kybės žemėlapį, šalies moki-
nių pagrindinio ugdymo pa-
tikrinimų rezultatų apžvalgą 
bei pristatė siūlomas priemo-
nes, kurios padėtų gerinti mo-
kinių pasiekimus. Ministerijos 
sudarytame žemėlapyje Drus-
kininkų savivaldybė yra tarp 
8 geriausiai klasių komplek-

tus sudarančių savivaldybių 
bei tarp 18 savivaldybių, ku-
riose praėjusiais mokslo me-
tais pagrindinį lietuvių kalbos 
lygį pasiekė visi arba beveik 
visi dešimtokai. Pagrindinio 
ugdymo matematikos pasie-
kimų patikrinimo rezultatai 
rodo, kad patenkinamą ma-
tematikos lygi mūsų savival-
dybėje pasiekia maždaug 85 
proc. mokinių.

Pasak Druskininkų savivaldy-
bės mero pavaduotojo Lino Urma-
navičiaus, atsižvelgiant į mokinių 
skaičių ir jų poreikius, savivaldy-
bėje buvo įgyvendinta švietimo 
įstaigų pertvarkymo programa, 
mokyklų tinklas optimizuotas – 

tai turėjo įtakos ir mokinių pasie-
kimams. „Investicijos į jaunosios 
kartos mokymosi aplinką duo-
da pastebimų rezultatų: pedago-
gams lengviau dirbti, savivaldy-
bės gimnazistai aukštais balais 
išlaiko egzaminus, mokiniams 
sudarytos puikios sąlygos moky-
tis ir tobulėti“, – sakė L. Urmana-
vičius ir pažymėjo, kad daug įta-
kos mokinių pasiekimams turi ir 
mokytojų kompetencijos, vidinis 
ugdymo įstaigų klimatas – Drus-
kininkų savivaldybė, siekdama 
tobulinti ugdymo įstaigų vadybos 
praktiką bei besimokančiųjų mo-
kymosi kokybę, dalyvauja Švieti-
mo ir mokslo ministerijos projekte 
„Lyderių laikas 3“.

Vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro 2018 m. kovo 
26 d. įsakymu „Dėl Lietuvos 
Respublikos socialinės apsau-
gos ir darbo ministro 2012 m. 
liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 
„Dėl Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų atrankos 
konkurso organizavimo nuos-
tatų, Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų vertini-
mo ir atrankos komisijos darbo 

organizavimo tvarkos aprašo, 
Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektui vykdyti skir-
tų lėšų pervedimo ir naudojimo 
sutarties formos patvirtinimo“ 
pakeitimo“ ir atsižvelgiant į Ne-
įgaliųjų reikalų departamen-
to prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos 2018 m. 
balandžio 11 d. raštą „Dėl pa-
pildomo finansavimo 2018 m. 
Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektams“, Socia-

linės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenė-
je projektus 2018 m. Druskinin-
kų savivaldybėje vykdančioms 
neįgaliųjų organizacijoms skir-
ta papildoma 2995 eurų suma 
iš valstybės biudžeto.

Papildomų lėšų paskirstymą 
2018 m. Druskininkų savivaldy-
bės socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektams finansuoti 2018 
m. balandžio 25 d. įsakymu pa-
tvirtino Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorius:

Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektams 

įgyvendinti 2018 m. skirtos papildomos 
valstybės biudžeto lėšos

Trynukus auginantys druskininkiečiai 
Vita ir Tomas: „Didžiausias 

džiaugsmas – matyti, kaip auga vaikai“ 
atkelta iš 1 psl.

Tomas ir Vita vaikus augina 
dviese. Viską patys susitvar-
ko ir spėja. Svarbiausia – orga-
nizuotumas, ritmas ir laiko pa-
skirstymas. „Seneliams tiesiog 
per sunku su jais susitvarkyti , o 
ir mes savo ritmą turime, išmo-
kome viską pasidaryti greitai“, 
– sako Tomas ir pasakoja, kad 
tempas yra didelis – ramiai pa-
valgyti, auginat mažylius, nėra 
kada. Diena prasideda apie 5 
ryto, mažieji miegoti eina apie 
20 val., bet naktį dar mažiausiai 
du kartus keliasi: „Dabar mažos 
gyvenimiškos smulkmenos, ku-
rių anksčiau net nepastebėda-
vome, tokios, kaip pavalgymas, 
ilgesnis miegas, išėjimas į kie-
mą, labai džiugina.“

Vita ir Tomas atviri – susilau-
kus vieno vaiko, niekas stipriai 
nepasikeitė, o, susilaukus trijų iš 
karto, gyvenimas keitėsi kardi-
naliai. „Kai Mildutė buvo mažy-
tė, dažnai kur nors išvažiuoda-
vome. Dabar mūsų gyvenimas 
– Ateities gatvės rajonas. Vien 
pasiruošimas išeiti į kiemą trun-
ka beveik valandą, o ilgesnėms 
kelionėms reikėtų rimtai ruoštis“, 
– sako Vita. Tiesa, šeima jau su-
planavo pirmąją ilgesnę kelionę 

į Vilnių – aplankyti senelių. 
Duodami interviu Vita su Tomu 

atvirai papasakojo apie trynu-
kų auginimo iššūkius, tačiau jie 
nė iš tolo nepriminė pavargu-
sių tėvų. Besišypsantys, juokau-
jantys, vaikus kalbinantys ir op-
timistiškai į gyvenimą žiūrintys 
jauni žmonės galėtų būti pavyz-
džiu daugeliui. „Vaikai mus iš-
mokė kantrybės, greitos reakci-
jos, džiaugtis mažais dalykais, 
atidumo, tarpusavio susiklausy-
mo – esame komanda“, – sako 
Vita. 

„Nesvarbu, ar auginat trynu-
kus, ar dvynukus, ar vieną vai-
ką – svarbiausia yra nusiteikimas 
ir pasiruošimas. Vita šaunuolė – 
ji puikiai pasiruošė, viską darė-
me be panikos, organizuotai, su-
derintai. Aišku, tai dar tik pradžia, 
ir mažieji mus išmokys dar labai 
daug dalykų. Daugelis klausia, 
ko teko atsisakyti, tačiau iš tiesų 
mes nieko nepraradome – žvel-
giant į augančius vaikus negai-
la nei laiko, nei miego. Auginant 
juos, suvoki, koks didelis džiaugs-
mas yra ne tik imti, bet ir duoti“, – 
šypsosi Tomas. 

Parengė Diana Sinkevičiūtė 

YPATINGI PASIŪLYMAI 
„VILKĖS“ GOLFO KLUBE 

IKI BIRŽELIO 1 D.
Norite gerai praleisti laiką, atsipūsti gamtoje, pailsėti nuo kasdieni-

nių rūpesčių bei išbandyti kažką naujo?
„Vilkės“ golfo klubas kviečia Jus į pažintinę golfo pamoką arba ža-

lios kortelės kursus, o jeigu sugalvosite nustebinti savo šeimos na-
rius, draugus ar kolektyvo narius – nepraleiskite progos suorganizuo-
ti golfo renginį, šventę ar gimtadienį (2,5-3 val.) su profesionaliu golfo 
treneriu „Vilkės“ golfo klubo aikštyne!

Speciali kaina iki 2018 m. birželio 1 d. – 20 % nuolaida (nuo kai-
nų nurodytų kainininke)!

Aprašymus (pažintinė golfo pamoka; žalios kortelės kursai; golfo 
renginys, šventė, gimtadienis) ir kainininkus rasite mūsų internetinės 
svetainės: www.wolfgolf.lt skiltyse: pažintinė golfo pamoka; žalios 
kortelės kursai; renginiai, šventės, gimtadieniai. 

Norėdami rezervuoti Jums tinkamą datą ir laiką arba iškilus klausi-
mams, rašykite arba skambinkite:

Telefonu (mob.): +370 613 46179; +370 611 45333
El. paštu: marius@wolfgolf.lt

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją
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Ar visi šios kadencijos liberalai ir konservatoriai toliau 
dirbs Taryboje?

ĮSPŪDIS
Druskininkų savivaldybės ta-

rybos liberalai ir konservato-
riai iš kovo pabaigoje sušauk-
to Tarybos posėdžio pasišalinę 
ir tarsi žadėję nesilankyti po-
sėdžiuose, į praėjusį ketvirta-
dienį sušauktą posėdį vis dėlto 
sugrįžo. Gal pabūgo kolegų Ta-
ryboje inicijuoto tyrimo bei ga-
limos apkaltos? 

Opozicijai atstovaujantys li-
beralai ir konservatoriai kone 
valandą diskusijomis tarsi apie 
nieką gaišino kitų Tarybos po-
litikų ir kitų posėdyje daly-
vavusių žmonių laiką. Būtent 
toks įspūdis susidarė, kai buvo 
svarstomi pirmieji  darbotvar-
kės klausimai – dėl Kontrolės 
komiteto sudėties ir dėl Komi-
sijos, turinčios ištirti, ar šios 
kadencijos Tarybos nariai An-
tanas Balkė, Romualdas Do-
markas, Karolis Kaklys, Juozas 
Šarkus, Vilius Semeška toliau 
gali dirbti Taryboje. 

Piktinosi ir plūdosi
„Mano Druskininkai“ jau rašė, 

kad, vos prasidėjus kovo 29 d. 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
posėdžiui, tądien pasirodę Tary-

Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje 
O. Balevičiūtė: „Pagal  galiojantį Vietos sa-
vivaldos įstatymą, Tarybai nėra prievolės 
patvirtinti vis tuos pačius opozicijos siūlo-
mus kandidatus.“/Roberto Kisieliaus nuo-
trauka

Kol vyko liberalų ir konservatorių „spektaklis“ dėl pirmųjų kelių darbotvarkės klausimų, 
kiti Tarybos nariai ragino baigti tuščias diskusijas ir konstruktyviai dirbti/Roberto Kisie-
liaus nuotrauka

Ar šie liberalai ir konservatoriai tikrai pajėgūs dirbti Taryboje?/Roberto Kisieliaus nuo-
trauka

bos konservatoriai ir liberalai: A. 
Balkė, R. Domarkas, K. Kaklys, J. 
Šarkus ir V. Semeška demonstra-
tyviai pasišalino, pagarsinę, kad 
nedalyvaus kai kurių sprendimų, 
tarp jų ir susijusių su Kontrolės 
komitetu, svarstyme tol, kol esą 
negaus Vyriausybės atsakymo į 

jų prašymą įvesti „Druskininkuose 
laikiną tiesioginį valdymą“.

Gautame atsakyme, balandžio 
12 dienos Vyriausybės Kancelia-
rijos rašte „Dėl pasiūlymo laiki-
nai įvesti tiesioginį valdymą Drus-
kininkų savivaldybės teritorijoje“, 
pasirašytame Vyriausybės kan-
clerio pirmojo pavaduotojo Deivi-
do Matulionio, pabrėžiama, kad 
įstatymas numato galimybę laiki-
nai įvesti tiesioginį valdymą, bet 
ne privalomumą. Tokia įstaty-
mo nuostata lemia, kad sprendi-
mui dėl laikino tiesioginio valdymo 
įvedimo priimti reikalingas kom-
pleksinis konkrečios savivaldybė-
je susidariusios situacijos vertini-
mas. Todėl, atsižvelgiant į vietos 
savivaldos reikšmę ir paskirtį, 
abejojama, kad konkrečiu Drus-
kininkų atveju, laikino tiesioginio 
valdymo įvedimas būtų proporcin-
ga priemonė situacijai spręsti. 

Gal toks Vyriausybės kanceliari-
jos atsakymas nepateisino Drus-
kininkų liberalų ir konservatorių 
lūkesčių? Ar todėl kai kurie kon-
servatoriai, vieni iš aktyviausiai 
įsisvajojusių apie „tiesioginio val-
dymo įvedimą Druskininkuose“, 
savo socialinio tinklapio paskyro-
je piktinosi atsakymu, o Savival-
dybės tarybos daugumai adresa-
vo gana vulgarius išsireiškimus? 

Komisija tirs faktus
Reaguodama į tai, kad kovą li-

beralai ir konservatoriai pasiša-
lino iš Tarybos posėdžio, Drus-
kininkų savivaldybės tarybos 
narių grupė balandžio 12 d. pa-
rengė Tarybai teikimą „Dėl tary-
bos narių K. Kaklio, J. Šarkaus, 
R. Domarko, V. Semeškos, A. 
Balkės įgaliojimų netekimo pro-
cedūros pradėjimo“. Vadovauda-
masi Vietos savivaldos įstatymu, 
atsižvelgdama į Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos narių grupės 
teikimą, Taryba nusprendė suda-
ryti Druskininkų savivaldybės ta-
rybos komisiją iš 8 narių teikime 
pateiktiems faktams ištirti. Komi-
sijos nariais patvirtinti frakcijos 
„Už Druskininkus“ atstovai Julius 
Matulevičius, Artūras Skausme-
nis, Algimantas Stoncelis, Linas 
Urmanavičius, „Moterų“ frakci-
jos atstovė Vida Krisiuvienė, „Ne-
partinių“ frakcijos atstovė Gražutė 
Kuneikienė. Komisijos pirmininku 
patvirtintas L. Urmanavičius. Išty-
rus teikime nurodytus faktus, Ko-
misijai pavesta iki gegužės 16 d. 
pateikti išvadą Savivaldybės ta-
rybai apie teikime nurodytų faktų 
atitikimą. Liberalų ir konservatorių 
atstovai savo narius į šią Komisiją 
siūlyti atsisakė. „Nedalyvaudami 
Komisijoje, tų frakcijų atstovai net 
negalės pareikšti savo atskirosios 
nuomonės Komisijos išvadoje“, 
– taip liberalų ir konservato-
rių frakcijų nuostatą pakomenta-
vo Vyriausybės atstovė Alytaus 
apskrityje Ona Balevičiūtė, vyk-
danti administracinę Savivaldy-
bės tarybos priimamų sprendimų 
priežiūrą. 

Tarybos liberalai ir konservato-
riai ir šiame posėdyje ją vėl kal-
tino neva tai netinkamu savo par-
eigų atlikimu, nevengdami kone 
asmeninių patyčių, jos darbą įvar-
dindami „advokatavimu“ Drus-
kininkų savivaldybės tarybos 
daugumai. O. Balevičiūtė pako-
mentavo, kad jai apmaudu klau-
sytis: „Dabar man tenka dirb-
ti dviejose apskrityse. Nė vienos 
savivaldybės taryboje nėra tokios 

situacijos, ir tokių santykių tarp 
pozicijos ir opozicijos; nors kai kur 
jie tikrai yra aštrūs.“

 
Tyčiojasi patys iš savęs?
Praėjusį ketvirtadienį posėdy-

je susidarė įspūdis, kad gautas 
atsakymas, opozicijai atstovau-
jantiems liberalams ir konserva-
toriams tapęs pretekstu vėl pa-
sirodyti Tarybos posėdyje, jų 
norą įvesti chaosą Druskininkų 
savivaldybėje atšaldė. Tačiau 
noro tyčiotis ir savaip traktuo-
ti Tarybos veiklos reglamen-
tą – panašu, kad ne. Svarstant 
klausimą dėl Kontrolės komi-
teto sudėties, jie vėl siūlė vie-
nus ir tuos pačius kandidatus, 
kaip ir prieš dvejus metus, me-
tus, mėnesį: šis klausimas iš Ta-
rybos darbotvarkės neišnyksta 
jau nuo 2015-ųjų. Dar kadenci-
jos pradžioje formuojant Kontro-
lės komitetą, jo nariu kiek „pa-
buvęs“ liberalas K. Kaklys šio 
komiteto posėdžių nelankė, ga-
liausi iš jo pasišalino, konser-
vatorius A. Balkė atsistatydino, 
vos kandidatavęs, o kiti liberalų 
ir konservatorių nariai Taryboje 
kandidatuoti į komitetą atsisakė. 
Pastarajame posėdyje Tarybos 
daugumai vėl nepritarus J. Šar-
kaus ir V. Semeškos kandidatū-
roms, opozicijai atstovaujantys 
liberalai ir konservatoriai vėl aiš-
kino, kad jų teisės varžomos, o 
Tarybos dauguma esą iš jų ty-
čiojasi. 

Tačiau, anot posėdžiui pirminin-
kavusio mero pavaduotojo L. Ur-
manavičiaus, ar nėra taip kad ty-
čiojamasi patiems iš savęs, kone 
trečius metus vis siūlant tas pa-
čias kandidatūras?

Pagal galiojantį Vietos savival-
dos įstatymą, Tarybai nėra prie-
volės patvirtinti vis tuos pačius 
minėtus opozicijos siūlomus kan-
didatus. Kandidatų pasirinkimas ir 
tvirtinimas, kaip pabrėžė ir posė-
dyje dalyvavusi Vyriausybės atsto-
vė Alytaus apskrityje O. Balevičiū-
tė, yra politinio susitarimo reikalas.

Beje, liberalai ir konservatoriai 
viso posėdžio metu nesitvardė 
ir įžeidinėjo Vyriausybės atstovę 
Alytaus apskrityje, posėdžiui tą-
dien pirmininkavusį L. Urmanavi-
čių. 

Kliuvo ir Tarybos daugumos at-
stovams – jie išvadinti šoumenais, 
nes, kaip ir pati opozicija teigė,  
jau 17-ą kartą atsisakė balsuoti 
už J. Šarkų ir V. Semešką.  

Atsiskaitė įstaigų vadovai
Kol vyko liberalų ir konservato-

rių „spektaklis“ dėl pirmųjų kelių 
darbotvarkės klausimų, tądien 
Tarybai ataskaitas turėjusiems 

teikti biudžetinių įstaigų vado-
vams teko laukti ir gaišti laiką. 
2017 metų įstaigų vadovų veiklos 
ataskaitas pristatė Druskinin-
kų ligoninės, Druskininkų pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro, 
Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuro, Drus-
kininkų savivaldybės paslaugų 
ūkio, Druskininkų lopšelio-darže-
lio „Bitutė“, Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro, Druskininkų 
sporto centro, Druskininkų turiz-
mo ir verslo informacijos centro 
vadovai.

Balandžio 26 dieną sušauktame 
Druskininkų savivaldybės Tary-
bos posėdyje patvirtintos biudže-
tinių įstaigų vadovų ataskaitos ir 
bendruomenei aktualūs klausimai 
dėl socialinių paslaugų, socialinio 
būsto nuomos, naujų vykdomų in-
vesticinių projektų. 

Taryba pritarė Druskininkų sa-
vivaldybės 2018 metų socialinių 
paslaugų planui. Savivaldybė kas-
met tvirtina socialinių paslaugų 
planą, kuriame aprašoma savival-
dybės socialinė situacija, esama 
socialinių paslaugų infrastruktū-
ra, savivaldybėje organizuojamų 
socialinių paslaugų analizė. So-
cialines paslaugas savivaldybė-
je 2017 metais teikė Druskininkų 
savivaldybės Socialinių paslau-
gų centras bei 15 nevyriausybinių 
organizacijų, šiais metais į veiklą 
įsijungė dar 3 naujos nevyriausy-
binės organizacijos. Druskininkų 
savivaldybėje kasmet atliekama 
apklausa, kurios metu siekiama 
išsiaiškinti, kokių socialinių pas-
laugų trūksta asmenims, tad at-
sižvelgus į atliktos apklausos re-
zultatus, šiemet numatoma plėsti 
apgyvendinimo savarankiško gy-
venimo namuose paslaugas, 
vykdyti globos centro funkcijas, 
teikti paslaugas globėjams, rū-
pintojams bei įvaikintojoms, teikti 
psichosocialinę pagalbą bei kom-
pleksines paslaugas šeimoms. 
Socialinių paslaugų srityje Drus-
kininkuose gausėja ir savanorių, 
siūlančių savo pagalbą, paslau-
gas. Taryba patvirtino sprendi-
mą dėl Druskininkų savivaldybės 
biudžeto pakeitimo. Atsižvelgiant 
į gautas dotacijas iš valstybinių 
institucijų bei asignavimų 
valdytojų pateiktas paraiškas dėl 
papildomų lėšų skyrimo, 2018 
metų savivaldybės biudžeto 
pajamų ir asignavimų planas 
didėja 57,4 tūkstančiais eurų. 
Didžioji dalis šios sumos gauta 
iš padidinto nekilnojamo turto 
mokesčio, likusi – iš valstybės 
dotacijų. 

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija 
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Narcizų žydėjimo šventė, šie-
met pavadinta „Tu ateik į pasi-
matymą“, į Vijūnėlės parką du 
savaitgalius iš eilės kvietė ne 
tik druskininkiečius, bet ir sve-
čius iš Lietuvos bei užsienio 
pasimėgauti 220 tūkstančių 
žiedų jūra, žydinčiomis saku-
romis ir renginių gausa.

Šventės metu praeivius džiu-
gino parko erdvėse skambėjusi 
gyva muzika, veikė grožio ir svei-
katinimo priemonių, tautodailės ir 
amatininkų gaminių mugė, rengi-
nių dalyviams buvo siūloma įvai-
riausių pramogų. 

Vėlų penktadienio vakarą Vijū-
nėlės parke pirmą kartą surengtas 
lauko kino seansas – parodytas 
V. Aleno filmas „Aukštuomenės 
klubas“. 

Druskininkų gidų grupė „Ar-
telė“ šventės dalyvius džiugino 
XIX amžiaus inscenizacijomis, 
į ekskursijas kvietė Druskinin-
kų gidai. Muzikos gerbėjus į gy-

vos muzikos koncertą pakvietė 
bardas Mantas Baltrušaitis, ak-
torius Justas Tertelis dovanojo 
autorinių dainų programą. Vijū-
nėlės parke susirinkusius šven-
tės dalyvius sukvietė ir dainuoja-
mosios poezijos popietė, kurioje 
dalyvavo Viktorija Pranaitytė, 
Živilė Mackevičiūtė, Tauras Zi-
gmantas, Gedvilė Bendaravičiū-
tė, Mantė Baranauskaitė, Gin-
tarė Bauerytė bei Aleksandras 
Makejevas. Žiūrovų dėmesio su-
laukė Evita Cololo, Viltės ir Ado 
elektroninės lietuvių liaudies 
muzikos programa, akordeono 
muzikos duetas „Tautinis Aidas“, 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
orkestras, instrumentinis due-
tas „Music time“. Bare-restorane 
„Elingas“ lankytojus savo daino-
mis džiugino Anatolijus Oleinik ir 
Viktorija Čeplikaitė. 

Šventės dalyviai buvo kviečia-
mi į rytinę mankštą kūnui ir sie-
lai, organizatoriai siūlė spalvin-

ti mandalas, kurti EBRU. Į „Sūrią 
pamoką“ kvietė Druskos karalie-
nė, renginio dalyvių dėmesio su-
laukė stalo žaidimų klubo „Board 
punks“ programa, meninės kūry-
binės „Tep šlep“ dirbtuvės, gėlių 
modeliavimas iš balionų. 

Vijūnėlės parke buvo galima ga-
minti aitvarus su meistru Jonu 
Duduliu, surengtas burbulų šou 
su „Burbulų dėde“. 

Gamta abu savaitgalius palepi-
no geru oru, tad į Vijūnėlės parką 
pasigėrėti žydinčių narcizų jūra 
ir pasimėgauti siūlomomis pra-
mogomis plūdo šimtai druskinin-
kiečių ir miesto svečių. Narcizų 
žydėjimo šventė – kasmet vis po-
puliaresnė. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija 

Laimos Rekevičienės, 
Astos Žiurinskienės, Viliaus 

Rekevičiaus nuotraukos

Du savaitgalius į Druskininkus kvietė žydinčių narcizų jūra 
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Jaunojo druskininkiečio sėkmė 
tarptautiniame pianistų konkurse 

„Augustow 2018“ 
Balandžio 9-11 dienomis Augu-

stove (Lenkijos Respublika) su-
rengtas VI-asis tarptautinis pia-
nistų konkursas „Augustow 2018“. 
99 jaunieji atlikėjai iš Baltarusijos, 
Bulgarijos, Lenkijos, Rusijos ir 
Lietuvos buvo suskirstyti į 4 kate-
gorijas (A, B, C, D). Pianistų pa-
sirodymus vertino kompetentinga 
tarptautinė komisija. Druskininkų 
miestui konkurse atstovavo M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos Forte-
pijono 3 klasės mokinys Augus-
tas Navickas, kurį paruošė forte-
pijono specialybės vyr. mokytoja 
Nona Kalvaitienė. Sudėtingus mu-
zikinius kūrinius Augustas atliko 
puikiai ir savo kategorijoje tapo II-
osios vietos laureatu. Sveikiname 
A. Navicką ir jo mokytoją N. Kal-
vaitienę bei linkime sėkmės toli-
mesniuose konkursuose.

A. Navicką konkursui paruošė mokytoja 
N. Kalvaitienė/M. K. Čiurlionio meno mo-
kyklos archyvo nuotrauka

Konkurse „Allegro“ – Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

pianisčių sėkmė

Nuotraukoje: iš kairės – J. Bujokienė, V. Kudelytė, A. Dambauskaitė, A. Vilčinskienė, K. 
Veščiovaitė, I. Bieliukienė, J. Kazarina, L. Aranauskaitė, N. Kalvaitienė/M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos archyvo nuotrauka

Balandžio 20 d. surengtame VI-
II-ajame respublikiniame jaunų-
jų pianistų techninės pjesės kon-
kurse „Allegro“, kurį organizavo 
Lazdijų meno mokykla, dalyvavo 
ir penkios Druskininkų M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos pianistės.

Šiemet konkurse varžėsi mo-
kiniai iš 11-os respublikos muzi-
kos ir meno mokyklų. Konkursas 
savitas ir unikalus tuo, kad jame 
moksleiviai turi atlikti technišką 
greito tempo pjesę, pademons-
truoti savo pirštų virtuoziškumą 
ir atskleisti muzikos kūrinio turinį, 
meninį vaizdą. Visi konkurso da-
lyviai buvo suskirstyti į 4 amžiaus 
kategorijas.

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklai atstovavo Kotry-
na Veščiovaitė (mokytoja Ilona 
Bieliukienė), Ausma Dambaus-
kaitė (mokytoja Aušra Vilčinskie-
nė), Vilmantė Kudelytė (mokyto-
ja Jūratė Bujokienė), Jelizaveta 
Kazaryna (mokytoja Sondra Milu-
šauskaitė), Lukrecija Aranauskai-
tė (mokytoja Nona Kalvaitienė).

Kol konkurso komisija aptarinė-

jo rezultatus, mokytojai turėjo ga-
limybę tobulinti savo žinias se-
minare, o mokiniai – pasivaišinti 
dosniomis rėmėjų vaišėmis.

Paskelbus rezultatus, visos 
druskininkietės pianistės sulau-
kė puikių žinių: B kategorijoje I-
osios vietos laureato vardą pelnė 
K. Veščiovaitė (mokytoja I. Bie-
liukienė), II-osios vietos laimėto-
jos vardą pelnė A. Dambauskai-
tė (mokytoja A. Vilčinskienė), C 
kategorijoje diplomante tapo V. 
Kudelytė (mokytoja J. Bujokie-
nė), D kategorijoje II-osios vie-
tos laureate tapo L. Aranaus-
kaitė (mokytoja N. Kalvaitienė). 
Labai džiaugiamės ir didžiuoja-
mės, kad konkurso Grand Prix 
laimėjo mūsų mokyklos mokinė 
J. Kazarina (mokytoja S. Milu-
šauskaitė).

Nuoširdžiai sveikiname visas 
konkurso nugalėtojas, jų mokyto-
joms dėkojame už kantrų ir nuo-
širdų darbą, tėveliams – už rūpes-
tį ir palaikymą. Linkime dar labiau 
tobulėti ir sėkmingai atstovau-
ti mokyklai ir Druskininkų miestui.

Tarp prestižinio B. Dvariono pianistų ir stygininkų 
konkurso laureatų – ir druskininkiečiai

Eglė Sakavičienė,
mokytoja metodininkė, stygi-

nių metodinės grupės pirmininkė, 
smuikininkų ansamblio vadovė 

Balandžio 13-15 dienomis Vil-
niuje surengtame Nacionalinio 
Balio Dvariono pianistų ir sty-
gininkų konkurso III-ajame, fi-
naliniame etape tarp beveik 
300 atlikėjų (profesinio ir savi-
raiškos ugdymo kategorijose) 
saviraiškos kategorijoje savo 
amžiaus grupėje dalyvavo ir 
konkurso diplomantais tapo du 
druskininkiečiai – M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos antro-
kas smuikininkas Faustas Pau-
liukas (mokyt. E. Sakavičienė, 
koncertmeisterė A. Vilčinskie-
nė) ir trečiokas pianistas Au-
gustas Navickas (mokyt. N. 
Kalvaitienė). Augustas yra lai-
mėjęs jau ne viename konkur-
se, o Faustui šis konkursas 
buvo pirmasis jo gyvenime.

Nepaisant įvairiausių konkursų 
gausos, B. Dvariono konkursas 
respublikoje išlieka solidžiausiu ir 
labiausiai prestižiniu muzikuojančių 
Lietuvos vaikų ir jaunimo forumu. 

Kompozitoriaus, dirigento ir pe-
dagogo Balio Dvariono sūnus, 
smuikininkas prof. dr. Jurgis Dva-
rionas, B. Dvariono labdaros ir 
paramos fondo pirmininkas ir vie-
nas iš nuolatinių šio konkurso or-
ganizatorių taip pristato šį renginį: 
„Šiais metais Nacionaliniam Balio 
Dvariono konkursui – 44 metai. 
Per ilgus gyvavimo dešimtmečius 
renginys įsitvirtino Lietuvos kul-
tūriniame gyvenime ir greta savo 
bendraamžės „Dainų dainelės“ 
tapo viena gražiausių muzikos 
švenčių mūsų krašte. B. Dvario-
no konkursas tapo dėkinga pro-
ga apžvelgti, kiek turime menams 
palinkusio jaunimo, kuriam mūsų 
paskatinimai ir parama atvėrė ke-
lius į didžiąją muziką, į pasaulinį 

pripažinimą.“
Ir iš tiesų daugelis žinomų atli-

kėjų dažnai savo kūrybinėje bio-
grafijoje nepamiršta paminė-
ti vaikystėje laimėtų B. Dvariono 
konkursų. Druskininkų jaunieji pi-
anistai ir smuikininkai taip pat jau 
daugelį metų sėkmingai pasirodo 
konkurso scenoje ir pelno apdo-
vanojimus.

Prof. Jurgis Dvarionas po II-ojo 
konkurso etapo yra sakęs: „Man 
teko laimė aplankyti beveik visus 
regionus. Galiu pamatyti, kuo tur-
tingi. Maža mūsų tauta. Su grės-
me išsiskirstyti. Bet ateitis graži. 
Gabių vaikų turime. Būtų baisus 
nusikaltimas pražiopsoti nors vie-
ną. Konkurse pasirodė gabūs 
vaikai ir labai gerai paruošti. Ne 
vienas jų turi galimybę įsilieti į mu-
zikų gretas pačiame aukščiausia-
me lygyje.“

Nuo pat konkurso ištakų 

1974-aisiais šis konkursas turi 
ypatingą vertinimo sistemą – lai-
kytis paties B. Dvariono nuostatų, 
jis, ne kartą vertinęs muzikantus 
įvairiuose (pianistų, dirigentų, var-
gonininkų), konkursuose nemėgo 
dalyvių diferencijavimo. „Gyvas 
muzikavimas nedėliojamas tar-
si daiktai į lentynas, – teigdavo 
kompozitorius. – Tas aukščiau, o 
anas žemiau, šis pirmesnis, o ki-
tas paskesnis.“ Todėl šiame kon-
kurse laureatais tapę atlikėjai ne-
skirstomi pagal eiliškumą, visi jie 
– laimėtojai.

Nuo 2012 m. konkursą globojan-
ti LR Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė teigia: „Šiandien šis rengi-
nys suburia jaunąją muzikų kartą 
– būsimuosius scenos virtuozus. 
Čia atrasti talentai bus antrojo 
Lietuvos šimtmečio kūrėjai <...>. 
Sėkmės ir drąsos jiems kuriant ir 
garsinant Lietuvą.“

Koncertmeisterė A. Vilčinskienė, F. 
Pauliukas, mokytoja metodininkė E. 
Sakavičienė/M. K. Čiurlionio meno moky-
klos archyvo nuotrauka

A. Navickas su savo mokytoja N. 
Kalvaitiene/M. K. Čiurlionio meno moky-
klos archyvo nuotrauka

Keramikos edukacijoje – „Paslaptingi garsai“
Gulnara Kupčinskienė, 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

vyr. mokytoja

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokykla bendradarbiauja 
su Veisiejų socialinės globos na-
mais. Jau ne vienerius metus šios 
mokyklos dailės skyriaus moky-
toja Gulnara Kupčinskienė mie-
lai dalinasi keramikos žiniomis su 
Veisiejų socialinės globos namų 
gyventojais. Menas – puiki prie-
monė, praturtinanti įvairaus am-
žiaus žmonių kasdienybę.

Lydimi savo mokytojų, Veisiejų 
socialinės globos namų gyvento-
jai atvyko į M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos dailės skyriuje organi-
zuotą keramikos edukacijos už-
siėmimą „Paslaptingi garsai“. 
Šiame susitikime buvo pasirink-
ta nesudėtingos formos švilpynė, 
kuri mena senas lietuviškas tra-
dicijas. Jos buvo priskiriamos ap-
eiginių ritualų atributikai, tikima jų 
magiška galia. Šiandien švilpynė 
– tik formos ir garso skambesys. 

Svečiai iš rudo molio masės lip-
dė paukščius primenančias for-
mas. Jas dekoravo nesudėtingais 
raštais, kurie tarsi atskleidžia ir 
papildo kūrinio charakterį. Kera-
mikos užsiėmimas buvo užbaig-
tas įvairių garsų skambesiu, per-
teikiančiu gamtos didybę.

Vyr. mokytoja G. Kupčinskienė su Veisiejų socialinės globos namų auklėtiniais/M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotraukos
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Valstybės atkūrimo 100-mečiui – Vienybės ąžuoliukų alėja

Balandžio 26 dieną Gydyklų 
parke Druskininkuose veikian-
čių specialiųjų tarnybų parei-
gūnai drauge su Lietuvos ka-
riuomenės kariais ir Šaulių 
sąjungos padalinių šauliais 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečio proga pasodino Vie-
nybės ąžuolų alėją.

Kaip sakė šios akcijos sumany-
tojas, Karo medicinos tarnybos 
Karių reabilitacijos centro speci-
alistas ir Druskininkų G. Matulio-

nio 103 šaulių kuopos vadas ats. 
gr. Ramūnas Šerpatauskas, vie-
tą ąžuoliukų sodinimui parinkta, 
pasitarus su Druskininkų savi-
valdybės specialistais, tikimasi, 
kad medeliai prigis ir išaugs į 
tvirtus ąžuolus: „Ši visų Druski-
ninkuose veikiančių specialių-
jų tarnybų, Lietuvos kariuome-
nės ir Šaulių sąjungos padalinių 
dovana Druskininkams ir Lietu-
vai yra skirta Valstybės atkūri-
mo 100-mečio progai, o kartu tai 

yra ir vienybės tarp visų  mieste 
veikiančių specialiųjų tarnybų, 
Kariuomenės ir Šaulių sąjun-
gos simbolis. Tarnybos kartu jau 
ne pirmus metus glaudžiai ben-
dradarbiauja, pareigūnai pade-
da vieni kitiems, kartu švenčia ir 
įvairias šventes. Tą vienybę sim-
bolizuos ir ąžuoliukų alėja, kuri, 
tikimės, džiugins ir visus drus-
kininkiečius, papuoš muzikinio 
fontano erdves.“

Ąžuoliukus pasodino: Lietuvos 

kariuomenės Karo medicinos 
tarnybos (KMT) Karių reabili-
tacijos centras, Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Daina-
vos apygardos 1-osios rinktinės 
Druskininkų 109-oji kuopa, Lie-
tuvos šaulių sąjungos karinin-
ko A. Juozapavičiaus šaulių 
1-osios rinktinės G. Matulio-
nio 103-oji šaulių kuopa, Aly-
taus AVPK Druskininkų polici-
jos komisariatas, VSAT prie LR 
VRM Varėnos pasienio rinkti-

nės Druskininkų pasienio už-
karda ir Alytaus APGV Druski-
ninkų priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba. Gydyklų parke paso-
dinti 5 ąžuoliukai. Ąžuoliukus 
šiai akcijai dovanojo Valstybi-
nės miškų urėdijos Druskininkų 
padalinys, medinius kuoliukus 
paruošė Paslaugų ūkio darbi-
ninkai.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Druskininkuose veikiančių specialiųjų tarnybų pareigūnai drauge su Lietuvos kariuomenės kariais ir Šaulių sąjungos padalinių šauliais Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga pasodino vienybės ąžuoliukus/Roberto Kisie-
liaus nuotrauka

Karpinių parodoje – „Šimtažiedis“ su meile pavasariui, gyvenimui, Lietuvai
Lyg didelis, gaivią pavasa-

rio žalumą skleidžiantis pum-
puras, – toks galėtų susidaryti 
įspūdis, apžvelgus naujausią 
tautodailininkės Dianos Lu-
košiūnaitės sukurtų karpinių 
parodą. Balandžio 27-ąją, tau-
todailininkės jubiliejaus dieną, 
Druskininkų savivaldybės bi-
bliotekoje surengtas karpinių 
parodos „Šimtažiedis“ prista-
tymas sulaukė gausaus lanky-
tojų ir jubiliatę pasveikinti at-
vykusių svečių dėmesio. D. 
Lukošiūnaitės kūrybinį ir gy-
venimo kelią pristatė Druski-
ninkų savivaldybės viešosios 
bibliotekos direktorė Laima 
Žėkienė. Autorę pasveikino 
jos buvę mokytojai – menoty-
rininkas Adelbertas Nedzels-
kis, dailininkė Elma Šturmaitė, 
taip pat bičiuliai iš asociacijos 
„Branduma“ – Alvyra Grėbliū-
nienė, Jonas Tertelis. Drus-
kininkų savivaldybės vadovų 
sveikinimus perdavė Druski-
ninkų savivaldybės adminis-
tracijos vyriausioji specialis-
tė Turizmui ir kultūrai Ingrida 
Griniūtė. 

Autorei šiltus sveikinimus iš-
sakė ir Vilniaus tautodailinin-
kų bendrijos valdybos narė, 
tapytoja Eugenija Martinaity-

tė, uteniškė tautodailininkė 
Rasa Sliesoriūnienė, Merkinės 
kultūros centro direktorė Jur-
gita Keršienė ir kiti svečiai. 

Pirmasis parodos atidarymo 
akordas – dzūkų krašto daina „Ne 
bet kokia aš mergelė buvau“, su-
dainuota Merkinės kultūros cen-
tro folkloro ansamblio „Kuka-
lis“ (vad Laimutė Jakštienė), su 
„Šimtažiedžiu“ suskambėjo tar-
si viena gaida. D. Lukošiūnaitės 
karpiniuose – ir lietuviškų dainų 
atgarsiai, ir piliakalnių didingu-
mas, ir lygumų, kalvelių žaluma, 

ir aukšta dangaus žydrynė, ir tau-
tinių juostų raštai. Parodos auto-
rės žodžiais, žalią spalvą ji labai 
mylinti: nes tai gamtos pavasari-
nio atbudimo spalva. Kodėl „Šim-
tažiedis“? Juk pavasarį prasideda 
žydėjimas – norisi žiedų ir spal-
vų! Tačiau parodos pavadinimas 
simbolinis ne tik todėl, kad Lie-
tuva švenčia valstybės atkūrimo 
šimtmetį. 

Pasak D. Lukošiūnaitės, iš ke-
leto „mažų“ jos pačios gyveni-
mo datų susidaro dar vienas šim-
tmetis: „Paskaičiavau, kad jau 

dvidešimt metų, kaip užsiimu 
karpiniais; trisdešimt, kaip esu 
pabaigusi studijas; na, ir dar savo 
metus pridėjus, – štai ir dar vie-
nas šimtas.“ „Šimtažiedis“, – Gy-
vybės medis, – regis, talpina tarp 
savo žiedų ne tik tautodailininkės 
meilę savo kraštui, Tėvynei, bet ir 
žmogaus gyvenimo istorijas, san-
tykį su būtimi. 

D. Lukošiūnaitė minėjo, kad 
šiai parodai ji pasirinko Gyvy-
bės medžio motyvą, nes kirbė-
jo mintis perteikti ir filosofinį po-
žiūrį į mūsų egzistenciją. Autorės 
žodžiais, darbuose pasikartojan-
tis Gyvybės medžio motyvas dar 
yra ir todėl, kad ji tiesiog myli me-
džius: „Medis giliai įleidžia šaknis 
į žemę, ir semiasi iš jos jėgų, sti-
prybės ir drąsos stiebtis į saulę, 
į šviesą, išskleisdamas plačiai 
savo šakas – rankas gyvenimui 
apkabinti, dovanodamas aplin-
kiniams neapsakomą žiedų aro-
matą, dalindamas nuostabaus 
skonio vaisius, tuo pačiu ir save, 
kitiems. Toks tas žmogaus gy-
venimas, žygiuojant per pasau-
lį plačiais žingsniais, dovanojant 
kitiems sušildytus meile darbus, 
žodžius, žinias.“

D. Lukošiūnaitė gimė Druski-
ninkuose. Dailės mokykloje bai-
gusi tekstilės specialybę, vėliau 

studijas tęsė tuomečiame Kauno 
St. Žuko taikomosios dailės tech-
nikume; Vytauto Didžiojo univer-
sitete baigė Socialinio darbo ba-
kalauro studijas. D. Lukošiūnaitė 
yra Lietuvos tautodailininkų są-
jungos narė, Poezijos ir kitų menų 
mėgėjų asociacijos „Branduma“ 
bei Lietuvos meno terapijos aso-
ciacijos narė. Tautodailininkė kar-
pinių meno moko jaunimą, suau-
gusius, žmones su negalia. Jos 
karpiniai publikuoti knygoje „Lie-
tuvos ir pasaulio popieriaus karpi-
nių menas“; ji yra knygų „Metų ra-
tas. Pavasarėlis“, „Bitutės Zuzės 
nuotykiai“ bendraautorė, dailinin-
kė. Nors Meno kūrėjos statusą tu-
rinti D. Lukošiūnaitė yra sukūru-
si darbų įvairiomis technikomis 
– vėlimo, gobelenų, pynimo, ri-
šimo, makrame, nėrinių, mezgi-
nių, – tačiau mieliausi jai – karpi-
niai. Karpiniuose – spalvotuose ir 
vienspalviuose – vyrauja gamtos 
vaizdai, liaudies meno ornamen-
tai, stilizuoti augalai, paukščiai. 
Autorė minėjo, kad ją traukia bal-
tiški ženklai, senoji Lietuvos isto-
rija. Pernai Druskininkų savival-
dybės viešojoje bibliotekoje buvo 
surengta ir jos karpinių paroda, 
skirta Lietuvos piliakalniams.

Parengė Ramunė Žilienė

D. Lukošiūnaitės karpiniai – sušildyti meile aplinkiniams ir gyvenimui/Druskininkų viešo-
sios bibliotekos archyvo nuotrauka

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

 Gerb. skyriaus vedėja Vida Kašėtiene,
 nuoširdžiai dėkoju Jums ir Jūsų vadovaujamo 

Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo sky-
riaus personalui už Natalijos Žarnauskienės kvalifi-
kuotą gydymą ir profesionalią priežiūrą.

Irena Petkevičienė

Sveikinimas

Sveikiname mielą Joaną Teresienę, 
sulaukus garbingo jubiliejaus. 

Linkime sveikatos, būti laimingai ir 
mylimai!

Politinių kalinių ir tremtinių 
choro vadovė ir choristai
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Renginiai
Gegužės 4 d. 16 val. Garsinis 

skaitymas vaikams „Tik motulės šir-
dyje“, skirtas Motinos dienai (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblio-
teka, V. Kudirkos g. 13)

Gegužės 4 d. 18 val. Diskusija su 
knygos „Bitonomija“ autoriumi Be-
nediktu Gyliu (Druskininkų jaunimo 
užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Gegužės 4 d. 17.30 val. Šventinis 
koncertas „Tau, Mama”. Dalyvaus 
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos mokiniai, pramoginių šo-
kių studija „Rock-Rock”, Viečiūnų 
progimnazijos mokinės, Simona ir 
Lėja. (Viečiūnų bendruomenės cen-
tras, Verpėjų g. 17, Viečiūnai)

Gegužės 6 d. 13.30 val. Šventinis 
koncertas, skirtas Motinos dienai 
„Dovana mamai“. Dalyvaus Drus-

kininkų „Atgimimo”  mokyklos jau-
nuolių šokių kolektyvas „Druskutis”, 
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos mokiniai, Akvilė Ambra-
siūnaitė, Leipalingio laisvalaikio sa-
lės vaikų šiuolaikinio šokio grupė. 
Renginio vedėjai Emilija ir Lukas 
(Leipalingio laisvalaikio sale, Alėjos 
g. 5, Leipalingis)

Gegužės 7 d. 17.30 val. Editos 
Kabaraitės filmas „Šimtas metų kar-
tų“. Bilieto kaina 4 Eur. Bbilietais 
prekiaujama renginio dieną nuo 10 
val. (Druskininkų jaunimo užimtumo 
centras, Veisiejų g. 17)

Gegužės 8 d. 17 val. Aldonos 
Pigagienės knygos ,,Druskininkų 
kraštas“ trečiosios dalies pristaty-
mas. Koncertuos moterų vokalinis 
ansamblis „Druskelė“ (vadovė N. 

Vindbergienė) (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos 
g. 13)

Gegužės 10 d. 18 val. Animacinis 
filmas „Burbuliai. Dežavu“ (dubliuo-
tas lietuviškai). Bilieto kaina 3 Eur. 
Bilietais prekiaujama renginio dieną 
nuo 10 val. (Druskininkų jaunimo už-
imtumo centras, Veisiejų g. 17)

Gegužės 10 d. 18.00 val. Druski-
ninkų kultūros centro jaunimo teatro 
premjera „Mergaitė su degtukais“ 
(rež. S. Daukantienė) (Viečiūnų 
bendruomenės centras, Verpėjų g. 
17, Viečiūnai) 

Gegužės 18 d. 19.30 val. „Muzie-
jaus nakties“ renginys, skirtas Par-
tizanų pagerbimo, kariuomenės ir 
visuomenės vienybės dienai (Drus-
kininkų „Ryto” gimnazijoje  ir prie 

ežero „Mergelės akys“)

Parodos
Gegužės 1-31 d. sertifikuoto tradi-

cinių amatų meistro Albino Šileikos 
(Utena) prieverpsčių paroda (Vie-
čiūnų bendruomenės centras, Ver-
pėjų g. 17, Viečiūnai)

Tautodailininkės Dianos Lukošiū-
naitės jubiliejinė karpinių paroda 
„Šimtažiedis“. (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V. Kudir-
kos g. 13)

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos V. K. Jonyno dailės sky-
riaus mokytojos O. Zakarienės mo-
kinių darbų paroda „Spalvotos dailės 
dienos“ (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Dailininkės Aleksandros Laucevi-

čiūtės-Čipkienės (1922–2009) paro-
da „Poeto mūza – Savoldo angelas“ 
(V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

Fotografijų paroda iš Karolio Di-
neikos šeimos archyvų, skirta 
120-osioms Karolio Dineikos gimi-
mo metinėms (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V. Kudir-
kos g. 13) 

Paroda „Prakalbink portretą lietu-
viškai“ iš Druskininkų miesto muzie-
jaus dailės rinkinio, skirta Lietuvių 
kalbos dienoms (Druskininkų mies-
to muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Kioto tarptautinės medžio raižinio 
asociacijos sudaryta šiuolaikinio Ja-
ponijos medžio raižinio paroda „Me-
džio raižinio efektas“ (M. K. Čiur-
lionio memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Tautiška širma – Lietuvos 100-mečiui 
Vita Jasienė,
„Atgimimo“ mokyklos technolo-

gijų mokytoja metodininkė

Vasario mėnesį Druskinin-
kų savivaldybės surengtoje 
technologijų olimpiadoje „At-
gimimo“ mokyklos 10 klasės 
mokinė Deimantė Varnelytė už-
ėmė pirmąją vietą. Neilgai teko 
džiaugtis laimėjimu – reikėjo 
pasiruošti balandžio mėnesį 
organizuotai Lietuvos mokinių 
technologijų olimpiadai. Prasi-
dėjo smagus pasirengimo rū-
pestis, apėmė didelės atsako-
mybės jausmas.

Idėja sukurti širmą seniai kirbė-
jo galvoje. Sugalvojome sukur-
ti trispalvius nėrinius, kurie būtų 
eksponuojami rėmuose. Pasi-
taikė gera proga išbandyti visas 
medžiagas ir technologijas, ku-
rių Deimantė mokėsi iki dešimtos 
klasės. 

Netrukus pasinėrėme į darbus. 
Piešėme skirtingus eskizus, ku-
riuos drauge nukopijavome ant fa-
neros lapų. Panaudodamos įvai-
rius medienos apdirbimo būdus, 
išpjaustėme ornamentus. Išpjo-
vusios darbelius, juos nudažėme 
medienai skirtais dažais. Pabai-
gusios konstrukcinių medžiagų 
dirbinius, ėmėmės tekstilės dar-
bų. Pasirinkusios ornamentą, nu-
nėrėme 9 nėrinius – trijų tauti-
nių spalvų nertus tinklelius, kurių 
centre – dvi žvaigždės. 

Išskirtinis Deimantės darbo atli-
kimas truko beveik tris mėnesius 
ir reikalavo skirtingų įgūdžių bei 
gebėjimų. Sukomponavus dar-
belius į vieną visumą, akį džiugi-
no dirbinio spalvingumas. Gaminį 
pavadinome „Tautiška širma“.

Dvi dienas trukusioje respubli-
kinėje technologijų olimpiadoje 
Šiauliuose dalyvavo 50 zoninių 
konkursų nugalėtojų, iš kurių dvy-
lika moksleivių gavo nominacijas 
už darbų išskirtinumą. Tekstilės ir 
aprangos kūrybinės veiklos gru-
pėje D. Varnelytei skirta nomina-
cija už tautinio tapatumo ženklų 
meninį sprendimą. 

Gera žinoti, kad mūsų mokyklos 

mokinės kūrybinis darbas, skir-
tas Lietuvos 100-ečiui, džiugino 
ne tik šalies technologijų olimpia-
dos dalyvius. Sėkmingai parvež-
tas į namus, pastatytas mokyklos 
vestibiulyje, jis traukia kiekvieno 
mokyklos svečio akį, kuria gerą, 
šventišką nuotaiką mokiniams.

Šis projektas suteikė jėgų ki-
tiems kūrybiniams planams, ska-
tina ieškoti naujų idėjų.

D. Varnelytės drauge su mokytoja V. Jasiene sukurta Lietuvos 100-mečiui skirta Tautiš-
ka širma traukia kiekvieno mokyklos svečio akį, kuria gerą, šventišką nuotaiką mokiniams/
„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka
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Užuojautos

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

Mirus Irenai Pribyš, nuoširdžią užuojautą dukrai Rasai ir 
anūkei Gretai reiškia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 

Druskininkų filialo nariai

Nuo gegužės visuose namuose turi būti įrengti 
dūmų detektoriai

Įsigaliojus naujiems teisės 
aktams, nuo gegužės 1 dienos 
visuose butuose, individua-
liuose namuose ar sodo name-
liuose privalo būti įrengti au-
tonominiai dūmų detektoriai. 
Dūmų detektoriaus veikimo 
principas – reaguoti į dūmus ir 
degimo proceso metu susida-
riusias dujas bei ankstyvojoje 
gaisro fazėje duoti žmonėms 
aiškų signalą apie gaisro pa-
vojų. Triukšmas pažadina net 
miegančiuosius ir leidžia žmo-
nėms išsigelbėti patiems bei 
išsaugoti savo turtą. 

Druskininkų priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo tarnybos pa-
reigūnai siekdami informuo-
ti savivaldybės gyventojus apie 
priešgaisrinę saugą, nuo vasario 1 
dienos lankosi gyventojų gyvena-
muosiuose būstuose, konsultuoja 
kaip saugiai elgtis gaisruose ir ką 
daryti, jei ištinka tokia nelaimė.

Druskininkų savivaldybė  nuo 
2014 metų dūmų detektoriais ap-
rūpina daugiavaikes šeimas, sun-
kiau besiverčiančius ar socialinei 
rizikai priskirtus asmenis. Per tre-
jus metus savivaldybės lėšoms 
įrengti 84 dūmų detektoriai.

Gyventojams dėl dūmų detekto-
rių įrengimo dažnai iškyla įvairių 
klausimų. Pateikiame Priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos atsaky-
mus į dažniausiai užduodamus 
klausimus ir kviečiame rūpintis 
savo ir artimųjų saugumu įsiren-
giant dūmų detektorius.

Kokiose patalpose ir kiek si-
gnalizatorių įrengti?

Gyvenamajame būste (kiekviena-
me aukšte) turi būti įrengtas bent 
vienas autonominis dūmų signali-
zatorius. Tai yra minimalus reika-
lavimas, tačiau dūmų plitimą riboja 
įvairios pastato konstrukcijos (sie-
nos, durys, perdangos ir kita). To-
dėl, siekiant jautresnio dūmų ap-
tikimo, rekomenduojama šiuos 
prietaisus įrengti kiekvienoje patal-
poje, kurioje žmonės miega ir ko-
ridoriuose arba bendrose erdvėse 
prieš miegamuosius. Nerekomen-
duojama autonominių dūmų signa-
lizatorių įrengti virtuvėje, ar tose 
vietose, kuriose gali išsiskirti garai.

Kaip parinkti tinkamą vietą?
Įrengiant autonominius dūmų 

signalizatorius, būtina vadovau-
tis gamintojo instrukcija. Žinant 
tai, kad karšti dūmai kyla į viršų 
ir pirmiausia kaupiasi palubėje, 
šie prietaisai turėtų būti montuo-
jami ant lubų. Tik tais atvejais, kai 
nėra galimybės jų įrengti ant lubų, 
autonominiai dūmų signalizatoriai 
gali būti įrengiami ant patalpos 
sienos, kuo arčiau lubų.

Parenkant signalizatoriaus tvirti-

Autonominius dūmų signalizatorius gali-
ma rintis, atsižvelgdami į savo poreikius ir 
galimybes/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

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

SB „Migla“ susirinkimas skelbtas balandžio 
28 d., įvyks gegužės 12 d. 13 val.

Bendrijos pirmininkas

nimo vietą, būtina prisiminti, kad, 
siekiant išsaugoti prietaiso jautru-
mą, jį reikia prižiūrėti (pakeisti ele-
mentus, patikrinti veikimą), todėl 
rekomenduojama įrengti lengvai 
prieinamose vietose.

Kaip prižiūrėti?
Kad autonominiai dūmų signa-

lizatoriai patikimai veiktų, svarbu 
periodiškai patikrinti jų veikimą, 
paspaudžiant testavimo mygtuką. 

Jeigu šie prietaisai yra su keičia-
mais maitinimo elementais, juos 
reikėtų keisti kasmet. Būtina at-
kreipti dėmesį, kad dulkės ir ne-
švarumai mažina signalizatoriaus 
jautrumą, todėl reikėtų neužmiršti 
nuvalyti dulkes.

Kokį signalizatorių pirkti?
Renkantis autonominį dūmų 

signalizatorių, reikėtų atkreip-
ti dėmesį, kad jis būtų sertifikuo-
tas pagal Europos standartą EN 
14604:2005/AC:2008 ir pažen-
klintas CE ženklu. Tas užtikrins, 
kad įsigijote kokybišką daiktą.

Signalizatoriai gali būti su keičia-
mais maitinimo elementais arba su 
integruota baterija, kurios nereikia 
keisti visą prietaiso tarnavimo laiko-
tarpį (pvz., 10 metų). Signalizatoriai 
su keičiamais maitinimo elemen-
tais yra pigesni, tačiau reikalauja 
daugiau priežiūros (kas metus būti-
na keisti maitinimo elementus).

Druskininkų savivaldybės 
informacija
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2018.05.05 d.
Šeštadienis

2018.05.04 d.
Penktadienis

2018.05.06 d.
 Sekmadienis

2018.05.07 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 4.

10:55 Akis už akį 5.
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. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Gyvenk du kartus.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
03:30 Mūsų gyvūnai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“.
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ilgo plauko istorija“.
21:20  PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Deadpool“.
23:40  „Vyras už pinigus“.
01:20  „Taksi 3“ (k.). 
02:50  „Karaliaus vardu. Požemių 

pasaulio sakmė“ (k.). 
05:00  „Svotai“ (k.). 
05:45  „Mažylė Houp“.

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . 
12:00 Valanda su Rūta. 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Tarp 

žvaigždžių.
00:20 Priverstinis panirimas.
02:00 Mobilusis. 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu“.
07.15 „Gyvenimo sparnai“. 
08.15 Gyvenimo būdas. 
09.15 „Rojus“.
10.20 „Raudonoji karalienė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris. 
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Baimės įlanka“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Kambarinė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Florencija“. 

06:35 „Viena už visus“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:40 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
21:00 Tikras teisingumas 2. Mano 

kerštas.
22:50 Atvira ugnis.
00:40 „Dingęs“.
01:50 Tikras teisingumas 2. Mano 

kerštas.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 2.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boru-

žėlė.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Gorongozos nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas. Slapti pasauliai.

12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Dramblių šeimyna ir aš.

13:40 Mis Marpl 5. Mėlynoji pelar-
gonija.

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 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“. 
23:10 Premjera. Didysis stebuklas.
01:00 Gyvenk du kartus (k.).
02:55 Pasaulio dokumentika. Go-

rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas. Slapti pasauliai (k.).

03:50 Pasaulio dokumentika. Dram-
blių šeimyna ir aš (k.).

04:45 Auksinis protas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apy-

braiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Kara-

lius Strazdabarzdis.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Mėlynoji planeta 2. Žaliuojančios 
jūros.

12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Laukiniai gyvūnai. Paros kalei-
doskopas 3. Rifai. Mirtina oazė.

13:40 Mis Marpl 5. Palšas žirgas.
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 Premjera. Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 4. 
21:55 Daug vargo dėl pinigų.
23:25 Skyrybų košmaras.
00:55 Pasaulio dokumentika. Mėly-

noji planeta 2. Žaliuojančios jūros (k.).
01:50 Pasaulio dokumentika. Lauki-

niai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 
Rifai. Mirtina oazė (k.).

02:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 5.

10:55 Akis už akį 5.
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 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
23:15 Svetimšalė 2.
00:15 Karinės paslaptys (k.).
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 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
08.00 „4 kampai“. 

08.30 „Kaimo akademija“. 
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Ekovizija“. 
11.10 „Kapitonas Gordejevas“.
13.25 „Laiptai į dangų“.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“.
17.00 „Gyvenimo sparnai“. 
17.30 „Neprijaukinti. Jukonas“. 
18.00 Žinios.
18.30 „Neprijaukinti. Afrika“. 
19.00 „Ant bangos“.
20.00 Žinios.
20.30 „Ant bangos“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vienišas vilkas“.
01.00 „Kapitonas Gordejevas“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Laiptai į dangų“.
05.20 „24/7“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“. 

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Aladinas“. 
07:00  „Ančiukų istorijos“. 
07:30  „Vėžliukai nindzės“. 

08:00  „Aladinas“. 
08:30  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:30  „Ilgo plauko istorija“. 
10:00  „Virtuvės istorijos“. 
10:30  „Skaniai ir paprastai“. 
11:00  „Svajonių ūkis“.
11:30  „Išsirink sau ateitį“.
12:00  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Babaušis“. 
13:35  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Beždžionėlė šnipė“. 
15:05  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Daktaras Dolitlis“.
16:50  „Ekstrasensai tiria“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Garfildas“. 
21:05  ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Karo žirgas“.
00:05  PREMJERA „Amitivilio siau-

bas. Pabudimas“.
01:45  „Deadpool“ (k.). 
03:40  „Sėkmės sala“ (k.). 
05:05  „Svotai“.

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Aladinas“ (k.). 
07:00  „Ančiukų istorijos“. 
07:30  „Vėžliukai nindzės“. 

08:00  „Aladinas“. 
08:30  „Mamyčių klubas“. 
09:00  „Kulinariniai triukai“. 
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių sodai“. 
11:30  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Munis - mažasis mėnulio globėjas“. 
13:05  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Aleksandras ir baisiai, labai siaubin-
gai nesėkminga diena“.

14:45  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 
„Aš ir Erlas, ir mirštančioji“.

16:10  „Ekstrasensai tiria“.
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  SEKMADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS „Asteriksas ir Obe-
liksas. Jos didenybės tarnyboje“.

21:50  VAKARO KINO TEATRAS 
„Transporteris. Visu greičiu“.

23:45  „Vieno žmogaus armija“.
01:30  „Karo žirgas“ (k.). 

05:45  „Televitrina“. 
06:00  „Išsirink sau atei-

tį“ (k.). 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 
07:55  „Svajonių sodai“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“.
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Šviesoforas“. 
20:00  „Vasara, ateik čia“. 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Pasiutę šunys“.
00:20  „Kaulai“.
01:20  „Kvantikas“.
02:10  „Gaudynės“.
03:00  „Greislendas“.
03:55  „Tironas“.
04:50  „Mikė“.
05:10  „Kaulai“ (k.).

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“. 
06:55 „Ponas Bynas“. 

07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybs-
nis ir stebuklingos mašinėlės“. 

07:45 „Žuviukai burbuliukai“. 
08:10 „Keista šeimynėlė“. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:00 „Saugokis meškinų“. 
09:30 „Drakonų kova. Super“. 
09:55 „Ogis ir tarakonai“.
10:05 KINO PUSRYČIAI Pūkuoti ir 

dantyti.
11:50 Beprotiškiausios melodijos. 

Nuotykiai tęsiasi.
13:35 Paskutinė mimzė.

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . 
12:00 KK2 penktadienis . 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 PREMJERA Tamsoje. 
20:30 PREMJERA Putinas ir mafija.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Skrydis.
01:10 „Judantis objektas“.
01:55 Tamsos riteris. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
07.55 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. Joana Bilevičiūtė- Na-
rutavičienė“. 

08.30 PREMJERA. „10 min iki tobu-
lybės su Jurijumi“. 

08.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Vera“.
13.00 „Baltoji vergė“.
15.00 „Geriausios nardymo vietos“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Pavojingiausios kelionės. 

Gruzija“. 
16.55 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „4 kampai“. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.30 „Kapitonas Gordejevas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vera“.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“.
02.40 „Baltoji vergė“.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“. 
04.30 „Vera“.
06.00 „Pasaulio turgūs. Ypatingas 

maistas“. 
06.30 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai 

turguje“. 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „4 kampai“.
07.15 „Ant bangos“. 

08.15 „24/7“.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Raudonoji karalienė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Gyvenimo sparnai“.

06:15 „Viena už visus“.
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Brydės.

09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Blogas šuo!“. 
11:30 „BBC dokumentika. PREMJE-

RA Stambiosios katės“. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:45 „Kas žudikas?“. 
16:00 „Detektyvų istorijos“. 
17:00 LKL čempionatas. Pieno žvaigž-

dės - Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Rytoj, kai 

prasidėjo karas.
00:10 AŠTRUS KINAS Piktosios 

dvasios sugrįžimas.
01:50 „Dingęs“.
03:50 Muzikinė kaukė . 

06:30 Savickas Classic 
Turnyras Vilniuje . 2017 m. 

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Kanadoje. 2017 m. 

10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Blogas šuo!“. 
11:30 „BBC dokumentika. PREMJE-

RA Stambiosios katės“. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
13:40 Sveikinimai. 
16:00 „Reali mistika“. 
16:55 Žemės branduolys.
19:30 „Daktaras Richteris“.
21:40 „PREMJERA Juodasis sąra-

šas“.
22:40 „Išbandymų diena“.
23:40 Rytoj, kai prasidėjo karas  .
01:30 „Kas žudikas?“. 
02:30 „Detektyvų istorijos“.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“. 
06:55 „Ponas Bynas“. 

07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybs-
nis ir stebuklingos mašinėlės“. 

07:45 „Žuviukai burbuliukai“. 
08:10 „Keista šeimynėlė“. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:00 „Saugokis meškinų“. 
09:30 „Drakonų kova. Super“. 
09:55 „Ogis ir tarakonai“.
10:15 KINO PUSRYČIAI Pasaulio 

gelbėtojai.
11:55 Beveik mirtina.
14:00 „Pričiupom!“. 
14:30 Drąsiaširdis.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:00 Tamsos riteris.
00:55 Piktieji numirėliai.
02:35 Didžiosios motušės namai.

15:30 Įsimylėti per dvi savaites.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Monstrai prieš 

ateivius.
21:20 Didžiosios motušės namai.
23:20 Mano motinos prakeikimas.
01:10 Tarp žvaigždžių  . 

03:00 Savaitė (k.).
03:55 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“ (k.).
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2018.05.09 d.
Trečiadienis

2018.05.10 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 5.
10:55 Akis už akį 5.
11:40 Dainų konkursas „Eurovizija 

2018“. I pusfinalis (k.).
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 Svetimšalė 2.
00:50 Smegenų paslaptys. Marse-

lis Prustas.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 5.
10:55 Akis už akį 5.
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.

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“. 
13:00  „Pažadėtoji“.
14:30  „Maištingosios amazonės“.
15:30  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“. 
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Šviesoforas“. 
20:00  „Farai“. 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Rembo. Pirmasis kraujas“.
00:20  „Nuodėmių daktaras“.
01:20  „Kvantikas“.
02:10  „Gaudynės“.
03:00  „Greislendas“.
03:50  „Tironas“.
04:45  „Mikė“.
05:10  „Nuodėmių daktaras“ (k.). 

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . 
12:00 Tamsoje . 
12:30 Ekranai . 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 PREMJERA Tamsoje. 
20:30 PREMJERA Nugalėk Merūną. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Metro 

užgrobimas 123.
00:40 „Judantis objektas“.
01:30 Žiaurumas. 

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra. 
12:00 Tamsoje. 
12:30 Nugalėk Merūną . 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 PREMJERA Tamsoje. 
20:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Prana-

ši pozicija.
00:15 „Judantis objektas“.
01:05 Metro užgrobimas 123.
02:45 Alchemija. VDU karta. 2013 

m. Kultūrinė publicistika. 
03:15 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Vantos lapas“. 
07.15 „Muzikinės kovos“. 

09.15 „Rojus“.
10.20 „Raudonoji karalienė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Gyvenimo būdas.
21.30 „Patriotai“. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. 
01.45 „Pasaulis iš viršaus“. 
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Raudonoji karalienė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Kaimo akademija“.
07.15 Nuoga tiesa. 

09.15 „Rojus“.
10.20 „Raudonoji karalienė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Žmogus be praeities“.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Patriotai“. 
00.45 „24/7“.
01.45 „Pasaulis iš viršaus“. 
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Raudonoji karalienė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „TV Europa pristato. 

Lietuvos sienų apsauga. Pa-
sienio apsauga 13 - 15 amžiuje“. 

07.15 „Ant bangos“.
08.15 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.30 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Legenda apie pilotą“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.35 Lietuva tiesiogiai. 
18.45 Rubrika „Verslo genas“.
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Žmogus be praeities“.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.10 Lietuva tiesiogiai. 
23.40 Rubrika „Verslo genas“.
23.45 „Vantos lapas“. 
00.15 „Kapitonas Gordejevas“.
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Raudonoji karalienė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Merdoko paslaptys“.

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:25 „Gelbėtojai - 112“.
11:25 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:45 „Prokurorų patikrinimas“.
14:55 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
20:25 Visi už vieną. 
21:00 Kikboksininkas. Agresorius.
22:50 Transformeriai. Tamsioji Mė-

nulio pusė.
01:40 „Gyvi numirėliai“.
02:25 „Blogas šuo!“. 

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
20:25 Visi už vieną. 
21:00 „10,5. Apokalipsė“.
00:35 Kikboksininkas. Agresorius.
02:15 „Gyvi numirėliai“.

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
20:25 Savaitės kriminalai. 
21:00 Universalus karys. Kita karta.
23:00 „10,5. Apokalipsė“.
02:20 „Gyvi numirėliai“.

2018.05.08 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 5.

10:55 Akis už akį 5.
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. 
21:13 Loterija „Jėga“.
21:15 Dėmesio centre. 
22:00 Dainų konkursas „Eurovizija 

2018“. I pusfinalis. Tiesioginė trans-
liacija iš Lisabonos. 

00:15 Greiti ir įsiutę  .
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 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“.
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Šviesoforas“. 
20:00  „Prieš srovę“. 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Atstumtasis“.
00:20  „Kaulai“.
01:20  „Kvantikas“.
02:15  „Gaudynės“.
03:05  „Greislendas“.
03:55  „Tironas“.
04:45  „Mikė“.
05:10  „Kaulai“ (k.).

06:00 Dienos programa. 
06:05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:40 „Ponas Bynas“. 

08:05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . 
12:00 Tamsoje . 
12:30 Nuo... Iki.... 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 PREMJERA Tamsoje. 

06:15 „Viena už visus“.
07:25 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:35 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 LKL čempionatas. Žalgiris - 

Juventus. Tiesioginė transliacija
21:00 Transformeriai. Tamsioji Mė-

nulio pusė.
00:00 Piktosios dvasios sugrįžimas.
01:40 „Išbandymų diena“.
02:25 „Dingęs“.

20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:13 Loterija „Jėga“.
21:15 Dėmesio centre. 
22:00 Dainų konkursas „Eurovizija 

2018“. II pusfinalis. Tiesioginė trans-
liacija iš

Lisabonos. 
00:15 Greiti ir įsiutę 2.
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.).

00.15 Gyvenimo būdas. 
01.15 „Šiandien kimba“.
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Raudonoji karalienė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.

16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Šviesoforas“. 
20:00  „Gero vakaro šou“. 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikinglotto“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Amerikietiškas apiplėšimas“.
00:20  „Kaulai“.
01:20  „Kvantikas“.
02:10  „Gaudynės“.
03:00  „Greislendas“.
03:50  „Tironas“.
04:40  „Mikė“.
05:00  „Kaulai“ (k.). 

Ypatingų statinių 
techninė priežiūra

 ir nekilnojamo turto 
paveldo statinių dar-

bų vadovo paslaugos. 
Tel. 8 659 63450

20:30 Ekranai. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Žiau-

rumas.
00:35 „Judantis objektas“.
01:25 Skrydis. 

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo 
centro DRUSKININKŲ FILIALAS

Siūlo darbą
MOKOMOSIOS KAVINĖS GAMYBOS VEDĖJUI (-AI)
Reikalavimai:
Ne mažiau 3 metų gamybos patirtis maisto pramonės 

įmonėje; 
Išsilavinimas gamybos ar technologijos srityje;
Maisto gamybos technologinių procesų supratimas.

CV siųskiteel. paštu: druskininkai@vzdrmc.lt 
Tel. 8 615 64115

Prisijunk prie mūsų entuziastingos komandos!

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams- 
ekspeditoriams (reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transpor-
to ir logistikos vadybininkams (-ėms). Tel. +370 687 93693
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Perku automobilius. Gali būti su defektais 
Tel. 8 627 87576

Fasadų ši l t inimas (polist irolo kl i javimas, armavimas, 
dekoratyvinis t inkas).  Tel .  8 657 50460

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Liejame gręžtinius 
pamatus. 

Tel. 8 682 00300

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos 
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių 
parduotuvėje – platus dovanų ir suvenyrų 

pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių 

smulkmenų už itin patrauklią kainą!

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Parduodame juodžemį, galime pristatyti į vietą. 
Tel. +370 698 72320

Autoservisui reikalingas darbuotojas remontuoti, 
ardyti lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų namo stogą, išmatuos ir 
sukomplektuos medžiagas. Suteikiame garantijas. Tel. 8 655 75705

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu ir 
greitas pristatymas. 

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, 
argonu ir dujų balionų tara.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai: 8 313 52204 ir 8 685 41190. 
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Asmeniniai skelbimai
Gyvenamas namas su ūkiniais 
pastatais 17 a sklype Leipalingy-
je. Kaina – 39000 Eur.  
Tel. 8 694 52629

29 a sodyba Panaros kaime, 15 
km nuo Druskininkų. Yra kadas-
triniai matavimai. Kaina – 9000 
Eur. Tel. 8 682 33229

6 a sodo sklypas Jaskonyse, 
sodų bendrijoje „Migla“, yra elek-
tra. Kaina –7000 Eur.  
Tel. 8 612 20142

6 arų sodo sklypas Druskininkų 
sav., Viečiūnų sen., Jaskonių k., Mi-
glos g. Yra kadastriniai matavimai. 
Tel.: 8 699 39047, 8 698 81210

6 a sodo sklypas Viečiūnuose, 
„Rūtos“ sodų bendrijoje. Kaina – 
9000 Eur. Tel. 8 682 34688

0,623 ha namų valdos sklypas 
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto 
kelio, netoli elektra. Kaina – 9500 
Eur. Arba keičiu į mišką.  
Tel. 8 682 48474

24 a namų valdos sklypas Čiurlio-
nio g. priešais Ratnyčios gyven-
vietę, viduryje bendro sklypo. Kai-
na – 53000 Eur. Tel. 8 686 07798

Namas Leipalingyje su ūkiniais 
pastatais 18 a sklype. Kaina – 
28000 Eur. Tel.: 8 626 66461, 8 
626 64747

Metalinis Klaipėdos gamybos gara-
žas (20 kv. m, ardomas) arba keičiu 
į automobilį. Tel. 8 650 36151

30 a sklypas Leipalingyje.  
Tel. 8 686 97437

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m., 
draudimas, automatinė pavarų 
dėžė. Tel. 8 682 98506

„Chrysler PT Cruiser“ 2002 m. 
Tel. 8 682 29885

Tvarkingas „Opel Vectra“ 1999 
m., 2 L DTI, 74 kW, universalas, 
juodos spalvos, TA iki 2019.06. 
Kaina – 500 Eur.  
Tel. 8 601 48935

 „Ford C Max“ 2003 m., 2 L benzi-
nas, juodos spalvos, TA iki 2019.02. 
Kaina – 1850 Eur. Tel. 8 616 11987

Motoroleris „Aprilia Scarabeo“, 
49 cc. Kaina – 550 Eur.  
Tel. 8 687 30269

Miškas, mediena, malkos 

Supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario 27 kv. m butas Vie-
čiūnuose (ne bendrabutyje) su 
paaukštintomis lubomis. Kaina – 
10000 Eur. Galima derėtis.  
Tel. 8 626 71447

Suremontuotas 1 kambario 29 
kv. m butas Veisiejų g., 5 aukšte 
iš 5. Kaina – 27000 Eur.  
Tel. 8 699 43002

1 kambario, pakeisto išplanavimo 
butas, renovuoto namo 2 aukšte,  
Liškiavos g. Tel. 8 698 19464

1-2 kambarių butai naujos statybos 
7 aukštų name Gardino g. 56G 
(prie tvenkinio). Tel. 8 687 37575

2 kambarių 52,56 kv. m butas 5 
aukšte iš 5, Merkinės g. Kaina – 
36000 Eur. Tel. 8 687 37575

2 kambarių 64 kv. m nestandarti-
nis butas Liepų g. 2A, 3 aukšte su 
požeminiu garažu, baldais ir buiti-
ne technika. Tel. 8 687 53968

4 kambarių 76 kv. m butas 1,5 
aukšte iš 4. Kaina – 42000 Eur. 
Tel. 8 698 25691

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

65,84 a namų valdos sklypas 
netoli Druskininkų, šalia Grūto 
ežero. Kaina – 38000 Eur.  
Tel. 8 682 26822

2,78 ha sklypas su Nemuno 
krantine Druskininkuose. Kaina – 
29000 Eur. Tel. 8 682 26822

80 kv. m gyvenamasis namas Vie-
čiūnuose, sodų bendrijoje „Papar-
tis“.  Namas su visais patogumais: 
grindų šildymas, boileris, vietinė 
kanalizacija, artezinis vandens 
gręžinys. Atlikti sklypo kadastriniai 
matavimai. Tel.  8 685 86947

2,55 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas Vilkininkų km (apie 4 km 
nuo Leipalingio) apie 150 metrų 
iki 2 ežeriukų. Sklypas ribojasi su 
žvyrkeliu. Kaina – 13500 Eur.  
Tel. 8 617 62483

Mūrinis garažas Leipalingyje prie 
elektrinės. Tel. 8 614 66815

12,31 a ir 14,79 a namų valdos 
sklypai Viečiūnuose, Vėjų g. Kaina 
– 1 a/1100 Eur. Tel. 8 610 90924

2 aukštų 6 kambarių 126 kv. m 
gyvenamas namas su ūkiniu pas-
tatu, garažu 10,6 a sklype Sakų 
g., Druskininkuose, šalia pušyno 
arba keičiamas į butą Druskinin-
kuose ar Kaune. Kaina - 85000 
Eur. Tel. 8 600 80228.

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Žemės ūkio produkcija

Parduoda mėšlą.  
Tel. 8 635 55971

3 bičių šeimos su aviliais.  
Tel. 8 611 20107

Avys po 70 Eur; kvietrugis po 7 
Eur; avižos po 6 Eur.  
Tel. 8 622 83325

Vasariniai kviečiai ir avižos.  
Tel. 8 698 14440

2 bičių šeimos su sukomplektuo-
tais aviliais. Tel. 8 685 32549

Parduodami įvairūs daiktai

Vyriškas dviratis „Vortex“: 21 pa-
vara. Kaina – 140 Eur.  
Tel. 8 618 67690

Dviratis mergaitei už 30 Eur; 
vaikiškas tualetas už 12 Eur; Ko-
munijos suknelė už 30 Eur; pėdų 
masažavimo vonelė už 30 Eur; 
elektrinis „somovaras“ už 25 Eur. 
Tel. 8 603 94991

Naudota metalinė tinklo tvora. 
Tel. 8 611 20107

Odinis miegamasis kampas, 
„Viasat“ antena, šuns būda, lauko 
tualetas, ketaus krosnis.  
Tel. 8 656 38881

Vežimukas-skėtukas už 30 Eur; 
nauja masažinė kojų vonelė; 
įvairūs televizoriai po 10 Eur; 
išskleidžiamas stalas už 10 Eur‘ 
naudotas ovalus kilimas už 30 
Eur. Tel. 8 675 57873

Kineskopiniai plokščiaekraniai 
televizoriai (37, 51 cm įstrižainė), 
TV priedėliai po 17-23 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Siuvimo mašina „Čaika“, sportinis 
dviratis, muzikinis centras, patal-
pų šildytuvas. Tel. 8 630 36440

Austos lovatiesės, medinės žva-
kidės, apvalus kilimas, nauji pliu-
šiniai žaislai. Tel. 8 630 87652

Dulkių siurblys „Elektroliux“ už 
30 Eur; mikrobangų krosnelė 
„Sharp“ už 30 Eur; indaplovė 
„Elektroliux“ už 120 Eur.  
Tel. 8 650 87433

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų 

puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papil-
domą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, 
„Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), 
„Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 
Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, 
„Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovano-
ju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Vokiškas 60 bosų akordeonas. 
Tel. 8 615 52216

Rūsio sienų pamatų blokai (ilgis 
– 2,4 m, aukštis – 0,6 m, plotis – 
0,3 m, 36 vnt.) po 40 Eur; pamatų 
sija (ilgis – 5,9 m, aukštis – 0,36 
m, plotis – 0,15 m) už 105 Eur; 
gelžbetoniniai loviai (ilgis – 2,9 m, 
aukštis – 0,5 m, plotis – 0,8 m, 3 
vnt.) po 55 Eur; metalinė cisterna 
kanalizacijai (ilgis – 4,1 m, diame-
tras – 1,2 m, 5 kub. m); gelžbeto-
niniai žiedai (diametras – 1 m, 2 
vnt.) po 60 Eur. Galima derėtis. 
Tel. 8 687 24880 

Perka

1-2 kambarių butą, pageidautina 
1-2 aukšte. Tel. 8 612 06215

Skifą ir veikiantį patefoną.  
Tel. 8 673 56512

Nedidelį automobilį.  
Tel. 8 650 36151

Keičia

Namą Kybartuose į 3 kambarių 
butą Druskininkuose arba par-
duoda. Yra 9 a žemės, visos ko-
munikacijos. Tel. 8 687 48033

Nuoma

Išnuomoju 1 kambario butą.  
Tel. 8 682 29885

Išnuomoju-parduodu maisto 
prekių parduotuvę su visa įranga 
(arba be įrangos). Galima kita 
veikla. Tel. 8 612 12197

Nuo gegužės 1 d. išnuomojamas 
garažas Baltašiškėje. Yra duobė, 
rūsys ir elektra. Tel. 8 652 65462

Išnuomoju 1 kambario butą prie 
Eglės sanatorijos.  
Tel. 8 625 54671

Išnuomoju 3 kambarių butą Atei-
ties g. ilgam laikui.  
Tel. 8 670 65082

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383

UAB „Arnitana“. Įrengiame įtempiamas 
lubas. Tel. 8 616 57237

Ieško darbo

25 m. vaikinas ieško darbo.  
Tel. 8 655 25755

29 m. mergina ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, tvarkyti namus. 
Tel. 8 602 61735

38 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 626 38308

Kiti

Leidžiu gyventi sodo namelyje už 
jo priežiūrą. Tel. 8 670 17807

Dovanoju 3 mėnesių juodai baltą 
nedidelę kalytę. Tel. 8 671 40024

Gal kas padovanotų šaldytuvą ir 
mikrobanginę krosnelę.  
Tel. 8 675 61036

Reikalingas žmogus, sudėti juod-
grindes, palanges, plyteles.  
Tel. 8 670 17807

Gal kas padovanotų 10 m. mer-
gaitei rašomąjį stalą ir dviratį.  
Tel. 8 602 617
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„Dosado“ šokių šventėje – ovacijos ir susižavėjimo šūksniai
Ramunė Žilienė

Žiūrovų ovacijos, susižavėji-
mo šūksniai „Bravo!“, plačios 
šypsenos ir net džiaugsmo 
ašaros lydėjo praėjusį penkta-
dienį Druskininkų jaunimo už-
imtumo centre šokių studijos 
„Dosado“ organizuotą šokių 
festivalį.

Pilnutėlėje salėje šokio šven-
te džiaugėsi atlikėjų tėveliai, arti-
mieji, draugai, druskininkiečiai ir 
kurorto svečiai, šokio entuzias-
tai, Druskininkų savivaldybės at-
stovai. Renginio organizatorius ir 
žiūrovus pasveikinęs Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius šokių studi-
jos „Dosado“ įkūrėjui bei vadovui 
Povilui Lapinskui perdavė Druski-
ninkų savivaldybės Ričardo Ma-
linausko padėką už nuoširdų ir 
profesionalų požiūrį į savo darbą, 
meistriškumą bei pasiekimus, ku-
rie garsina Druskininkų vardą.

Scenoje karaliavo šiuolaiki-
niai bei sportiniai šokiai, atlieka-
mi suaugusiųjų ir vaikų kolekty-
vų, solistų. Šokio šventėje savo 
pasirodymus žiūrovams dova-
nojo druskininkiečiai ir Varėnos 
bei Alytaus miestų kolektyvų šo-
kėjai, lankantys studiją „Dosa-
do“, Druskininkų kultūros cen-
tro šiuolaikinių šokių studijos 
„Opus“ (vad. Jolita Kielienė) at-
likėjos. Įvairių Lietuvos konkur-
sų ir projektų dalyvių atliekamos 
dainos gražiai įsipynė į šokio sū-
kurį: solisčių Viktorijos Čeplikai-
tės, Evitos Cololo (mokyt. R. Bal-
kaitienė), Godos Debesiūnaitės 
(mokyt. V. Žilinskienė), Patricijos 
Mickutės muzikavimas sužavėjo 
gausiai susirinkusią publiką. Jau-
natviškos improvizacijos ir šven-
tiško nusiteikimo nestokojo ren-
ginio vedėjas, vienas iš „Dosado“ 
šokėjų Arnas Varanius, smagiai ir 
šmaikščiai bendravęs su publika.

Po įspūdingo drauge su vokalis-
te Evita finalinio visų šokėjų atlik-
to „Merengue“, studijos „Dosado“ 
vadovas P. Lapinskas padėkojo 
savo auklėtiniams, festivalio žiū-
rovams ir rėmėjams: „Šokis man 
– savotiška kalba. Pažinimas. At-
radimo jausmas. 

Mokyti kitus, stebėti juo šokan-
čius scenoje – neapsakomas jau-

dulys, bet kartu ir neįkainojamas 
džiaugsmas. Dėkoju visiems, ku-
rie tiki manimi; kurie drąsiai žen-
gia drauge, atiduodami save šo-
kiui. Man tai didžiulė dovana, 
AČIŪ tariu savo šokėjams. Dėko-
ju ir visiems susirinkusiems: dė-
mesys, plojimai ir šypsenos yra 
pats geriausias įvertinimas mus 
visiems!“

„Dosado“ vadovo padėka ir sim-
bolinės atminimo dovanos buvo 
įteiktos jau paskutinius metus šo-
kių studiją lankančioms dvylikto-
kėms. Abiturienės P. Lapinskui 
padėkojo ne tik už įskiepytą mei-
lę šokiui, bet ir už įgytas charakte-
rio, atkaklumo ugdymo pamokas, 
tobulinant šokio įgūdžius. Už kan-
trybę ir profesionalumą, ugdant 
mažuosius šokėjus, P. Lapinskui 
dėkojo ir būrys tėvelių, susirinku-
sių į šokio šventę.

P. Lapinsko vadovaujama šo-
kių studija „Dosado“, kurioje šiuo-
laikinių bei sportinių šokių moko-
mi vaikai, jaunimas ir suaugusieji, 
veikia jau šeštus metus. „Dosado“ 
P. Lapinskas vadina įgyvendinta 
svajone, kurią jis ėmėsi puoselė-
ti, tuoj po studijų Lietuvos sporto 
universitete grįžęs gyventi į gim-
tuosius Druskininkus. Dabar stu-
dijos padaliniai veikia ir Alytuje 
bei Varėnoje. Talentingo trenerio 
ugdomi jaunieji šokėjai dalyvau-
ja miestų šventėse, skina laurus 
šokių čempionatuose Lietuvoje 
bei užsienyje. P. Lapinskas, pats, 
kaip šokėjas, sukaupęs nemenką 
sceninę patirtį, sako, kad dabar 
jam svarbiau perteikti sukauptą 
patirtį savo vaikų ir jaunimo kolek-
tyvams – kad jie tobulėtų, išeitų į 
sceną. Todėl didžiausią dalį laiko 
ir visas savo žinias skiria jiems. 
„Dosado“ vadovui svarbu, kad šo-
kėjai jaustųsi lyg vienos šeimos 
nariai, bendrautų tarpusavyje. 

Todėl yra tradicija rengti ben-
drus visų trijų miestų šokėjų su-
sitikimus, drauge švęsti senųjų 
metų palydas, sezono uždarymą.

Šiuolaikinių bei sportinių šokių 
festivalį surengti padėjo rėmėjai: 
Druskininkų savivaldybė, gėlių 
salonas „Floros melodija“, „Akvi-
lė“, Druskininkų „Kolonada“, „Va-
rėnos pienelis“, UAB „Lieruva“, 
informacinis rėmėjas – „Mano 
Druskininkai“.

Akimirkos iš „Dosado“ studijos šiuolaikinių bei sportinių šokių festivalio Jaunimo užimtu-
mo centre/„Dosado“ archyvo nuotraukos


