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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Mokytoja A. Vilūnienė: „Gyvenime svarbiausia – išmokti
dalintis su aplinkiniais savo žiniomis ir patirtimi“
Viečiūnų progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja, Viečiūnų bendruomenės
„Versmė“ tarybos narė Aurelija Vilūnienė Bendruomenės
centro patalpose įkurtose dirbtuvėse veda keramikos edukacinius užsiėmimus. Šie užsiėmimai lankytojų yra mėgiami
ir laukiami. Aurelija didžiuojasi, galėdama savo žiniomis
pasidalinti su kitais, prisidėti
prie mokyklos ir bendruomenės projektų, renginių. Ji sako
pastebinti, kad žmonės vis
dažniau domisi rankų darbo
gaminiais, senaisiais amatais:
„Mane džiugina aplinkinių noras pažinti, išmokti, sukurti ką
nors nauja. Viskas, ką darau,
yra mano mėgiama veikla. Mokytojos darbas, keramika suteikia man galimybes domėtis,
gilintis į tai, kas man patinka. Ir
kurti. Kūryba man yra tarsi vienas platus pomėgis, kuriuo galiu visapusiškai išreikšti save.
Kūryba man ir yra gyvenimas.“
A. Vilūnienė polinkį kurti ji jautė nuo vaikystės: „Nuolat ką nors
kurdavau: labai mėgau užsiimti įvairiais rankdarbiais, nerdavau vąšeliu, siūdavau sukneles
lėlėms, piešdavau. Kadangi nuo
vaikystės turėjau polinkį kurti, pradėjau lankyti V. K. Jonyno dailės
mokyklą. Pasirinkau keramikos
pamokas, ir po kurio laiko keramika tapo pomėgiu, užimančiu vis
daugiau vietos mano širdyje. Baigusi mokslus tuometėje Vilniaus
aukštesniojoje pedagogikos mokykloje ir įgijusi dailės bei darbų
pedagogikos specialybę, grįžau į
Druskininkus. Ištekėjau. Kurį laiką
gyvenome Druskininkuose, o Viečiūnuose dirbau mokytoja. Vėliau
su šeima ir gyventi persikraustėme į Viečiūnus. Vilniaus pedagoginiame universitete tęsiau mokslus, susijusius su mano dabartine,
dailės mokytojos, specialybe. Dirbu mokykloje, veiklos čia niekada
netrūksta, be to, mielai įsitraukiau
į Viečiūnų bendruomenės gyvenimą, dažnai talkinu Bendruomenės centrui, organizuojant įvairius
renginius. Man patinka naujovės,
domiuosi dalykais, kuriuos galiu
pritaikyti savo gyvenime, darbe.
Aš manau, kad kiekvienas žmogus iš prigimties yra kūrėjas, todėl kūrybinė savirealizacija ir yra
tokia svarbi, reikšminga.“
– Viečiūnų bendruomenės
centre vedate edukacinius užsiėmimus. Jums pavyksta sudominti aplinkinius šia veikla?
– Jaučiu poreikį savo kūryba ir
žiniomis dalintis, perduoti visa tai
kitiems. Esu dėkinga Viečiūnų seniūnui Alvydui Varaniui už idėją ir
pasiūlymą Bendruomenės centre
įrengti keramikos dirbtuves. Įgyvendinus šią iniciatyvą, atsirado
galimybės supažindinti bendruomenės žmones ir centro lankytojus, svečius su keramikos – senojo amato – paslaptimis. Žmonės
turi galimybę pamatyti, kaip iš paprasto molio gimsta keramikos
dirbiniai. Tai pakankamai ilgas
procesas: kūrybinę mintį realizuo-
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A. Vilūnienė: „Didžiuojuosi, kad galiu savo žiniomis pasidalinti su kitais, prisidėti prie mokyklos ir bendruomenės projektų, renginių.“/
Laimos Rekevičienės nuotrauka

ji molyje, vėliau gaminį džiovini,
degi, glazūruoji... Dalyvaujantieji edukaciniuose užsiėmimuose
patys prisiliečia prie molio, susipažįsta su įvairiomis keramikos
technologijomis. Tai tarsi meno
terapija, nes dirbdamas iš lėto atsipalaiduoji, užsimiršti, slegiantys rūpesčiai atsiraukia ir galbūt
nebeatrodo tokie neįveikiami ar
grėsmingi. Edukacijose dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės – ir
suaugusieji, ir vaikai. Mokykloje
kai kurie vaikai gal pernelyg aktyvūs ir ne itin drausmingi, o užsiėmimo metu jie nurimsta ir sukuria
gražiausius darbelius!
– Progimnazijoje dėstote dailę ir technologijas. Apie ką diskutuojate su savo mokiniais,
kokios temos jiems rūpi?
– Pastebėjau, jog mokiniams
labai rūpi, kad būtų vertinamos jų
pastangos, pasiekimai, iniciatyvos ir kad juos priimtume tokius,
kokie jie yra. Vaikai nemėgsta
neteisybės – ją net ir pradinukai
pastebi. Daugeliui vaikų būdin-

gas siekis tapti laisvu ir kurti. O
kokie jie išradingi, kūrybingi, kokių turi gražių idėjų, minčių! Tačiau nėra tokios bendravimo ar
pedagoginės taisyklės, kuri tiktų
visiems: prie kiekvieno mokinio
reikia prieiti ir rasti raktą į jo pasaulį, pažinti asmenybę skirtingu
būdu, individualiai. Juk pamoka
– tai irgi yra kūryba. Kad galėtumei pasiekti tai, ko nori išmokyti, reikia, visų pirma, pačiam
išmokti sutarti su mokiniais. Manau, kad daugeliui mokytojas yra
tarsi gyvenimo palydovas, kurio
perteiktos žinios, patirtis, įskiepytos vertybės lydi mokinį, jam
bręstant kaip asmenybei ir yra
reikšmingos vėliau. Tačiau svarbiausia, manau, yra tai, kad mokytojas neprarastų noro suprasti mokinį ir priimti jį tokį, koks jis
yra. Tai ne visada lengva. Man
patinka dirbti su meile ir įžvelgti gerąsias mokinių savybes, jų
kūrybines pastangas, paskatinti jų motyvaciją, norą kūrybiškai
pasireikšti. Ir pati stengiuosi vaikams skleisti pozityvumą, daž-

niau juos pagirti. Sudėtingesnėse situacijose dažnai prisimenu
savo tėtį – jis sugebėjo auklėti
mane be bausmių, o priešingai,
nuolat skatindamas daryti gerus
darbus, negailėjo gero žodžio.
Tai ugdo, stiprina vaiko savivertę
ir, manau, padeda tinkamą, tvirtą
pamatą jo asmenybės vystymuisi bei tolesniam gyvenimui.
– Kas Jums yra didžiausia
gyvenimo vertybė?
– Žmogus. Šeima. Šeimoje susikurtos, puoselėjamos tradicijos yra labai svarbios, nes jos lieka su mumis visą gyvenimą. Be
abejonės, mano šeima man yra
svarbiausi žmonės, kurie mane
palaiko ir padeda. Juk, puoselėjant tokį pomėgį kaip keramika,
reikia daug laisvalaikio ir vietos,
erdvės. Tarp mano vertybių – ir
tikėjimas, bendravimas, išsilavinimas. Ir dar manau, kad gyvenime labai svarbu ne tik imti, bet ir
išmokti duoti, dalintis.
Parengė Ramunė Žilienė
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„Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno rekonstrukcijos
darbai greitai bus baigti, planuojama atnaujinti
Leipalingio ir Viečiūnų progimnazijų sporto aikštynus

„Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno rekonstrukcijos darbai jau eina į pabaigą, planuojama, kad jie bus baigti per artimiausią mėnesį/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusių metų pabaigoje pradėti „Atgimimo“ mokyklos sporto aikštyno rekonstrukcijos darbai
jau eina į pabaigą. Planuojama,
kad jie bus baigti per artimiausią mėnesį. Druskininkų „Atgimimo“ sporto aikštynas pradėtas eksploatuoti 1972 metais. Per
46-erius metus sporto aikštyne buvo atliekami einamieji priežiūros ir kosmetinio remonto darbai – žolės priežiūra ar metalinių
konstrukcijų perdažymas. Įgyvendinus šį projektą, bus iš pagrindų
atnaujinta futbolo aikštė, įrengiant
dirbtinės žolės dangą su užpildu,
sumontuota futbolo aikštelės lietaus nuotekų nuvedimo sistema,
įrengta kamuolių gaudyklė.
Įgyvendinus projektą, jau nuo

liepos mėnesio bus sudarytos palankesnės sąlygos sportuoti ne tik
mokyklos mokiniams, bet ir visai
bendruomenei, nes „Atgimimo“
mokyklos stadionas yra miesto
centre, juo naudojasi ir aplinkinių
namų gyventojai, kurorto svečiai,
sportininkai.
„Džiugu, kad, įgyvendinus projektą, bus sukurta dar viena erdvė
prasmingam jaunimo ir visos bendruomenės laisvalaikiui, kad naujus mokslo metus „Atgimimo“ mokykla pasitiks, turėdama modernų,
šiuolaikišką, mūsų gamtos sąlygoms pritaikytą stadioną“, – sakė
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius,
pažymėdamas, kad planuojamas
ir Leipalingio bei Viečiūnų seniūni-

jose esančių progimnazijų sporto
aikštynų atnaujinimas.
Šalia Druskininkų savivaldybės
švietimo įstaigų esantys sporto aikštynai ir stadionai yra atnaujinti, nuolat prižiūrimi: įrengtos lauko treniruoklių aikštelės,
įrengti futbolo aikštynai su dirbtine danga. Sutvarkytas „Ryto“
gimnazijos sporto aikštynas, šalia „Saulės“ mokyklos įrengtas
universalus sporto aikštynas su
dirbtinės dangos futbolo aikštele,
krepšinio aikštele, bėgimo takais,
200 vietų tribūnomis.
„Atgimimo“ mokyklos sporto
aikštyno rekonstrukcijos darbai finansuojami Druskininkų savivaldybės biudžeto ir Valstybės investicijų programos lėšomis.

Daugiabučiuose namuose įsibėgėja
naftos dujų balionų keitimas
Druskininkų savivaldybėje sėkmingai prasidėjęs naftos dujų
balionų keitimas įsibėgėja. Jau
beveik visuose Savivaldybei priklausančiuose socialiniuose būstuose atsisakyta naftos dujų balionų. Butai prijungti prie gamtinių
dujų sistemos. Dujų balionų atsisakoma ir daugiabučių namų
bendrijų namuose.
Savivaldybė,
bendradarbiaudama su AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018 metais
įgyvendina iniciatyvą, kurios metu
daugiabučių namų gyventojams
siūloma atsisakyti suskystintų naftos dujų balionų naudojimo ir prisijungti prie gamtinių dujų sistemos.
Gyventojai, pageidaujantys prisijungti prie gamtinių dujų sistemos, turi užpildyti nustatytos formos prašymą. Užpildytą prašymą
reikia pateikti Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriui. Pagal pateiktą prašymą UAB
„Lietuvos dujų tiekimas“ parengs
sutartį, kurią pasirašius, ESO darbuotojai įrengs dujų skaitiklį bute
ir prijungs viryklę prie gamtinių
dujų sistemos. Vieno buto prijungimo prie gamtinių dujų sistemos
kaina yra 150 Eur. Pusę šios sumos kompensuoja Druskininkų
savivaldybė. Taigi gyventojui prijungimas prie gamtinių dujų siste-

mos kainuos 75 Eur.
„Džiaugiuosi, kad žmonės noriai
jungiasi prie gamtinių dujų sistemos, atsisakydami naftos dujų
balionų. Esame gavę nemažai
gyventojų prašymų, pagal kuriuos
parengtos prisijungimo sutartys
bei vykdomi darbai. Tuo pačiu noriu paraginti dar likusius dujų balionų naudotojus daugiabučiuose
namuose nedelsti ir užpildyti prašymą dėl prisijungimo prie gamtinių dujų sistemos, kadangi Savivaldybė numačiusi kompensuoti
dalį išlaidų tik tiems gyventojams,
kurie prašymus pateiks 2018 metais. Prašymą užpildyti galima
UAB „Druskininkų butų ūkis“ kasoje arba pas daugiabučio namo
bendrijos pirmininką“, – kalbėjo
Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Jaskelevičius.
Primename, kad, vadovaujantis
Dujų sistemų pastatuose įrengimo
taisyklėmis bei Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo
taisyklėmis, aukštesniuose kaip
2 aukštų daugiabučiuose pastatuose įrengti, keisti ir eksploatuoti
dujų balionus draudžiama.
Už taisyklių pažeidimą ir dujų
balionus butuose yra atsakingi
butų savininkai, tad gyventojai,
neatsisakę draudžiamų dujų balionų, gali būti baudžiami administracine tvarka.

Druskininkuose organizuota Alytaus apskrities neįgaliųjų sporto šventė

Šventėje dalyvavo komandos iš Druskininkų, Lazdijų ir Alytaus rajono savivaldybių/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Jaunimo
užimtumo centro kieme surengta
tradicinė Alytaus apskrities neįgaliųjų sporto šventė, kurią organizavo Druskininkų savivaldybės

neįgaliųjų draugija. Šventės pradžioje visus pasveikino ir saldžią
dovaną šventės dalyviams įteikė
Druskininkų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja

Ligita Baranauskienė. Šventėje dalyvavo 4 komandos iš Druskininkų, Lazdijų ir Alytaus rajono savivaldybių. Žaidėjams buvo
parengtos nuotaikingos ir akty-

vios sportinės užduotys: baudų
metimas į krepšį, smiginis, lėkštės metimas per lankus, žiedelių ir pasagos mėtymo rungtys
bei šaškių varžybos. Šventės da-

lyviai džiaugėsi, kad šis tradicinis renginys – tai ne tik proga visiems drauge pasportuoti, bet ir
galimybė susitikti, pabendrauti,
smagiai praleisti laiką.

Druskininkų patirtis pristatyta Šakių rajono savivaldybėje
Druskininkų jaunimo užimtumo centro direktorė Aušra Nedzinskienė birželio 7 d. dalyvavo
Šakių verslo informacijos centro bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotame forume-diskusijoje „Profesinis
mokymas verslui ir investicijoms“.
Forumo metu kalbėta apie profesinio mokymo iššūkius, pristatyta
Kėdainių profesinio rengimo centro veikla, tarptautinės galimybės
– kaip bilietas naujam verslo startui bei pristatyta Druskininkų jaunimo užimtumo centro, jau antrus
metus įgyvendinama „Jaunimo
verslumo ugdymo bei integracijos

į darbo rinką“ programa.
„Turėjau galimybę pristatyti
Druskininkų pavyzdį Šakių rajono savivaldybės tarybos, administracijos, verslo, jaunimo, švietimo, darbo biržos, ministerijos
atstovams. Džiugu, kad jaunimo užimtumas, profesinis orientavimas, vasaros užimtumas bei
verslumo yra ir Šakių rajono savivaldybės dėmesio centre“, –
sakė A. Nedzinskienė.
Tikimasi, kad pristatyta patirtis
pravers, ir jaunimui bus sudarytos
galimybės ne tik užsidirbti savarankiškų pajamų, bet ir susipažinti
su profesija ar verslo struktūromis.

Šakių atstovams Druskininkų JUC jau antrus metus įgyvendinamą „Jaunimo verslumo ugdymo bei integracijos į darbo rinką“ programą pristatė A. Nedzinskienė/JUC archyvo nuotrauka
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Savivaldybėje lankėsi „Atgimimo“ mokyklos penktokai

Penktokai turėjo galimybę susipažinti su Savivaldybės vadovų bei specialistų darbu/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybėje apsilankė „Atgimimo“ mokyklos penktokai. Profesijų pažinimo dieną mokiniai,
lydimi klasės auklėtojo D. Šilansko ir tėvelių atstovės V. Amšie-

jienės, turėjo galimybę susipažinti su Savivaldybės vadovų bei
specialistų darbu. Gausus būrys mokinių pabuvojo mero, mero
pavaduotojo, administracijos direktoriaus pavaduotojos
kabi-

Svarbi informacija tėvams dėl vaikų
užimtumo vasaros laikotarpiu

Vaikų užimtumo problemą padėtų išspręsti visą vasarą darbo dienomis veikianti stovykla/JUC archyvo nuotrauka

Mokslo metams artėjant
į pabaigą, druskininkiečių
šeimos, auginančios mažamečius mokyklinio amžiaus
vaikus susiduria su problema – kur palikti juos vasaros
atostogų metu, jeigu nėra senelių ar giminaičių, galinčių
vaikus prižiūrėti?
Nors stovyklų pasirinkimas
yra labai įvairus, tačiau jų laikas – ribotas, tad po savaitės
ar dviejų tėvai vėl priversti
sukti galvas, kuo užimti savo
atžalas arba ieškoti auklės.
Atsižvelgiant į tokią druskininkiečių iškeltą problemą, šią savaitę Savivaldybės ir švietimo
įstaigų vadovai diskutavo, kaip
galima būtų ją išspręsti.
Nuspręsta liepos-rugpjūčio

mėnesiais
Druskininkuose
organizuoti dienos užimtumo stovyklą 6-12 m. vaikams,
kuri veiks kiekvieną darbo
dieną nuo 8 iki 17 val. Druskininkų švietimo centro patalpose, M. K. Čiurlionio g. 80.
Stovyklą lankantys vaikai galės užsiimti įvairia kūrybine bei
pažintine veikla – žais, sportuos, pieš, konstruos, keliaus, o
taip pat tobulins bendravimo ir
net anglų kalbos įgūdžius.
Dienos stovykloje kaina 1
vaikui – 4 Eur (2 Eur bus skiriami maitinimui ir 2 Eur – užimtumo priemonėms).
Tėvai, pageidaujantys leisti vaikus į šią dienos užimtumo
stovyklą, turėtų registruotis tel.
(8 313) 51853.

netuose, apsilankė Tarybos posėdžių salėje. Labiausiai mažieji
svečiai domėjosi mero darbo ypatumais – smalsiausieji uždavė netikėtų klausimų, o drąsiausieji prisėdo mero R. Malinausko kėdėje.

„Džiaugiuosi, kad supažindinimas
su profesijoms vyksta per praktiką ir pažinimą: mokiniai turi galimybę pamatyti darbo aplinką,
pabendrauti su dominančių profesijų atstovais. Tai padės jiems

lengviau išsirinkti profesiją ateityje. Palaikome profesijos dienos
iniciatyvas, mažieji druskininkiečiai savivaldybėje visada yra laukiami“, – po susitikimo su mokiniais sakė meras R. Malinauskas.

Skelbimas
Perkančioji organizacija: Druskininkų savivaldybės administracija
Įgalioti asmenys: Rasa Vilūnienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, Vasario 16-osios g. 7, LT66118 Druskininkai, 115 kab. tel.: (8 313) 52 242, faks. (8 313) 55 376, rasa.v@druskininkai.lt, Edita Davičikaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, Vasario 16-osios g. 7, LT -66118 Druskininkai 216 kab. arba tel. (8 313) 52 866, faks. (8 313) 55 376, el. paštas edita.d@druskininkai.lt;
Pirkimo objektas: Butai Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Perkami vieno ir dviejų kambarių butai Druskininkų savivaldybės
teritorijoje. Pirkimo objektas skaidomas į 10 pirkimo objekto dalių:
I dalis -1 kambario butas - Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g., Druskininkų g., Gardino g., Baravykų g., M. K. Čiurlionio g. (atkarpoje
nuo M. K. Čiurlionio g. 75 iki M. K. Čiurlionio g. 114).
II dalis -1 kambario butas –Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.
III dalis -1 kambario butas –Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g.
IV dalis -1 kambario butas – Viečiūnų miestelyje.
V dalis -1 kambario butas – Leipalingio miestelyje .
VI dalis -2 kambarių butas - Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g., Druskininkų g., Gardino g., Baravykų g., M.K. Čiurlionio g. (atkarpoje
nuo M. K. Čiurlionio g. 75 iki M. K. Čiurlionio g. 114);
VII dalis -2 kambarių butas - Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.
VIII dalis -2 kambarių butas - Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g.
IX dalis -2 kambarių butas – Viečiūnų miestelyje;
X dalis -2 kambarių butas – Leipalingio miestelyje.
*Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į planuojamų įsigyti butų technines charakteristikas ir skaičių, pirkimo metu gali priimti sprendimą padidinti ar sumažinti pirkimo dalių (būstų) skaičių ir sudaryti daugiau ar mažiau pirkimo sutarčių, jeigu įvertinimus visus pasiūlymus,
derybų rezultatus ir suskaičiavus kiekvieno pasiūlymo ekonominį naudingumą, paaiškės, kad yra daugiau ar mažiau tinkamų pirkti būstų.
Tas pats kandidatas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.
Perkamų daiktų paskirtis, buvimo vieta:
1) perkamo vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 28 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m.
2) perkamo dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 39 kv. m ir ne didesnis kaip 57 kv. m.
Perkančioji organizacija neperka butų:
1. kurie yra bendrabučio tipo butai, t.y. bendrabučio tipo kambariai su bendro naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais, taip pat butai
bendrabučio tipo, mediniuose ar karkasiniuose pastatuose nebus perkami;
2. kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc. (savivaldybių perkamas socialinis būstas negali būti nusidėvėjęs daugiau kaip 60
proc. vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 9 straipsnio 1 p.
3 d. nuostatomis).
Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: Pirkimo dokumentai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje adresu www.druskininkai.
lt., juos taip pat galima gauti iki
2018 m. birželio 20 d. 10.00., darbo dienomis ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai.
Pasiūlymų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: Pasiūlymai dalyvauti skelbiamose derybose priimami adresu:
Druskininkų savivaldybės administracija 114 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai, iki 2018 m. birželio 20 d. 10.00 val. Kandidatas užpildyti ir pateikti dokumentus gali atvykęs tiesiai į Druskininkų savivaldybės administraciją 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118
Druskininkai. Jeigu Komisija kandidato parduodamo buto dokumentus gauna pasibaigus šiame punkte nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.
Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengta paraiška: Pasiūlymai dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai: Siūlantis parduoti butą kandidatas kartu su pasiūlymu pateikia šiuos siūlomo parduoti buto dokumentus (jų kopijas):
1. parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus:
2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. kadastro duomenų bylos kopiją;
4. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas (priedas Nr. 3).
6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat tais atvejais, kai perkamas žemės sklypas, – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse
ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo šia teise.
7. kreditoriaus sutikimą, jeigu butas įkeistas;
8. namo energinio naudingumo sertifikato kopiją;
9. jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis.
10. informaciją, ar nekilnojamąjį daiktą kandidatas parduoda kartu su jam priskirtu žemės sklypu. Tais atvejais, kai kandidatas neparduoda nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo, jis privalo nurodyti nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo naudojimo sąlygas.
Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai data, laikas ir vieta: 2018 m. birželio 20 d. 10.00 val., Druskininkų savivaldybės administracijos 216 kab. Vasario 16-osios g. 7, LT-66119 Druskininkai.
2-3 psl. parengti pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Įteikti apdovanojimai „Mokyklos viltis 2018“

Renginyje „Mokyklos viltis“ pagerbti geriausi mokiniai ir mokytojai, pasidžiaugta puikiais mokslo, sporto bei meniniais pasiekimais/Edvino Krupinsko nuotrauka

Jūratė Šalengienė,
lietuvių kalbos mokytoja
Jau vienuoliktą kartą „Atgimimo“ mokykloje organizuotame renginyje „Mokyklos viltis“, šįsyk skirtame Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui, pagerbti geriausi mokiniai ir mokytojai, pasidžiaugta puikiais mokslo, sporto bei
meniniais pasiekimais. Mokyklos direktorė Danutė Časienė pasveikino mokinius, mokytojus, renginio nominantus
ir svečius, padėkojo mokyklos bendruomenei už šilumą
bei kūrybiškumą. Šventėje dalyvavo Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Jaunimo
užimtumo centro (JUC) direktorė Aušra Nedzinskienė,
M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė Ona Olšauskienė, Visuomenės sveikatos biuro (VSB) vadovė Inga Kostina,
Druskininkų sportininkų rengimo centro direktorius Julius Matulevičius, Druskininkų
kultūros centro vadovė Rimutė Viniarskaitė, Aušra ir Tauras Česnulevičiai, mokyklos
tėvų tarybos pirmininkė Violeta Dumskienė, nominantų tėvai. Renginio vedėjai – Agnė
Gaidamavičienė ir Povilas Žarnauskas.
Pirmoji nominacija, skirta tėvams, atiteko A. ir T. Česnulevičiams. Mokytoja Žydrūnė Baležentienė
papasakojo
apie
kūrybišką šių tėvų indėlį į mokyklos gyvenimą, o direktorė D.
Časienė, įteikusi statulėlę, pasidžiaugė šios šeimos aktyvumu
bei pagalba mokyklai.
Po švelnių muzikos garsų, kuriais visą vakarą kerėjo mokytojos E. Miknytės vadovaujamas
jaunųjų kanklininkių ansamblis,
paskelbtos Domininko Viščinio
garbės premijos nominantės:
vokiečių ir anglų kalbų mokyto-

ja, vertėja D. Dumbliauskienė ir
8b klasės mokinė G. Januškaitė. Pristatydama mokytoją, direktorė D. Časienė akcentavo
jos profesionalumą, kūrybiškumą,
darbštumą, dalyvavimą
Goethe‘s instituto projektuose.
G. Januškaitę pristačiusi lietuvių kalbos mokytoja R. Pakalienė kalbėjo apie jos kruopštumą,
pareigingumą, puikius mokslo rezultatus, laimėjimus įvairių dalykų olimpiadose. D. Viščinio premijas nominantėms įteikė
Savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius.
Pirmoji nominacija mokiniams
– išskirtinė ir svarbi. Trečiokų A.
Navicko ir E. Krušaitės bei ketvirtoko A. Moisiejaus mokytojos J.
Miliauskienė, D. Gudavičienė ir V.
Lekavičienė akcentavo savo mokinių labai gerą mokymąsi, laimėjimus olimpiadose, meninius
ir sportinius gebėjimus. Geriausius penktokus – L. Karlonaitę,
J. Šematovičiūtę, E. Zuberniūtę, M. Plukį, V. Slidziauskaitę, A.
Pečiukevičių, M. Bogušį, M. Labanauskaitę – pristatė mokytojos V. Šimkonytė ir D. Grik. Vilties
statulėles jiems įteikė Druskininkų VSB vadovė Inga Kostina. Geriausius šeštokus A. Katčenkaitę, M. Kiseliauski, D. Lukošiūną,
K. Kazlauskaitę, M. Dobelinską,
A. Orliukaitę, A. Galčiūtę pristatė
mokytojos S. Kirkliauskienė ir R.
Kvaraciejūtė. JUC direktorė Aušra Nedzinskienė pasveikino nominantus, palinkėjo geros ir aktyvios vasaros.
Renginio vedėjas P. Žarnauskas
pristatė ypatingą šeštoką – savo
auklėtinį Vincentą Akstiną, mokinį, nepraleidusį nė vienos pamokos, puikiai besimokantį, Savivaldybės mokyklų biologijos ir
geografijos olimpiadose užėmusį
I-ąsias vietas, visada pagelbstintį
draugams. „Atgimimo“ mokyklos
tarybos premiją įteikė mokyklos
tarybos pirmininkė V. Dumskienė, išreikšdama gražią šio moki-

nio ateities viltį bei dėkdama mokyklai už puikią šventę.
Šauniausius septintokus – D.
Milių, A. Mikulskytę, E. Sadauskaitę, A. Streikutę, G. Šematovičiūtę, S. Grigorian – pristatė
mokytoja V. Gintutienė ir direktoriaus pavaduotoja L. Šilanskienė. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė O.
Olšauskienė, įteikdama statulėles, džiaugėsi. kad dauguma nominantų lanko meno mokyklą ir
palinkėjo mokiniams toliau garsinti ne tik „Atgimimo“ ir M. K.
Čiurlionio meno mokyklas, bet ir
Druskininkų vardą.
Mokytojai A. Balčiūnienė, D.
Platūkienė ir J. Stankevičius pristatė geriausius aštuntokus – M.
Sytayą, A. Mesnikovič, I. Sakalauską, I. Dumbliauską, N. Straigytę, M. Žūką, D. Juozaponį ir jų
džiuginančius pasiekimus mokslo, meno, sporto srityse. „Mokyklos vilties“ apdovanojimus jiems
įteikė buvęs mokyklos mokinys,
Sportininkų rengimo centro Druskininkuose direktorius Julius Matulevičius.
Mokytoja N. Zdančiuvienė pristatė dar vieną ypatingą nominantą – Arną Bozį, 8c klasės seniūną, kruopštų, sąžiningą, rimtą,
kuklų, darbštų, atkaklų, nuo penktos klasės dalyvaujantį įvairiose olimpiadose ir laimintį prizines
vietas, gerbiantį klasės draugus, mokytojus. Ji pabrėžė vertybes, kurias šis mokinys atsinešė
iš šeimos, ir padėkojo Arno tėveliams. Direktoriaus pavaduotoja I.
Lukošienė, apdovanodama Arną,
džiaugėsi jo pasiekimais ir pavyzdingu elgesiu. Jam įteikta ir Dariaus Šavolskio, buvusio „Ryto“
gimnazijos abituriento, dabar Europos Komisijos darbuotojo Briuselyje, piniginė premija.
Lietuvių kalbos nominacijos pristatymą mokyklos direktorė pradėjo poetės J. Degutytės eilėraščio posmu ir padėka mokyklos
lituanistėms R. Pakalienei, V.

Gintutienei, I. Urbonienei ir J. Šalengienei. Lietuvių kalba buvo pagerbta ir dzūkų tarmės skambesiu: ketvirtokė M. Zubrutė prabilo
apie gimtosios kalbos svarbą tarmiškai. Gerbti kalbą gyvu dzūkišku žodžiu Martyną išmokė jos
močiutė. D. Časienė pabrėžė, kad
ugdyti gebėjimą taisyklingai kalbėti lituanistėms padeda kitų dalykų mokytojai, močiutės, seneliai ir tėvai. Mokiniai visą pusmetį
rinko taisyklingiausiai kalbantį ir
mokinių kalbos klaidas aktyviausiai taisantį mokytoją. Paaiškėjo,
kad taisyklingiausiai kalba istorijos mokytoja D. Platūkienė. Mokytoja, atsiėmusi apdovanojimą,
palinkėjo guiti iš kalbos slavizmus
ir kalbėti taisyklingai, o dzūkams
– puoselėti gražią dzūkų tarmę.
Sveikos gyvensenos ir sporto
ugdymas „Atgimimo“ mokykloje, pradėtas 2015 m. Savivaldybės mero pavaduotojo L. Urmanavičiaus iniciatyva, kiekvienais
metais buvo sėkmingai įgyvendinamas ir tobulinamas, padedant
Druskininkų VSB. Drauge su mokyklos bendruomene ypač aktyviai dirba šio biuro specialistė
I. Tamulevičienė. Už nuoširdžią
veiklą direktorė D. Časienė jai
įteikė kolektyvo padėką. O kūno
kultūros mokytojų metodinei grupei: P. Žarnauskui, D. Makselienei bei J. Stankevičiui. „Mokyklos vilties“ statulėlę už aktyvų
sporto programos įgyvendinimą įteikė savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius. Už
įspūdingus laimėjimus bei aukštą 4 vietą šalies Mokinių sporto
žaidynėse apdovanojimai įteikti:
K. Lukauskaitei, S. Grigoryan, E.
Zuverniūtei, G. Petkutei, D. Miliauskaitei, P. Mizeraitei, G. Vailionytei , A. Orliukaitei, D. Valdebeek, U. Jurkonytei, M. Sytayai,
M. Jakubauskui, R. Svetlauskui,
D. Žukauskui, T. Petruškevičiui,
M. Kisel, I. Sakalauskui, P. Žilioniui, G. Radzevičiui.
Kitą nominaciją paskelbė 6a kla-

sės seniūnas T. Goberis ir klasės
auklėtoja S. Kirkliauskienė, kurie
papasakojo apie laimėtą konkursą ir dalyvavimą šalies projekte
„Pažink valstybę“. Mokytoja teigė,
kad jos auklėtiniai buvo jauniausi
šio įdomaus ir prasmingo projekto
dalyviai, tačiau būtent jų sukurta
nuotrauka puikuosis projekto leidinio viršelyje.
„Mokyklos vilties“ statulėlė skirta kultūros puoselėtojai, tautinių
šokių kolektyvo vadovei V. Šmitienei, o padėkos raštai – ansamblio šokėjams: M. Anučinui, E.
Baleženčiui, E. Česaitytei, D Deviatovui, I. Dumbliauskui, G. Jakubauskaitei, D. Jaskelevičiūtei,
Dž. Juozaponiui, N. Kisialeuski,
D. Konstantinavičiūtei, G. Miliauskaitei, S. Pileckaitei, N. Straigytei,
D. Čaplikaitei, S. Tamulioniui, M.
Žūkui. Kaip teigė nominantus apdovanojusi Kultūros centro direktorė R. Viniarskaitė, šis ansamblis
– kiekvienos Dainų šventės dalyvis. Žavi nuoširdus ir profesionalus mokytojos darbas su jaunimu,
pasiryžimas puoselėti tautinį šokį,
mokinių pagarba tautiniam paveldui. „Druskutis“ – visų svarbiausių mokyklos renginių dalyvis ir
puošmena.
Pakilią ir džiugią renginio nuotaiką kūrė M. K. Čiurlionio meno
mokyklos ugdytinių D. Bachtijevos, V. Stankausko (mokytoja
G. Vosylienė), A. Navicko (mokytoja N. Kalvaitienė), kanklininkių
ansamblio (mokytoja E. Miknytė)
atliekami kūriniai. Dainavo mokytojos R. Mikalčienės vadovaujamas ansamblis „Vivo“, džiugino
V. Šmitienės parengtų mokytojų ir mokinių šokis „Parugė“ bei
meninė kompozicija „Kaip surasti Lietuvą?“, šoko tautinių šokių
kolektyvas „Druskutis“, skambėjo mažiausių mokinių Liepos ir Simono deklamuojamos eilės.
Pakili šventė nuskambėjo gražiais akordais, palikdama džiugius prisiminimus ir pasididžiavimą šventės dalyvių širdyse.
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V. Blinkevičiūtė: „Dėl pensinio amžiaus didinimo negali būti net kalbų“
Lietuvoje valdantieji skuba
įgyvendinti pensijų ir mokesčių reformą. Kaip šias reformas
vertinti ir ko iš jų tikėtis dabartiniams ir būsimiems pensininkams? Vis dažniau kalbama ir
apie pensinio amžiaus didinimą. Ką tokiais atvejais valstybėms rekomenduoja Europos
Parlamentas?
Pokalbis su Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento
Moterų teisių ir lyčių lygybės
komiteto pirmininke, LSDP pirmininko pavaduotoja.

V. Blinkevičiūtė: „Europos Sąjunga nekelia jokių privalomų reikalavimų valstybėms
dėl pensinio amžiaus ilginimo“.

Kaip vertinate prasidėjusias
kalbas apie neišvengiamą pensinio amžiaus didinimą iki 7073 metų?
Vertinu neigiamai, kaip dar vieną žmonių gąsdinimą. Apie tai
negali būti net jokių kalbų. Kodėl?
Pirma, Lietuvoje pensinis amžius jau palaipsniui didinamas.
2026-aisiais moterų ir vyrų pensinis amžius bus 65 metai. Iš esmės
tai atitiks Europos Sąjungos vidurkį.
Antra, Lietuvos gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė kasmet ilgėja (jau siekia apie 80 metų), bet
yra viena iš mažiausių ES. Lie-

tuvoje gyvename vidutiniškai 6-7
metais trumpiau nei ES piliečiai.
O pensijos Lietuvoje – vienos iš
mažiausių.
Trečia, ES nekelia jokių privalomų reikalavimų valstybėms dėl
pensinio amžiaus ilginimo. Tiesa ir tai, kad Europos Parlamentas yra pritaręs Europos Komisijos parengtai adekvačių, saugių ir
tvarių pensijų dokumentui. Jame
teigiama, kad pensinį amžių rekomenduojama susieti su didėjančia gyvenimo trukme. Europa
sparčiai sensta, todėl tokie siūlymai – noras užtikrinti tvirtesnę

pensijų sistemą.
Vis dėlto būtina pažymėti, kad
tame dokumente sudėti svarbūs saugikliai. Valstybės turi sudaryti sąlygas ir skatinti žmones
kuo ilgiau likti darbo rinkoje. Labai svarbu yra padėti vyresnio
amžiaus žmonėms išsaugoti reikiamą profesinę sveikatą bei gebėjimus kuo ilgiau dirbti, suteikti jiems galimybes mokytis, keisti
profesiją, esant reikalui, – pritaikyti jiems darbo vietas. Darbdaviai turi būti motyvuojami kuo ilgiau išlaikyti vyresnio amžiaus
darbuotojus bei jų patirtį perduoti
jaunimui. Taigi vyresnio amžiaus
žmonėms būtinos specialios sveikatingumo, reabilitacijos, perkvalifikavimo bei įdarbinimo priemonės. Deja, bet apie tai pensijų
reformoje nekalbama.
Valdančiųjų siekis, kad po reformos, netolimoje ateityje,
pensija sudarytų mažiausiai 50
procentų buvusio darbo užmokesčio. Ar taip nutiks iš tiesų?
Siekis pagirtinas. Ne pieno upės
ir kisieliaus krantai, bet jau šis tas.
Prie teigiamų pensijų reformos
(kuri iš esmės yra jau pradėta)

dalykų neabejotinai galima priskirti 3,7 milijardo eurų „Sodros“
skolos perkėlimą į valstybės biudžetą. Skola nedingo, bet nuo
„Sodros“ kaklo nuimtas akmuo.
Ir tai gera žinia visiems, besinaudojantiems valstybinio socialinio
draudimo sistema.
Kitas svarbus žingsnis – siūlymas ir bazinę pensiją perkelti į
valstybės biudžetą. Tai leistų finansuoti pensijas iš visų mokesčių, nors neaišku, kaip ši pensijos
dalis bus didinama.
Vis dėlto Vyriausybės pateiktame pensijų ir mokesčių reformos
pakete – per daug nežinomųjų ir
klaustukų. Siūloma reforma sudėtinga, paini. Visa tai kelia daug
abejonių reformos sėkme ir nauda pensininkams.
Viskas labai primena naujojo
Darbo kodekso „šturmą“: visko
daug, pažadų, interesų ir gąsdinimo grėsmėmis – taip pat. O rezultatas? Tik šį kartą norima padaryti viską greitai.
Kokius konkrečius Vyriausybės siūlymus vertinate neigiamai?
Daug abejonių kelia siūlymas 2

procentais mažinti įmokas „Sodrai“, įvesti „Sodros“ lubas. Verslas ir uždirbantieji labai didelius
atlyginimus naudą pajustų iškart
po reformų įgyvendinimo. O kaupiantieji ir ypač dabartiniai pensininkai? O neįgalieji, sergantieji,
praradusieji darbą, mamos ir tėveliai, našlės ir našliai, našlaičiai?
Kokios galimybės žymiai didinti
išmokas jiems, jei dirbtinai mažinamos įmokos „Sodrai“?
Vykdant reformas, pirmiausia
reiktų pasakyti paprastą tiesą:
valstybė skiria per mažai lėšų socialiniam draudimui. Čia yra esminė tiesa. Todėl turi didėti ne tik
pačių būsimųjų pensininkų indėlis į pragyvenimą senatvėje, bet,
labai svarbu, ir pačios valstybės
bei „Sodros“ indėlis. Tik taip galima užtikrinti geresnį ir dabartinių,
ir būsimųjų pensininkų gyvenimą.

Užsakymo Nr. MDR-059-01

Druskininkų sporto centre – Padėkos vakaras

2017-2018 m. Lietuvos jaunimo U-20 vaikinų tinklinio čempionate trenerio E. Suchaneko vadovaujama Druskininkų SC komanda iškovojo sidabro medalius/Gintaro Grigo nuotrauka

Birželio 4 d. Druskininkų sporto centre organizuotas tradicinis
Padėkos vakaras. Mokslo metų
palydėtuvės sukvietė didelį būrį
tėvelių, sportininkų ir trenerių, kuriuos savo pasirodymu džiugino
Jolitos Kielienės vadovaujama
šiuolaikinio šokio studija „Opus“
ir Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos
auklėtiniai.
Sporto centro bendruomenę pasveikino ir padėkas įteikė Druskininkų sporto centro direktorius
Vilmantas Matkevičius, kuris apibendrino praėjusių mokslo metų
rezultatus, pasidžiaugė sportininkų laimėjimais ir išreikė viltį, kad
kiti mokslo metai bus dar geresni.
O pastarieji metai buvo sėkmingi sportiniais rezultatais: Lietuvos
jaunimo ir jaunių rinktinėse Druskininkams atstovavo 4 druskininkiečiai: trenerio Kęstučio Jezepčiko auklėtiniai, lengvaatlečiai
Dovilė Bašinskaitė ir Reda Berteškaitė; trenerio Edgaro Suchaneko ugdytiniai, tinklininkai Justinas Bakanauskas ir Mykolas
Suchanekas; 2017-2018 m. Lietuvos jaunimo U-20 vaikinų tinklinio
čempionate trenerio E. Suchaneko vadovaujama Druskininkų SC
komanda iškovojo sidabro medalius; Lietuvos lengvosios atletikos pirmenybėse nugalėtojais

tapo trenerio K. Jezepčiko auklėtiniai; Lietuvos vaikų ir jaunučių
kalnų slidinėjimo pirmenybėse
prizines vietas iškovojo trenerio
Artūro Bikulč ir Jurijaus Švecovo
jaunieji slidininkai; Lietuvos vaikų
U-13 rankinio čempionate trenerės Danguolės Sukankaitės vadovaujama mergaičių komanda
iškovojo 3-ąją vietą; Lietuvos jaunimo U-19 vaikinų II-ojo diviziono
rankinio čempionate trenerio Žilvino Matijošaičio auklėtiniai iškovojo III-ąją vietą.
Padėkomis už pasiektus aukštus sportinius rezultatus ir apsilankymu UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre AQUA”
bei „UNO Park“ Druskininkuose apdovanoti tinklininkai: Justinas Bakanauskas, Mykolas Janeliauskas, Sebastjan Kisel, Marijus
Pliupelis, Karolis Rupeikis, Marijus Rutkauskas, Rokas Rutkauskas, Mykolas Suchanekas,
Laurynas Šimkevičius; lengvaatlečiai: Akvilė Orliukaitė, Ignas
Dumbliauskas, Reda Berteškaitė, Airida Labeckaitė; kalnų slidininkai: Neringa Stepanauskaitė, Milena Juodeškaitė, Arūnas
Šmigelskis, Liepa Karlonaitė, Nojus Užkuraitis, Medas Dobelinskas, Monika Morkūnaitė, Deivina
Vailionytė, Urtė Rudytė, Džiugui Juozaponis, Motiejus Žūkas;

rankininkės: Emilija Baranauskaitė, Gabrielė Balionytė, Miglė
Gulgytė, Aistė Lazickaitė, Evelina Lazickaitė, Radvilė Melnikovaitė, Patricija Mizeraitė, Ugnė
Ratkutė, Gustė Vailionytė, Eitvilė Zuberniūtė; rankininkai: Ernestas Amšiejus, Domantuas Čepulis, Dovydas Čižauskas, Rokas
Diškevičius, Vilius Jakštas, Marius Kalenda, Simas Konstantinavičius, Domantas Landa, Tomas
Padegimas, Lukas Paškevičius,
Eigirdas Šivokas, Saulius Vitkauskas, Eitvilas Žėkas.
Šiais metais Sporto centrą baigė 40 sportininkų – įvairių sporto
varžybų nugalėtojai ir prizininkai.
Tardamas šiltus padėkos žodžius,
Sporto centro direktorius V. Matkevičius įteikė padėkas ir Centro
baigimo pažymėjimus bei palinkėjo, negailint ryžto ir jėgų, toliau
siekti sportinių aukštumų bei užsibrėžto tikslo.
Ypatingo dėmesio ir ovacijų šių
mokslo metų baigimo šventėje sulaukė treneriai, kurie, nuoširdžiai
atiduodami visą save, ugdė jaunuosius sportininkus, šiemet džiuginusius mus savo pasiekimais.
Už svarų indėlį, ruošiant aukšto sportinio meistriškumo sportininkus, padėkomis ir apsilankymu
UAB „Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centre AQUA” apdovanoti

Sporto centro direktorius V. Matkevičius, įteikdamas padėkas ir Centro baigimo pažymėjimus įvairių sporto varžybų nugalėtojams ir prizininkams, palinkėjo, negailint ryžto ir
jėgų, toliau siekti sportinių aukštumų bei užsibrėžto tikslo/Gintaro Grigo nuotraukos

treneriai E. Suchanekas, K. Jezepčikas, J. Švecovas, D. Sukankaitė, Ž. Matijošaitis.
Renginio metu už paramą sportui apdovanoti: UAB „Draugystės sanatorija“, If P&C Insurance,
Viešbutis „Inza“, UAB „Sidabrinė kamėja“, UAB „Malonės” turtas, UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA”, UAB
„Dirvintos transportas“, UAB „Inkliuzija“, UAB „Lesta“, Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis,
UAB „Romnesa“, UAB „Elmera“,
UAB „Tobis“, kavinė „Vitaminas
B12“, Svečių namai „Parko vila“,
UAB „Ziporė“, Viešbutis „De Lita“,

Viešbutis „Simpatija“, UAB „Oberhaus“.
Baigdamas šventinį padėkos vakarą, centro direktorius V. Matkevičius padėkojo sporto bendruomenei už nuolatinę pagalbą,
efektyvinant ugdymo procesą, organizuojant sporto renginius, o
sportininkams palinkėjo jaukaus
ir turiningo vasaros poilsio, kviesdamas juos aktyviai dalyvauti rugpjūčio 20-29 d. Druskininkuose
vykstančioje sportininkų vasaros
sporto pasirengimo stovykloje.
Druskininkų sporto centro
informacija

6

2018 m. birželio 14 d.

Savaitraščio Nr. 159

UNICEF vaikų bėgime Druskininkuose –net
620 bendraamžiams padėti pasiryžusių vaikų

Kviečia tarptautinis menų
festivalis „Druskininkų vasara
su M. K. Čiurlioniu“

Druskininkai patvirtino savo, kaip sporto ir aktyvaus laisvalaikio sostinės, vardą ir subūrė net 620 savo jėgomis keisti pasaulį pasiryžusių vaikų. Birželio 8 dieną pirmą kartą Druskininkuose vykęs UNICEF vaikų bėgimas išgelbėtų gyvybių skaičių padidino iki 9300/Justino Kygos nuotrauka

Birželio 8 dieną pirmą kartą
Druskininkuose organizuotas
UNICEF vaikų bėgimas išgelbėtų gyvybių skaičių padidino iki 9300 ir nustebino dalyvių
nusiteikimu. UNICEF vaikų bėgimo tikslas – atkreipti dėmesį į vaikų bado problemą. Druskininkai patvirtino savo, kaip
sporto ir aktyvaus laisvalaikio
sostinės, vardą ir subūrė net
620 savo jėgomis keisti pasaulį pasiryžusių vaikų.
Renginio dalyvius pasveikino
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas: „Džiugu, kad tos renginys organizuotas
Druskininkuose ir kad kilni jo idėja
yra artima ir suprantama tokiam
gausiam būriui įvairaus amžiaus
vaikų. Linkiu, kad ir kiti UNICEF
renginiai būtų taip gausiai lankomi, kaip šis, o surinktos lėšos pasiektų tikslą.“
Visi penki UNICEF vaikų bėgimai šiemet skiriami Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui ir
„UNICEF Lietuva“ 25-mečiui paminėti, tad ir Druskininkuose bėgimas prasidėjo Lietuvos respublikos himno giedojimu drauge su
atlikėja Marija Grabštaite. Kad atsiminimai apie bėgimą išliktų ilgam, skambant UNICEF ambasadorės P!NK dainai „What about
us“, visi mažieji Druskininkų bėgikai nusifilmavo muzikiniame vaizdo klipe. Jo dalimi jau tapo Kauno,
Kretingos ir Klaipėdos bėgikai, o,
renginiui finišavus Vilniuje, sukurtas įspūdingas vaizdo klipas rugsėjį bus pristatytas Lietuvai ir visam pasauliui.
Druskininkiečius, bėgimo dalyvius, pasveikino ir būrys garsenybių – UNICEF misijos į Siera
Leonę dalyvis, olimpinis prizininkas Evaldas Petrauskas, UNICEF vaikų bėgimo ambasadoriai:
renginio vedėjas Tomas Legenzovas, socialinių tinklų žvaigždė
Karolina Meschino, „Mis Lietuva 2014“ nugalėtoja Agnė Kavaliauskaitė, aktorės Valda Bičkutė,
Kristina Savickytė-Damanskienė, UNICEF Geros valios ambasadorė Virginija Kochanskytė.
Jos žodžiais, Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto inicijuojami ir susitikimai mokyklose, vaikų darželiuose, skleidžiant žinią
apie tai, kad pasaulyje yra ir vaikų, patiriančių vadinamąjį blogą
gyvenimą, yra labai svarbi žinia:

„Ji, manau, daugeliui iš mūsų padeda labiau vertinti tai, kokį gyvenimą turime mes. Palyginti su šalimis, kuriose vaikai badauja. Man
teko būti misijose, ir matyti, kaip
Lietuvos vaikai žiūri jiems apie tai
rodomus filmukus. Žavi mūsų vaikų širdingumas ir nuoširdus noras
padėti – vieni pasiryžę net atiduoti santaupas iš taupyklių ar net
parduoti savo žaislus, kad gautus
pinigėlius galėtų skirti badaujantiems pasaulio vaikams.“
„Surinktos lėšos skiriamos badaujantiems pasaulio vaikams, ir
aš labai pritariu tokiai idėjai. Man,
žinoma, smagu matyti ir sportuojantį, sveiką gyvenseną populiarinantį jaunimą. Labai miela, kad
mano mylimi Druskininkai, man
mielas kraštas, su kaupu pateisina savo, kaip sveikatos, fizinio aktyvumo ir sporto miesto, vardą“,
– sakė olimpietė, maratonininkė
Vaida Žūsinaitė, UNICEF organizuojamuose renginiuose dalyvavusi jau nebe pirmus metus.
Prie starto linijos vieningai stojo
visų Druskininkų mokyklų moksleiviai: „Saulės“ pagrindinės, „Atgimimo“ mokyklų, Leipalingio ir
Viečiūnų progimnazijų. Bėgime
aktyviai dalyvavo ir lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtiniai. Kalbinti renginio dalyviai nestokojo optimizmo ir puikios nuotaikos.
„Mūsų auklėtiniai, aišku, dar
maži, bet mes esame motyvuoti, norime visur dalyvauti, ir vaikučiai, ir tėvai. Tad susirinkome visi
ir esame vieningi!“, – kalbėjo lopšelio darželio „Žibutė“ auklėtoja
Laima Kudelienė.
Druskininkietė Vida Langaitienė, dalyvavusi bėgime kartu su 3-ejų metukų sūneliu Airidu, sakė, kad juos paragino vaikų
darželio grupės auklėtoja: „Mielai
sutikome dalyvauti ir prasmingai
praleisti laiką drauge su sūneliu.“
„Bėgsime už vaikus, kad jie turėtų ką valgyti, nes yra daug pasaulyje tokių vaikų, kurie badauja
ir dėl to jaučiasi labai negerai. Jei
neturi ką valgyti, nesinori nei mokytis, nei žaisti“, – įspūdžiu apie
renginį pasidalino 8-erių metų
druskininkietė Lėja Rauluškaitė.
Gausiai susirinkę mažieji druskininkiečiai yra ne tik aktyvūs sportininkai, bet ir kūrybingi, savarankiški piliečiai.
Jie patys uždirbo po penkis eurus registracijos mokesčiui, už

kuriuos bus perkama speciali
baltymais prisotinta riešutų pasta, kurios užtenka penkioms dienoms pamaitinti dėl prastos mitybos išsekusį vaiką.
„Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė Časienė sakė, jog mokykloje buvo organizuota akcija,
skirta bėgimui: „Kepėme sausainius, pardavinėjome juos per ilgąsias pertraukas, o surinktus pinigėlius skyrėme bėgimui. Buvo
didelis noras, entuziazmas, dauguma vaikų tuo labai susidomėjo. Empatija yra labai svarbus dalykas: vaikas turi suprasti, kaip
svarbu ir reikia padėti tam, kuriam
yra sunku.“
„Saulės“ pagrindinės mokyklos,
4A klasės auklėtojos Dalios Kavaliauskienės nuomone, svarbu,
kad kuo daugiau vaikų įsidėmėtų šias akimirkas ir taip plėstų akiratį: „Šis bėgimas ypatingas tuo,
kad paremsime vaikučius, kuriems labai reikalinga pagalba,
tad renginyje dalyvauja visa klasė.“
Pedagogų teigimu, vaikus dalyvauti labiausiai paskatino prieš
bėgimą į Druskininkuos atvykęs
garsenybių karavanas ir jų vedamos pamokos mokyklose.
„UNICEF Lietuva“ vykdomosios direktorės Jovitos Majauskaitės-Staniulėnės teigimu, nors
pasaulyje yra užtektinai maisto
pavalgyti visiems, milijonai vaikų
miegoti eina alkani: „Šiuo metu
apie 1, 5 milijono Mozambiko vaikų iki 5-erių metų yra visiškai išsekę dėl nepakankamos mitybos.
Toks aktyvus druskininkiečių įsitraukimas į UNICEF vaikų bėgimą – neįkainojama dovana Mozambiko vaikams, suteikianti viltį
gyventi, augti sveikiems ir laimingiems. Džiugina ir maloniai stebina, kad vaikai taip noriai jungiasi
prie akcijos ir nuoširdžiai nori padėti savo bendraamžiams.“
Registruoti vaiką į bėgimą buvo
galima, sumokėjus 5 eurų mokestį „Svarbus kiekvienas vaikas“. Už
šią 5 eurų paramą bus perkama
speciali baltymais prisotinta riešutų pasta, kurios užtenka penkias dienas maitinti dėl prastos
mitybos išsekusį vaiką Mozambike. Registruotis reikėtų čia: http://
bit.ly/uzkiekvienavaika
„Mano Druskininkai“
informacija

„Jeigu trokštame savo kultūros, tai skubėkime prie jos visomis jėgomis, išsirinkdami
geriausius takus“, – kalbėjo lietuvių genijus Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Šie žodžiai
tapo kasmet organizuojamo
tarptautinio menų festivalio
„Druskininkų vasara su M. K.
Čiurlioniu“ epigrafu. Džiugu,
kad šešioliktus metus rengiamas festivalis Druskininkuose
išsiugdė savų gerbėjų, puoselėja ir tęsia savas tradicijas ir
laikosi svarbiausios misijos –
per profesionalųjį meną skleisti Čiurlionio kūrybą.
2018-ieji – Atkurtos Lietuvos
100-mečio, Vydūno, Popiežiaus
Pranciškaus vizito Lietuvoje metai – birželio 17- spalio 1 dienomis vyksiančio festivalio kultūrinę programą papildė naujomis
spalvomis.
Penkiasdešimtyje renginių dalyvaus iki 200 žinomų Lietuvos
meno meistrų, talentingų jaunųjų menininkų, užsienio atlikėjų iš
JAV, Šveicarijos, Vokietijos. Festivalio programoje – penkiolika
smuiko, fortepijoninės, kamerinės
muzikos koncertų, dvylika programos „Musica sacra“ muzikos valandų, keturios parodos, tarp jų
– Druskininkų Garbės piliečio,
čiurlionisto Adelberto Nedzelskio,
šiais metais pažyminčio 85-erių
metų sukaktį, paroda „Dailininką Alfonsą Šuliauską prisiminus“.
Poezijos gerbėjus kvies literatūriniai skaitymai, skirti M. K. Čiurlioniui, Vydūnui, Justinui Marcinkevičiui. Festivalio kulminacinis
renginys – M. K. Čiurlionio Studijų
savaitė su konferencija „Čiurlionio
kelias“, Smuiko muzikos švente,
Smuikininkų meistriškumo mokykla. Žiūrovus sukvies net keliais
renginiais turtingos festivalio Pradžios ir Pabaigos šventės.
Tikime, kad birželio 17 dieną
rengiama atidarymo šventė ne
tik gausiai suburs druskininkiečius ir kurorto svečius, bet ir padovanos jiems daug įsimintinų
meno pažinimo įspūdžių. 14 val.
šventė klausytojus pakvies į M.
K. Čiurlionio memorialinio muziejaus kiemelį, kuriame po senomis, dar Čiurlionio laikus menančiomis obelimis, įvyks iškilmingas

Festivalio atidarymas. Čia M. K.
Čiurlionio ir V. Kudirkos atliekamais kūriniais klausytojus pasitiks
Druskininkų „Bočių“ moterų vokalinis ansamblis „Druskelė“, skambės LR kultūros ministerijos 2018
metų jaunojo muziko atlikėjo premijos laureatės pianistės Gabijos Maknavičiūtės koncertas, bus
atidaryta Leono Baranovskio XX
a. pr. fotografijų paroda „Senieji
mielieji Druskininkai“, skirta muziejaus veiklos 55-mečiui. Ceremonijoje prie M. K. Čiurlionio paminklo nusilenksime menininkui
ir skambės tarptautinių konkursų
laureato mišraus choro „Druskininkai“ atliekamos M. K. Čiurlionio harmonizuotos lietuvių liaudies dainos. Vakare Druskininkų
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje vyks koncertas, kuriame skleisis nuostabi M.
K. Čiurlionio simfonijos „Miške“ ir
preliudų muzika, Juozo Naujalio,
Balio Dvariono, kitų Lietuvos autorių kūriniai, kuriuos atliks charizmatiškojo vyriausiojo dirigento Ugniaus Vaiginio diriguojamas
aukšto meninio lygio valstybinis
pučiamųjų instrumentų orkestras
„Trimitas“ (vadovas Deividas Staponkus) ir pripažinta operos solistė Asta Krikščiūnaitė.
Rengiant šešioliktojo festivalio
programą, ypač maloniai džiugino nuoširdus ir dalykiškas bendradarbiavimas su Druskininkų
savivaldybe, jos švietimo ir kultūros įstaigomis.
Dėkojame: M. K. Čiurlionio
meno mokyklos bendruomenei,
vadovams, meno kolektyvams už
kasmetį dalyvavimą festivalio programoje, rengiamus koncertus,
moksleivių darbų parodas, Smuikininkų meistriškumo mokyklos
globą; M. K. Čiurlionio memorialinio ir Druskininkų miesto muziejų, Viešosios bibliotekos. UAB
„Draugystės sanatorija“, „Grand
SPA Lietuva“, SPA Vilnius Druskininkai, viešbučio „Europa Royale“ bendruomenėms, visada
svetingai festivalio renginius sutinkantiems, daug širdies įdedantiems juos parengiant; Druskininkų verslininkams, sanatorijoms,
viešbučiams, svečių namams už
geranoriškumą, sprendžiant festivalio svečių, dalyvių, organizatorių apgyvendinimo ir maitinimo
problemas.
Iki malonaus susitikimo festivalio renginiuose!
Lietuvos muzikų rėmimo
fondo informacija
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Druskininkuose savaitgalį jau trečią kartą šurmuliuos didžiausias
ekstremalaus sporto festivalis Lietuvoje „Holy Pine“
Jau šį savaitgalį, birželio 16-17 dienomis, Druskininkus vėl drebins dviejų dienų ekstremalaus sporto užtaisas „Holy Pine 2018“. Įkaitęs nuo ratukų
gausmo asfaltas, pozityvi atmosfera ir geriausi sportininkai lauks Jūsų ekstremalaus sporto šventovėje – Druskininkų jaunimo užimtumo centre (Veisiejų g. 17).
Renginio dalyvių laukia net keturios varžybų kategorijos: šeštadienį – SKATE (riedlentės), BMX dviračiai, BLADE (riedučiai) varžybos, o sekmadienį –
FREERUN (laisvasis judėjimas) čempionatas.
Tačiau tai dar ne viskas! Šeštadienio vakarą koncertuos jau spėję druskininkiečius savo gyva muzika užburti STRINGS OF EARTH, sekmadienį – jogos
užsiėmimas, kūrybinės piešimo dirbtuvės su Gabrieliumi Žvirbliu ir kitos festivalio veiklos.
Praleisk savaitgalį Druskininkų JUC lauko erdvėje – renginys nemokamas!
Daugiau informacijos: fb.com/holypine.fest

Programa:
Šeštadienis, birželio 16 d.
10.00-11.30 Registracija
12.00 SKATE kvalifikacija
13.30 BMX kvalifikacija
15.00 BLADE kvalifikacija
16.00 SKATE finalai
17.30 BMX finalai
19.00 BLADE finalai
20.00 Apdovanojimai
20.00 Strings Of Earth koncertas
+Monster Energy Chill zona

Sekmadienis, birželio 17 d.
11.00 Jogos užsiėmimas
13.30 „Holy Pine Freerun“ varžybos 2018
13.30 GZPARROW kūrybinės piešimo
dirbtuvės
Laikai gali keistis, priklausomai nuo dalyvių kiekio, oro sąlygų ir kitų aplinkybių.
Renginio vieta – Druskininkų JUC lauko
erdvė, Veisiejų 17.
Druskininkų JUC informacija

Informuojame, kad 2018 m. birželio 27 d. 9 val. bus atliekamas žemės
sklypo (kadastro Nr. 5935/0004:425),
esančio Druskininkų sav., Ricielių k., Ilgoji g. 31, priklausančio V. Žilioniui ir
S. Žilionienei, ribų ženklinimas. Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: M. Mankauskienę (kad. Nr.
5935/0004:392), R. Virkutienę ir O. Diglienę (kad. Nr. 5935/0004:426), M. Vaiciekiūtienę, D. Šimkonienę, V. A. Vaiciekiučio turto paveldėtojus (kad. Nr.
5935/0004:347).
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Liepų g. 14-4, Druskininkai, tel. Nr. 8-656
94413.

Pramogų aikštėje – įspūdinga senjorų šventė
Vita Gimaitė
Graži tradicija švęsti Tėvo dieną pirmąjį birželio sekmadienį. Jau dvyliktą kartą šią šventę
paminėti į Druskininkų Pramogų aikštę susirinko ne tik Druskininkų „Bočių“ artistės ir artistai, bet ir „Bočių“ svečiai. Iš
Jonavos atvyko meno kolektyvas „Dobilas“ (vadovas Vytautas Bareika), trys kolektyvai iš
Vilniaus: Kirtimų folkloro ansamblis „Rasoda“ (vadovės
Rasa Gelčienė ir Valentina Račkauskienė), Šeškinės skyriaus
meno kolektyvas „Dar širdyje ne sutema“ (vadovės Regina
Lajauskienė ir Genė Radušienė)
ir „Tautinės raiškos sambūris“
(vadovai Leonas Pomerneckis,
Juozas Timas). Scenoje koncertavo ir mūsų senjorų kolektyvai: „Bočių“ mišrus ansamblis
(vadovas Valdas Dancevičius),
linijinių šokių atlikėjos (vadovė
Birutė Levanaitienė) ir tautinių
šokių būrelis, vadovaujamas Zitos Jančiauskienės.
Nuostabiomis dainomis ansambliai, solistai, skaitovai minėjo ir kitas iškilias datas – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį
ir Persitvarkymo Sąjūdžio trisdešimtmetį.
Džiaugiamės, galėdami svečiams parodyti savo puikųjį miestą Druskininkus ir sveikatingumo
parką, pavadintą didžiojo gyvosios dvasios ir kūno kultūros puoselėtojo Karolio Dineikos vardu.
Beje, šiemet minime jo 120-ąsas

Į Tėvo dienai skirtą šventę Druskininkų Pramogų aikštėje susirinko ne tik Druskininkų „Bočiai, bet ir druskininkiečių bičiuliai iš kitų šalies miestų/Rimutės Viniarskaitės nuotrauka

gimimo metines. Svečiams ekskursiją vedė kardiologė, Druskininkų „Bočių“ aktyvioji šokėja
Violeta Valskienė.
Sumanėme įspūdingą renginio
pradžią. Trys koncerto vedėjos –
Mania Lukšiėnė, Audronė Padegimaitė ir Zita Jančiauskienė –

iškilmingai pristatė mūsų tautos
vėliavos spalvas, prie jų prisijungė ir trimis spalvomis pasirėdžiusios šokėjos. Šokis „Tu Lietuva tu
mana“ įprasmino renginio idėją ir
sulaukė ypatingų ovacijų.
Į renginį atvykęs LPS „Bočių“
pirmininkas Petras Ruzgus sulau-

kė sveikinimų iš Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko. Linkėjimus, dovanas ir gėles
mums skyrė mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius, gražų žodį
tarė ir iškilmingajai ceremonijai
vadovavo Kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė. Buvo pa-

gerbti visi koncerto dalyviai.
Renginio pabaigoje mūsų mieste plačiai nuvilnijo lietuvių liaudies daina-šokis „Sėk, sesute,
žalią rūtą” (kūrinio autorė Zita
Jančiauskienė), kurią atliko visi į
Druskininkus suvažiavę kolektyvai ir žiūrovai.
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Jaunųjų druskininkiečių sėkmė
tarptautiniame pianistų
konkurse „Musica pianoforte“
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Sveikų sąnarių pagrindas – kolagenas
Vienas iš svarbiausių organizmo baltymų yra kolagenas,
jis sudaro daugiau nei 25 proc.
visų kūne esančių baltymų.
Pati žodžio „kolagenas“ reikšmė
daug pasako: išvertus iš graikų
kalbos „kolla“ reiškia klijus, „genos“ – gaminti. Kolagenas gyvybiškai svarbus odai, sudaro daugiau nei 70 proc. jos masės, taip
pat jis sudaro 53 proc. sąnarių
kremzlių ir 27 proc. kaulų. Kolagenas būtinas ląstelių atsinaujinimui, todėl organizmas jį gamina nuolat. Jis atsako už odos ir
kitų audinių elastingumą, sąnarių
lankstumą. Tačiau, prasidėjus senėjimo procesams, kolageno gamyba lėtėja, progresuojantis kolageno trūkumas – įvairių sveikatos
problemų ir prastėjančios odos išvaizdos priežastis.
Kolageno yra daugiau nei 20 kolageno tipų, tačiau svarbiausi yra
šie:
I tipo kolagenas – yra odoje,
kauluose, jungiamajame audinyje, raiščiuose, sausgyslėse.
II tipo kolagenas – daugiausia
yra sąnarių kremzlėse.
III tipo kolagenas – yra raumenyse, vidaus organuose ir arterijose.
KOLAGENO NAUDA

Laimėjimais džiaugiasi : Y. Kazaryna, S. Milušauskaitė, A. Navickas, N. Kalvaitienė, K.
Veščiovaitė, I. Bieliukienė/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Birželio 5-7 d. Prienuose organizuotas III-asis tarptautinis
jaunųjų pianistų ir ansamblių
konkursas „Musica pianoforte“ – puiki dovana Lietuvai,
mininčiai valstybės atkūrimo
šimtmetį. Įspūdinga, kad mūsų
kraštą pamatė net 260 jaunųjų
atlikėjų iš Lietuvos, Lenkijos,
Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos. Pianistų pasirodymus vertino kompetentinga
tarptautinė komisija. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklai konkurse atstovavo
trys jaunieji pianistai: Augustas Navickas (3 klasė, mokytoja Nona Kalvaitienė), Kotryna
Veščiovaitė (3 klasė, mokytoja Ilona Bieliukienė) ir Yelizaveta Kazaryna (5 klasė, mokytoja
Sondra Milušauskaitė).
Paskelbus rezultatus, visi trys
jaunieji druskininkiečiai sulaukė gerų žinių: savo amžiaus ka-

tegorijoje II-osios vietos laureato
diplomą pelnė A. Navickas (mokytoja N. Kalvaitienė), III-osios
vietos laureato diplomą iškovojo
K. Veščiovaitė (mokytoja I. Bieliukienė), o Y. Kazaryna tapo diplomante (mokytoja S. Milušauskaitė).
Konkurso metu mokiniai ne tik
džiugino visus intelektualia muzika, sutiko naujų draugų, bet ir patobulėjo, kaip atlikėjai, pasisėmė
naujų idėjų. Didelė konkurencija dalyvius skatina labai atsakingai ruoštis ir atskleisti savo meistriškumą.
Nuoširdžiai sveikiname jaunuosius pianistus, jų mokytojas, linkime sėkmingų pasirodymų, paklusnių fortepijonų, didžiausias
ačiū jų tėveliams už palaikymą,
kantrybę ir rūpestį.
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos informacija

Pagerina odos būklę. Sulaukus 25 metų, kolageno gamyba
mažėja, o drauge – ir odos elastingumas, natūralus drėkinimas,
ląstelių atsinaujinimas, atsiranda
raukšlelių, gilių linijų. Ima varginti
odos sausumas, pleiskanojimas.
Šis procesas ypač stiprėja menopauzės metu: oda elastingumo
ir tamprumo netenka kelis kartus greičiau. Padidindami kolageno kiekį, ląstelėms leidžiame greičiau atsinaujinti, o tai padeda odai
atrodyti stangresnei, lygesnei.
Sumažina sąnarių skausmą ir
degeneraciją. Sportininkai, bėgikai, žmonės, dirbantys fizinį darbą ar turintys antsvorio, užkrauna
pernelyg didelį krūvį sąnariams,
ir šie dyla greičiau. Taip pat vyresniame amžiuje lėtėja kolageno gamyba, o ši medžiaga yra
pagrindinė, skatinanti sąnarių
kremzles atsinaujinti. Todėl, dar
neturint bėdų dėl sąnarių, reikėtų
ieškoti būtų, kaip gauti kolageno ir
jo gamybą skatinančio vitamino C
papildomai.
Pastebima, jog dėl sąnarių
skausmo kenčia vis jaunesni, tad
rūpintis kremzlėmis turėtumėte jau po 25-erių metų amžiaus.
Nuo šio amžiaus ląstelės ima gaminti mažiau kolageno ir sąnario
kremzlė vis dyla, plonėja.
Stiprina nagus, plaukus ir
dantis. Kolageno baltymas yra
nagų, plaukų ir dantų statomoji
medžiaga. Esant trapiems ir besisluoksniuojantiems nagams, reikia atstatyti kolageno atsargas.
Preparatai, kurių sudėtyje yra
kolageno, turi gebėjimą aktyviai
stimuliuoti padidintą nuosavo kolageno gamybą ir taip sulėtinti senėjimo procesą natūraliu būdu.
Virškinimo proceso metu šis baltymas lengvai prasiskverbia pro
kraujagyslių sieneles ir patenka į kraują, kuris išnešioja juos
ten, kur yra jaučiamas didžiausias trūkumas. Moksliniai tyrimai
patvirtina, kad geriamas kolagenas, patekęs į organizmą, atsiduria kremzliniame audinyje. Tokiu būdu kremzlės ląstelės gauna
ne tik puikią statybinę medžiagą
kolageno sintezei, bet taip pat ir
signalą pačioms gamintis atstatančias medžiagas. Be to, norint
turėti teigiamą efektą, būtinos pakankamos kolageno dozės. Daugelyje mokslinių tyrimų įrodytas
teigiamas kolageno poveikis sąnariams, kaulams, sausgyslėms
ir raiščiams tik vartojant ne mažiau kaip 10 g (10 000 mg) per
dieną.
Taip pat verta paminėti, kad neabejotinai yra stiprus teigiamas

ryšys tarp kolageno ir tam tikrų vitaminų, ypač vitamino C ir E bei
hialurono rūgšties. Tai ypač aktualu vyresnio amžiaus žmonėms,
patiriantiems įvairių antioksidantų deficitą ir skirtingo tipo kolagenų trūkumą dėl amžiaus, mitybos, gyvenimo įpročių. Reikia
nepamiršti, kad optimalus fizinis
krūvis taip pat stimuliuoja kolageno gamybą organizme. Seniau su
maistu kolageno žmonės gaudavo daugiau, o šiais laikais mitybos įpročiai keičiasi ir dažnai kartu su maistu gaunamas kolageno
kiekis yra per mažas, todėl, vartojant jį papildomai, jo sintezė pagerėja. Labai svarbu yra suvokti, kad, vartojant kolageną ir tuo
pačiu metu tinkamai judant, maitinantis ar net visiškai keičiant
savo gyvenimo būdą, jo poveikis
jausis bet kuriame žmogaus amžiaus tarpsnyje.
DIAS® FORTE yra unikalus net
keturių kolagenų, papildančių vienas kito veikimą, kompleksas. Tai
naujos kartos didelės koncentracijos maisto papildas, papildytas vitaminais C ir E bei hialurono
rūgštimi, kurie reikalingi sustiprinti
kolageno teigiamą poveikį. Vartodami maisto papildą DIAS® FORTE, kurio viename pakelyje yra

10g (10 000 mg) hidrolizuoto kolageno, gauname dienos normą,
kuri turėtų būti daugiau nei pakankama teigiamam poveikiui gauti.
DIAS® FORTE maisto papildą, skatinantį kolageno gamybą, reikėtų vartoti bent 3 mėnesius, tačiau geriausias rezultatas
pasiekiamas, ciklą tęsiant iki 6
mėnesių. Kodėl nepakanka 1 mėnesio? Nuolatinė netinkama mityba ir stresas bei vartojami vaistai
išbalansuoja mūsų organizmą ir
reikia daugiau laiko neigiamų padarinių pašalinimui.
Papildą reikėtų vartoti, po valgio praėjus ne mažiau nei 2-3 valandoms, kadangi valgio metu padidėja skrandžio rūgšties kiekis
skrandyje, o tai trukdo tinkamai šį
baltymą pasisavininti.
Geriausia papildą vartoti prieš
miegą, kadangi nakties metu
vyksta organizmo tvarkymo procesai, kurie palengvina kolageno
pasisavinimą ir apykaitą.
Vakare, išgėrus papildą, rekomenduojama daugiau tą vakarą
jau nebevalgyti, nes maistas gali
sumažinti kolageno efektyvumą.
DIAS® FORTE kolageno ieškokite „Gintarinėse“
ir „Norfos“
vaistinėse visoje Lietuvoje.
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Padėkų diena „Saulės“ pagrindinėje mokykloje – turėjome
kuo didžiuotis ir džiaugtis
Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Birželio 7-ąją „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai rinkosi į tradicinę padėkų dienos šventę „Nešu
saulę Tau į delnus...“, kuri ir šįmet į mokslo metų palydėtuves
sukvietė didelį būrį mokytojų,
mokinių, tėvelių bei svečių, panorusių skambiomis mokyklos
pergalėmis pasidžiaugti kartu
su bendruomene. Susirinkusius
renginio dalyvius pasveikino
ir padėkas bei stiklo statulėles
padėjo įteikti Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Gražulienė,
Jaunimo užimtumo centro direktorės pavaduotoja Daiva
Norkūnienė,
Ratnyčios
Šv.
apaštalo Baltramiejaus parapijos klebonas Žydrius Kuzinas,
Visuomenės sveikatos biuro vadovė Inga Kostina, Druskininkų LIONS klubo narės Vida Kašėtienė ir Loreta Baliukonienė,
Lietuvos Kariuomenės bei Šaulių sąjungos atstovai – kpt. Kęstutis Valenta bei Ramūnas Šerpatauskas, naujojo pramogų
komplekso ,,Water Inn Druskininkai“ atstovai – Emilis Volungevičius ir Viktorija Vaičekonytė.
Susirinkusius šventės dalyvius
pasveikino mokyklos direktorė Ramutė Siliūnienė, akcentuodama nuvilnijusių mokslo metų
svarbiausius pasiekimus, didžiuodamasi laimėjimais, reikš-

Padėkų diena „Saulės“ mokykloje sukvietė didelį būrį mokytojų, mokinių, tėvelių bei svečių, panorusių skambiomis mokyklos pergalėmis pasidžiaugti kartu su bendruomene/Donato Savulionio nuotrauka

mingiausiomis pergalėmis. Ji
vylėsi, kad kiti metai bus dar sėkmingesni, įdomesni, o sugrįžę
po vasaros atostogų mokiniai dar
kruopščiau sieks naujų pergalių,
negailės ryžto ir jėgų tikslui pasiekti, o juos ugdantys mokytojai ir kitąmet nepristigs tokio pat
entuziazmo, dalinsis savo patirtimi, išmintimi, bendradarbiaudami
su mokiniais ir tėveliais, sieks geriausių rezultatų.
Šventės metu pasveikinti pačius aukščiausius įvertinimus
– dešimtukus – metiniame kraityje turintys mokiniai. Danielei

Sobol (5a kl.), Ugnei Jurkšaitytei (6a kl.), Ingai Žvaliauskaitei
(8a kl.), Austėjai Kleponytei (7a
kl.) įteiktos stiklo statulėlės, simbolizuojančios šilumą, viltį, gerumą. Ypatingo dėmesio tądien
nusipelnė septintokė Austėja – ji
nominuota ir LIONS moterų klubo premija. Pirmūnei įteikta 300
eurų stipendija už reikšmingus
ir svarius pasiekimus literatūros,
dailės ir muzikos srityje: Austėja yra kasmetinė mokinių meninio skaitymo, Epistolinio rašinio
konkursų, renginių, skirtų M. K.
Čiurlionio garbei, dalyvė: rašiniųminiatiūrų, muzikinės viktorinos,
dailės darbų konkurso „Paslaptingasis M. K. Čiurlinio pasaulis“
dalyvė ir laureatė, 2016 m. tapo
Metų knygos paaugliams ir jaunimui jaunąja vertinimo komisijos nare. Ji – „Alma littera“ klubo narė, uoli knygų skaitytoja.
Tokie mergaitės talentai, pasiekimai buvo pastebėti ir deramai
įvertinti, o LIONS klubo narės palinkėjo jai siekti dar didesnių laimėjimų, veržtis savojo tikslo link,
plėtoti meninius polinkius. Reikšmingomis piniginėmis dovanomis renginyje buvo apdovanoti
dar trys mokiniai: 10 klasės mokinys Rokas Murinas, dailės olimpiados pirmosios vietos laimėtojas, kuriam teko garbė atstovauti
mokyklai ir miestui respublikiniame etape, taip pat pradinių klasių mokinys Orestas Zuzevičius,
konkurse „Raštingiausias pradinukas“ užėmęs I-ąją vietą, o
tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ pasiekęs patį

geriausią rezultatą tarp savivaldybės pradinukų – laimėjęs I-ąją
vietą. Orestas yra labai žingeidus,
paslaugus, draugiškas mokslo pirmūnas. Abiems mokiniams dovanas įsteigė Darius Šavelskis,
buvęs druskininkietis, dabar besidarbuojantis Briuselyje, Europos
Gynybos agentūroje. Dar vieną piniginę premiją Paulinai Vysockytei, 9 klasės mokinei, įsteigė mokykla – už aktyvumą mokyklos
bendruomenės veikloje, nuolatinę
pagalbą, organizuojant renginius,
šventes.
Gražiu ir prasmingu akcentu tądien tapo mokytojo ir mokinio išėjimas pasiimti padėkų – į sceną
buvo kviečiami abu įvykio „kaltininkai“: ir mokinys, nuskynęs pergalę olimpiadoje, konkurse, varžybose, ir mokytojas, padėjęs
mokiniui užkopti į Olimpo kalno
viršukalnę, negailėjęs savo laiko, jėgų... Buvo įteiktos padėkos
I-ųjų vietų laimėtojams, konkursų laureatams savivaldybėje, zonoje, respublikoje ir juos paruošusiems mokytojams. Jų tąkart būta
labai daug! „Saulės“ pagrindinė
mokykla deramai gali didžiuotis
– šįmet buvo pelnytos pergalės
kone visose mieste surengtose
olimpiadose, konkursuose – pirmąsias vietas pavyko laimėti biologijos, matematikos, technologijų, rusų kalbos, chemijos, dailės,
meninio skaitymo konkurse, įvairiose sporto varžybose! Pergalės
mieste mūsų mokyklos mokinius
išplukdė į platesnius vandenis –
itin gerai sekėsi ir zonoje, ir respublikoje žaisti kvadratą, futbolą,

zoninėse „Šviesoforo“ varžybose, konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ ir vėl tapome pirmi... Nesuklysiu teigdama, kad ir šiais metais
padėkų dienos renginyje daugiausia dėmesio, garsiausių plojimų ir
padėkos šūksnių sulaukė kūno
kultūros mokytojas Vytautas Kapčius – ir berniukų, ir merginų komandos šįmet vėl iškovojo pačius
reikšmingiausius apdovanojimus.
Sveikindama susirinkusius renginio dalyvius, vyriausioji specialistė L. Gražulienė pastebėjo ir įvardijo, kad tokie gražūs pasiekimai,
laimėjimai – tai darnaus mokytojų
ir mokinių bendradarbiavimo atspindys, glaudi ir nuolatinė sąveika.
Šventinę nuotaiką renginyje
padėjo sukurti mokytojos Birutės Levanaitienės šokių studija
„Rock-rock“, Emilijos Juškevičiūtės, Urtės Rudzytės, Naurio Pipiro muzikinės dovanos fortepijonu,
smuiku ir gitara, pradinių klasių
mokinių Fausto ir Gabrielės atliekamos dainos.
Vakaro pabaigoje buvo padėkota renginio rėmėjams už pagalbą,
organizuojant renginius mokykloje, o šventės dalyviai išlydėti, linkint jiems prasmingų ir turiningų
vasaros atostogų. Tiesa, apdovanotieji mokiniai savotiška atostogų pradžia galės laikyti birželio
14 dieną, mat tądien jie turės galimybę visi kartu išbandyti rėmėjų dovanotas pramogas: kėlimąsi
keltuvais per Nemuną, „Water-Inn
Druskininkai“ pramogas bei smagias maudynes Vandens parko
erdvėse.

Aktuali informacija pieno gamintojams dėl pieno gamybos ir realizavimo
metinių deklaracijų už 2017-2018 metų apskaitos laikotarpį pateikimo

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu ir greitas
jų keitimas.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propanobutano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190

Druskininkų savivaldybė informuoja
visus Druskininkų krašto pieno gamintojus (toliau – gamintojus), kad iki 2018
m. liepos 1 d. privalo pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją už 2017-2018 metų apskaitos laikotarpį (2017 m. balandžio 1 d.-2018 m. kovo
31 d.).
Pieno pardavimas tiesiogiai vartoti –
pieno ir (arba) pieno produktų pardavimas (pvz., turguose, kaimynams ir kita.)
tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir (arba)
gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir (arba)
pieno produktų atidavimą šioms reikmėms. Gamintojas parduoti ar atiduoti tiesiogiai vartoti gali tik jo vardu registruotų karvių pieną ar pieno produktus.
Gamintojas privalo deklaruoti pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti bei likusio nepanaudoto pieno ir (arba)
pieno produktų kiekius, jei pieną ir
(arba) pieno produktus parduoda ar ati-

duoda tiesiogiai vartoti. Pažymime, kad
ūkyje vykdoma pieno apskaita yra labai
supaprastinta, todėl gamintojams neiškyla papildomų sunkumų tvarkingai vesti pagaminto pieno apskaitą.
Pieno gamintojo mirties atveju vienas
iš įpėdinių privalo pateikti deklaraciją už
praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu apie tai pažymėdamas deklaracijoje.
Pažymime, kad 2017 m. pateikusiems
aukščiau įvardytas deklaracijas gamintojams buvo skirta 101,94 Eur parama
už pieninę karvę. Planuojama, kad ši
parama 2018 m. bus ženklesnė.
Atkreipiame dėmesį, kad Druskininkų krašto gamintojams, pateikusiems
pieno gamybos ir realizavimo metines
deklaracijas už 2017-2018 metų apskaitos laikotarpį, yra numatyta papildoma parama pagal Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programos
projektų finansavimo tvarkos aprašą.

Jie galės Druskininkų savivaldybei teikti paraiškas ir gauti finansavimą už: pieninių veislių galvijų (karvių/telyčių) 2018
m. sėklinimą (pienininkystės ūkiui skiriama iki 300 eurų paramos suma per
kalendorinius metus); mokymus, susijusius su žalio pieno perdirbimu mažame pienininkystės ūkyje (pienininkystės
ūkiui skiriama iki 50 eurų paramos suma
per kalendorinius metus); atliktus pienininkystės ūkyje žalio pieno ir geriamojo vandens tyrimus (pienininkystės ūkiui
skiriama iki 50 eurų paramos suma per
kalendorinius metus).
Išsamesnės informacijos teirautis
Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo
Alvydo Vengrausko (Vasario 16-osios
g. 7), tel. 8 614 25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt
Druskininkų savivaldybės
informacija

10

2018 m. birželio 14 d.

Savaitraščio Nr. 159

1000 prizų šventės „Trakų vasara 2018“ lankytojams

Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų mugėje su šūkiu „Su gimtadieniu, Lietuva!“ aktyviai kvietė į savo atstovaujamus miestus Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC), Anykščių, Birštono, Ignalinos, Zarasų ir Trakų Turizmo informacijos centrų (TIC) darbuotojai/ Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Birželio 2-3 dienomis senoji Lietuvos sostinė Trakai
pasitiko vasarą. Tradicinėje
šventėje „Trakų vasara 2018“
netrūko emocijų – organizuoti net keli meno festivaliai,
spalvingi jaunimo renginiai,
Lietuvos kurortų ir kurortinių

teritorijų turizmo mugė, Rotušės turgus, svečiams pasiūlyta gausybė pramogų,
skanaus maisto, o įspūdingą
vakaro koncertą pilies fone
vainikavo šviesos, ugnies ir
lazerių šou.
Birželio 2 d. Lietuvos kuror-

tų ir kurortinių teritorijų mugėje
su šūkiu „Su gimtadieniu, Lietuva!“ aktyviai kvietė į savo atstovaujamus miestus Druskininkų turizmo ir verslo informacijos
centro (TVIC), Anykščių, Birštono, Ignalinos, Zarasų ir Trakų Turizmo informacijos centrų

(TIC) darbuotojai. Pirmą kartą
turizmo mugėje dalyvavo Kauno ir Vilniaus turizmo informacijos centrų atstovai.
Lietuvos kurortų ir kurortinių
teritorijų TIC atstovai išdalino
net 1000 prizų! Šventės svečiai
laimėjo pramogas UNO nuo-

tykių parke bei vandens parke
Druskininkuose, ekskursijas laivu Galvės ežere ir Anykščių muziejuje, originalius suvenyrus iš
Zarasų, Ignalinos, Birštono.
Druskininkų TVIC
informacija
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Renginiai

Birželio 16 d. 12 val. Ekstremalaus
sporto varžybos „Holy Pine“ (riedučiai, riedlentės ir BMX dviračiai); 20 val.
„Strings of Earth“ koncertas (Druskininkų jaunimo užimtumo centro lauko erdvė
Veisiejų g. 17)
Birželio 17 d. 11 val. Nemokamas jogos užsiėmimas; 13.30 val. „Holy Pine“
Freerun (laisvojo judėjimo) čempionatas
(Druskininkų jaunimo užimtumo centro
lauko erdvė Veisiejų g. 17)
XVI tarptautinis menų festivalio
„Druskininkų vasara su
M. K. Čiurlioniu“ pradžios renginiai:
Birželio 17 d., 14 val. M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje
Festivalio atidarymas: Fortepijono
muzikos koncertas; LR Kultūros ministerijos 2018 metų jaunojo muzikos atlikėjo premijos laureatė Gabija Maknavičiūtė; Druskininkų miesto bendrijos „Bočiai“
moterų vokalinis ansamblis „Druskelė“
(vadovė N. Vindbergienė)
Birželio 17 d. 15 val. XX a. pr. Druskininkų fotografijų „Senieji, mielieji Druskininkai“ parodos atidarymas,
skirtas M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus 55-erių metų veiklos sukakčiai
paminėti. Parodoje pristatomi fotografo
Leono Baranovskio XX a. pr. darbai (M.
K. Čiurlionio memorialinis muziejus)

Užuojautos
Šiandien, rašydamas Jums laiškus į Anapus,
aš nepriminti negaliu,
kad šio gyvenimo gražiausiąjį etapą
praleidom žemėje kartu.
(V. Mačernis)
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Gintarui Grigorui
dėl mylimo Tėvelio netekties. Telydi Jus ir Jūsų artimuosius
paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią valandą.
Druskininkų savivaldybė
Žmogus – tik žemės svečias
ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios…
Nuoširdžiai užjaučiame Raimundą Norušį
dėl netikėtos brolio mirties.
UAB „Inkliuzija“ kolektyvas

18 val. Ceremonija prie paminklo M.
K. Čiurlioniui „Nusilenkime Čiurlioniui“: Gėlių padėjimas; Tarptautinių konkursų laureato mišraus choro „Druskininkai“ koncertas (vadovė I. Vagnoriūtė)
19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje
skambės kariliono muzika: sakralinės
muzikos ciklo „Čiurlioniškąją stygą palietus“ ir programos „Musica sacra“, skirtos
Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo
Lietuvoje 25-mečiui ir Popiežiaus Pranciškaus šių metų vizitui Lietuvoje
Pradžios koncertas: Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (vadovas D. Staponkus,
vyriausiasis dirigentas U. Vaiginis), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatė Asta Krikščiūnaitė (sopranas)
Birželio 20 d. 20 val. 53-ojo fortepijoninės muzikos festivalio atidarymas.
Koncertuos S. Vainiūno tarptautinio konkurso specialaus prizo laimėtoja Elžbieta
Liepa Dvarionaitė. Dalyvaus prof. Rokas
Zubovas (M. K. Čiurlionio memorialinis
muziejus)
Birželio 21 d. 16.00 val. Rūtos Jamantienės poezijos knygos
„Judita“pristatymas „Šviesa pro žodžių
rūką...“. Dalyvaus leidyklos „Andrena“ direktorė Nijolė Petrošienė. Vakaro vedėja
– kultūros renginių organizatorė Lilia Žukauskienė. Įėjimas nemokamas („Draugystės sanatorijos“ Raudonoji salė, II a.)
Birželio 23 d. (šeštadienį) 20.30 val.
prie Leipalingio dvaro Joninių šventė
„Buvo naktys švento Jono“
Birželio 24 d., 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje Sakralinės muzikos valanda: Silvija Beatričė (sopranas), Matas
Samulionis (saksofonas), Dalia Jatautaitė (vargonai)
Parodos Viešojoje bibliotekoje
Paroda „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV
draugystės amžius“
Onos Olšauskienės retrospektyvinė
darbų paroda „Ieškojimai“
Spaudinių paroda „Karolis Dineika –
kūno ir dvasios kultūros puoselėtojas“,
skirta 120-osioms K. Dineikos gimimo
metinėms

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

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

Fotografijų paroda iš Karolio Dineikos
šeimos archyvų, skirta 120-osioms K.
Dineikos gimimo metinėms
Paroda „Prakalbink portretą lietuviškai“ iš Druskininkų miesto muziejaus dailės rinkinio, skirta Lietuvių kalbos dienoms (Druskininkų miesto muziejus, M.
K. Čiurlionio g. 59)

Nestandartinių
baldų gamyba.
Projektuojame,
gaminame,
sumontuojame.
Tel. 8 611 20412

Parduodame juodžemį, galime pristatyti į vietą.
Tel. +370 698 72320
Parduodu 24, 12 ir 6 a sklypus Panemunės g., 14 a žemės ūkio
paskirties sklypą ant Nemuno kranto. Tel. 8 680 58789
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2018.06.15 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis. 335 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 6, 2 s.
10:50 Komisaras Reksas. 16 s.
11:40 Stilius.
12:40 Klausimėlis.lt.
13:05 Klauskite daktaro (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys. 324 s.
17:30 Žinios.
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. B grupė. Marokas – Iranas. Tiesioginė transliacija iš Sankt
Peterburgo.
19:57 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama.
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. B grupė. Portugalija – Ispanija. Tiesioginė transliacija iš Sočio.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Šnipas, kuris mane mylėjo.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Štutgarto kriminalinė policija
6, 2 s. (k.).
01:50 Smegenų paslaptys. Polis Sezanas.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
03:35 Klausimėlis.lt (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys. 324 s. (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 11 sez. 2 s.
06:55 „Simpsonai“ 16 sez.
4,5 s. (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ 6 sez. 73 s. (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 16 s.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“ 2 sez.
11,12 s.
13:00 „Pažadėtoji“ 826,827,828,829 s.
15:00 „Simpsonai“ 16 sez. 6,7 s.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Rio 2“.
21:20 VASAROS KINO TEATRAS
„Naktinis pasimatymas“.
23:10 „Apiplėšimas Beikerio gatvėje“.
01:25 „Kietas riešutėlis 2“.
03:35 „Londono bulvaras“.
05:25 „Virtuvė“ 4 sez. 10 s.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“ 143, 144 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
136 s.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 .
11:25 „Policijos akademija“ 8.
12:25 Gyvenimiškos istorijos.
13:25 „Gyvenimo daina“ 11 s.
14:25 „Dvi širdys“ 868,869,870,871 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Nuo... Iki....
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Pasaulių
karas.
23:20 Juodojo ežero paslaptis.
01:05 Laukinės atostogos.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „4 kampai“.
07.10 „Ant bangos“.
08.10 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
08.40 „Neprijaukinti. Turkija“.
09.10 „Rojus“ 64 s.
10.15 „Žmogus be praeities“ 15 s.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 1 s.
12.25 „Miškinis“ 4 sez. 38 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 9 s.
15.00 „Delta“ 18 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Gyvenimo būdas.
17.00 „Moterų daktaras“ 2 sez. 11 s.

18.00 Reporteris.
19.00 „Iššūkis“ 2 sez. 2 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Gyvenimo būdas.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.30 „Miškinis“ 4 sez. 37 s.
23.30 „Gluchariovas“ 9 s.
00.30 „Delta“ 18 s.
01.30 „Neprijaukinti. Norvegija“.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 4 sez. 13 s.
02.45 „Žmogus be praeities“ 10 s.
03.35 „Vienišas vilkas“ 16 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 4 sez. 13 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“.
05.35 „Geriausios nardymo vietos“.
06.00 „Pasaulio turgūs. Akas“.
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“.
06:15 „Viena už visus“
125,126 s.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“ 462 s.
08:35 „44-as skyrius“ 85 s.
09:35 „Tokia tarnyba“ 57 s.
10:30 „Kobra 11“ 9 s.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“ 12 s.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“ 463 s.
14:50 „44-as skyrius“ 86 s.
15:55 „Tokia tarnyba“ 58 s.
16:50 „Kobra 11“ 10 s.
18:00 „Gelbėtojai - 112“ 109 s.
18:30 numatomos LKL čempionato
rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Taikdarys.
23:00 Androidas.
00:45 „Įkaitai“ 5 s.
01:35 Taikdarys.

2018.06.16 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai. 30, 31 s.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2, 16 s.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
28 s.
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boružėlė. 16 s.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija. Rūpinimasis palikuoniais.
12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų jaunikliai. Savanų mažyliai.
13:35 Puaro 10 s.
15:20 Gamtos inspektoriai.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
17:45 Pramoginė laida „Editos šou“.
18:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. C grupė. Peru – Danija. Tiesioginė transliacija iš Saransko.
20:57 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
21:00 Panorama.
21:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. D grupė. Kroatija – Nigerija.
Tiesioginė transliacija iš Kaliningrado.
24:00 Koketės.
01:30 Šnipas, kuris mane mylėjo (k.).
03:35 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija. Rūpinimasis palikuoniais (k.).
04:25 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų jaunikliai. Savanų mažyliai (k.).
05:15 Misija Sibiras‘17: iš mokyklos
suolo į ekspedicijos traukinį (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“. vaikams.
145 s. (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“ 38 s.
07:30 „Vėžliukai nindzės“. 3 sez. 17 s.
08:00 „Aladinas“. 146 s.
08:30 „Kobra 11“ 20 sez. 4 s.
09:30 „Ilgo plauko istorija“ 111 s.
10:00 „Virtuvės istorijos“. 7 sez. 24 s.
10:30 „Skaniai ir paprastai“.
11:00 „Svajonių ūkis“. 4 sez. 39 s.
11:30 „Gnomeo ir Džiuljeta“.
13:05 „Beždžionėlė ekstremalė“.
14:55 „Džordžas ir drakonas“.
16:45 „Ekstrasensai tiria“ 96 s.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO
TEATRAS „Vakaro pasakojimai“.
21:20 VASAROS KINO TEATRAS
„Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“.
23:35 „Grėsmingasis aštuonetas“.
02:50 „Naktinis pasimatymas“ (k.)

04:25 „Kvantikas“ 2 sez. 7 s.
05:15 „Elementaru“. 5 sez. 10 s.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Peliukas Stiuartas
Litlis“ 8 s.
06:55 „Neramūs ir triukšmingi“ 10 s.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ 23 s.
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“ 10 s.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 11 s.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 10 s.
09:00 „Saugokis meškinų“ 24,25 s.
09:30 „Drakonų kova. Super“ 19 s.
09:55 KINO PUSRYČIAI Monstrų
namai.
11:40 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų
svajonių sala (.
13:40 Girtas meistras. Pradžių pradžia.
15:50 Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis.
17:30 „Geriau vėliau negu niekada“ 3 s.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Kaip prisijaukinti slibiną.
21:25 Bjauri tiesa.
23:20 Didingiausias filmas.
01:05 Pasaulių karas .
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojūčiai“.
07.55 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Žibutė-Rozalija Preibytė“.
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 PREMJERA. Grilio skanėstai.
10.30 Gyvenimo būdas.
11.00 „Iššūkis“ 3,4 s.
13.00 „Baltoji vergė“ 11,12 s.
15.00 „Tarptautinis MMA turnyras
„King of the Cage Baltic Tour 3“. Kovos narvuose. 2018 m.
16.00 Žinios.
16.20 „Neišsižadėk“ 4,5 s.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ 5 tęs. 6 s.
20.00 Žinios.
20.25 „Svarbiausia - įstatymas“
11,12 s.
22.30 Žinios.
23.00 „Iššūkis“ 3,4 s.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“ 45,46 s.
02.40 „Baltoji vergė“ 11,12 s.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“.
04.30 „Iššūkis“ 3,4 s.
06.00 „Pasaulio turgūs. Tailandas“.
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“.
06:15 „Viena už visus“
122,123,124,125,126 s.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Brydės.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Blogas šuo!“ 7 s.
11:30 „Laukiniai maištautojai“ 2 s.
12:40 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 16,17 s.
13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
14:45 „Kas žudikas?“.
16:00 „Detektyvų istorijos“.
17:00 numatomos LKL čempionato
rungtynės. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS International.
00:25 AŠTRUS KINAS Mirties motelis.
02:00 „Įkaitai“ 4,5 s.
03:25 Muzikinė kaukė .

2018.06.17 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt. HD.
06:35 Gimę tą pačią dieną.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.6 s. Užkeiktas princas.
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:00 Premjera. Kačių ABC 2, 1 s.
11:45 Pasaulio dokumentika. Salų
gamtos slėpiniai. Zanzibaras. Milžinų kraštas.
12:40 Pasaulio dokumentika. Nepažinti Indokinijos kampeliai. Tailandas.
Tie, kurie
išgyveno.
13:35 Puaro. 2 s.
15:20 Gamtos inspektoriai.
15:43 Loterija „Keno Loto“.

15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai. Istorinė
publicistika (k.).
16:45 Misija Sibiras‘17: iš mokyklos
suolo į ekspedicijos traukinį (k.).
17:30 Žinios.
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. F grupė. Vokietija
– Meksika. Tiesioginė transliacija iš
Maskvos.
19:57 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:00 Panorama.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. E grupė. Brazilija –
Šveicarija. Tiesioginė transliacija iš
Rostovo.
23:00 Kapitonas Alatristė.
01:20 Pasaulio dokumentika. Salų
gamtos slėpiniai. Zanzibaras. Milžinų
kraštas (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Nepažinti Indokinijos kampeliai. Tailandas.
Tie, kurie išgyveno (k.).
03:10 Kačių ABC 2. 1 s. (k.).
03:55 Istorijos detektyvai (k.).
04:45 Karinės paslaptys (k.).
05:30 Klausimėlis.lt (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“. 146 s. (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“
39 s.
07:30 „Vėžliukai nindzės“. 3 sez. 18 s.
08:00 „Aladinas“. 147 s.
08:30 „Kobra 11“ 20 sez. 5 s.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
4 sez. 24 s.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 5
sez.
10:30 „Svajonių sodai“. 39 s.
11:30 „Septintasis nykštukas“.
13:10 „Daktaras Dolitlis 4. Prezidento šuo“.
15:00 „Evermoras“.
16:45 NAUJAS SEZONAS „Ekstrasensai tiria“. 1 s.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Gelbėtojas“.
22:25 VĖLYVASIS VASAROS KINO
TEATRAS „Nesunaikinami 3“.
00:50 „Prometėjas“.
03:05 „Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“ (k.).
04:55 „Amerikiečiai“. 4 sez. 9 s.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Peliukas Stiuartas
Litlis“ 9 s.
06:55 „Neramūs ir triukšmingi“ 11 s.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ 24 s.
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“ 11 s.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 12 s.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 11 s.
09:00 „Saugokis meškinų“ 26,27 s.
09:30 „Drakonų kova. Super“ 20 s.
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Lego Skūbis-Dū. Holivudo vaiduokliai.
11:30 Haris Poteris ir paslapčių
kambarys.
14:40 Tėčio dienos stovykla.
16:30 Miško karys.
18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:35 Asteriksas ir Obeliksas prieš
Cezarį.
22:50 Pagirios Las Vegase.
00:55 Tikra istorija.
02:40 Didingiausias filmas.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojūčiai“.
08.20 „Išmanus kaimas“.
08.30 „Kaimo akademija“.
09.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Pavojingiausios kelionės.
Madagaskaras“.
10.35 „Pavojingiausios kelionės.
Mongolija“.
11.10 „Ekovizija“.
11.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 1,2 s.
13.30 „Laiptai į dangų“ 19,20 s.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“.
16.50 „Pasaulis iš viršaus“.
17.30 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
19.00 „Žmogus be praeities“ 16 s.
20.00 Žinios.
20.30 „Rasputinas“ 1 s.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Svarbiausia - įstatymas“
11,12 s.
01.00 „Laiptai į dangų“ 15,16 s.
02.50 „24/7“.
03.30 „Kapitonas Gordejevas“ 2
sez. 1,2 s.

05.10 „24/7“.
05.50 „Pasaulio turgūs. Akas“.
06:30 Galiūnų Čempionų
lygos rungtynės. Kiurasao .
2017 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Vilkikų čempionatas. Jordanija. 2017 m.
10:00 „Pavariau“.
10:30 „Blogas šuo!“ 8 s.
11:30 „Laukiniai maištautojai“.
12:40 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 18,19 s.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Reali mistika“ 29 s.
17:00 numatomos LKL čempionato
rungtynės. Tiesioginė transliacija
19:30 „Daktaras Richteris“ 21,22 s.
21:45 „Juodasis sąrašas“ 7 s.
22:45 „Išbandymų diena“ 10 s.
23:45 „Ekstrasensų mūšis“.
01:50 Mirties motelis.

2018.06.18 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis 336 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 6, 3 s.
10:50 Komisaras Reksas 17 s.
11:40 Nacionalinė paieškų tarnyba.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys 325 s.
17:30 Žinios.
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. G grupė. Belgija – Panama. Tiesioginė transliacija iš Sočio.
19:57 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama.
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. G grupė. Tunisas – Anglija.
Tiesioginė transliacija iš Volgogrado.
23:00 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 5, 2 s.
23:45 Štutgarto kriminalinė policija
6, 3 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (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 325 s. (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 3 s.
06:55 „Simpsonai“ 16 sez.
6, 7 s. (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Kobra 11“ 20 sez. 5 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 830, 831, 832,
833 s.
15:00 „Simpsonai“ 16 sez. 8, 9 s.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 17 s.
20:00 „Gyvenimo išdaigos“ 2 sez.
13, 14 s.
21:00 „Pasmerkti 4“ 6 sez. 74 s.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Paskutinis legionas“.
00:35 „Elementaru“ 5 sez. 11 s.
01:25 „Kvantikas“ 2 sez. 8 s.
02:20 „Amerikiečiai“ 4 sez. 10 s.
03:15 „Detektyvas Bekstriomas“ 13 s.
04:05 „Ekstrasensai tiria“.
05:05 „Elementaru“ 5 sez. 11 s. (k.).
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“ 145, 146, 147 s.
07:30 „Neramūs ir triukšmingi“ 12 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
137 s.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 „Ponas Bynas“ 3 s.
11:25 „Geriau vėliau, negu niekada“ 3 s.
12:25 Nuo... Iki... .
13:25 „Gyvenimo daina“ 12 s.
14:25 „Dvi širdys“ 872, 873, 874, 875 s.
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16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Juodosios našlės“ 9 s.
21:00 Tamsoje.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Svetimas.
00:25 „Judantis objektas“ 9 s.
01:20 Pagirios Las Vegase.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Lazdynų Pe-

lėda“.
07.10 Ant bangos.
08.10 „24/7“.
09.10 „Rojus“ 65 s.
10.15 „Neišsižadėk“ 4 s.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 2 s.
12.25 „Miškinis“ 4 sez. 39 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Delta“ 19 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“ 2 sez. 12 s.
18.00 Reporteris.
19.00 „Iššūkis“ 2 sez. 3 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Patriotai.
22.00 Reporteris.
23.00 „Miškinis“ 4 sez. 38 s.
00.05 „Gluchariovas“ 10 s.
01.05 „Delta“ 19 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 1 s.
02.45 „Žmogus be praeities“ 11 s.
03.35 „Vienišas vilkas“.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 1 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“.
05.35 „Baltoji vergė“ 10 s.

06:15 „Viena už visus“ 127,
128 s.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“ 463 s.
08:35 „44-as skyrius“ 86 s.
09:35 „Tokia tarnyba“ 58 s.
10:30 „Kobra 11“ 10 s.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“ 13 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 464 s.
14:50 „44-as skyrius“ 87 s.
15:55 „Tokia tarnyba“ 59 s.
16:50 „Kobra 11“ 11 s.
18:00 „Gelbėtojai - 112“ 110 s.
18:30 LKL čempionatas. 5-osios finalo serijos rungtynės. Tiesioginė
transliacija.
21:00 Nežinomas.
22:45 International.
01:05 „Juodasis sąrašas“ 7 s.
01:55 „Išbandymų diena“ 10 s.

2018.06.19 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis 337 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 6, 4 s.
10:50 Komisaras Reksas 18 s.
11:40 Beatos virtuvė (k.).
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys 326 s.
17:30 Žinios.
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. H grupė. Lenkija –
Senegalas. Tiesioginė transliacija iš
Maskvos.
19:57 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama.
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. A grupė. Rusija – Egiptas. Tiesioginė transliacija iš Sankt
Peterburgo.
23:00 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 5, 3 s.
23:45 Štutgarto kriminalinė policija
6, 4 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Beatos virtuvė (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai.
05:00 Seserys 326 s. (k.).

06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 11 sez. 4 s.
06:55 „Simpsonai“ 16 sez.
8, 9 s. (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ 6 sez. 74 s. (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 17
s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“ 2 sez.
13, 14 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 834, 83 836, 837 s.
15:00 „Simpsonai“ 16 sez. 10, 11 s.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 18 s.
20:00 „Gyvenimo išdaigos“ 2 sez.
15, 16 s.
21:00 „Pasmerkti 4“ 6 sez. 75 s.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Įsibrovimas“.
00:15 „Elementaru“ 5 sez. 12 s.
01:15 „Kvantikas“ 2 sez. 9 s.
02:05 „Amerikiečiai“ 4 sez. 11 s.
02:55 „Aferistas“ 5 sez. 1 s.
03:45 „Ekstrasensai tiria“
04:45 „Elementaru“ 5 sez. 12 s. (k.).
05:30 „Virtuvė“ 4 sez. 11 s.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“ 148, 149, 150 s.
07:30 „Neramūs ir triukšmingi“ 13 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
138 s.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 .
11:25 „Policijos akademija“ 9 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos.
13:25 „Gyvenimo daina“ 13 s.
14:25 „Dvi širdys“ 876, 877, 878, 879 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Juodosios našlės“ 10 s.
21:00 Tamsoje.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pasmerktieji 2.
00:20 „Judantis objektas“ 10 s.
01:15 Svetimas.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Vantos lapas.
07.10 Patriotai.
08.10 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.25 Skinsiu raudoną rožę.
09.10 „Rojus“ 66 s.
10.15 „Neišsižadėk“ 5 s.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 3 s.
12.25 „Miškinis“ 4 sez. 40 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 11 s.
14.55 „Delta“ 20 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“ 2 sez. 13 s.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
19.00 „Iššūkis“ 2 sez. 4 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Patriotai.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.00 „Miškinis“ 4 sez. 39 s.
00.05 „Gluchariovas“ 11 s.
01.05 „Delta“ 20 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 2 s.
02.45 „Žmogus be praeities“ 12 s.
03.35 „Vienišas vilkas“ 18 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 2 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“.
05.35 „Baltoji vergė“ 11 s.
06:15 „Viena už visus“ 129,
130 s.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“ 464 s.
08:35 „44-as skyrius“ 87 s.
09:35 „Tokia tarnyba“ 59 s.
10:30 „Kobra 11“ 11 s.
11:30 „Reali mistika“ 1, 2 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 465 s.
14:50 „44-as skyrius“ 88 s.
15:55 „Tokia tarnyba“ 60 s.
16:50 „Kobra 11“ 12 s.
18:00 „Pavariau“.
18:30 numatomos LKL čempionato
rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Apsupti ir sunaikinti.
22:50 Nežinomas .
00:35 „Įkaitai“ 6 s.
01:25 „Blogas šuo!“ 7 s.
02:15 „Detektyvų istorijos“ 3 s.
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2018.06.20 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis 338 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 6, 5 s.
10:50 Komisaras Reksas 19 s.
11:40 Emigrantai (k.).
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys 327 s.
17:30 Žinios.
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. A grupė. Urugvajus –
Saudo Arabija. Tiesioginė transliacija iš Rostovo.
19:57 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama.
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. B grupė. Iranas – Ispanija. Tiesioginė transliacija iš Kazanės.
23:00 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 5, 4 s.
23:45 Štutgarto kriminalinė policija
6, 5 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Emigrantai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Karinės paslaptys (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas.
05:00 Seserys 327 s. (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 11 sez. 5 s.
06:55 „Simpsonai“ 16 sez.
10, 11 s. (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ 6 sez. 75 s. (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 18
s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“ 2 sez.
15, 16 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 838, 839, 840,
841 s.
15:00 „Simpsonai“ 16 sez. 12, 13 s.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 19 s.
20:00 „Gyvenimo išdaigos“ 2 sez.
17, 18 s.
21:00 „Pasmerkti 4“ 6 sez. 76 s.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Magiškasis Maikas“.
00:50 „Elementaru“ 5 sez. 13 s.
01:40 „Kvantikas“ 2 sez. 10 s.
02:30 „Amerikiečiai“. 4 sez. 12 s.
03:25 „Aferistas“ 5 sez. 2 s.
04:15 „Ekstrasensai tiria“.
05:15 „Elementaru“ 5 sez. 13 s. (k.).
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“ 151, 152, 153 s.
07:30 „Neramūs ir triukšmingi“ 14 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
139 s.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 .
11:25 „Policijos akademija“ 10 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos .
13:25 „Gyvenimo daina“ 14 s.
14:25 „Dvi širdys“ 880, 881, 882,
883 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Juodosios našlės“ 11 s.
21:00 Tamsoje.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Didvyrių būrys.
00:35 „Judantis objektas“ 11 s.
01:30 Pasmerktieji 2 s.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija.
07.10 Patriotai.
08.10 Šiandien kimba.
09.10 „Rojus“ 67 s.
10.15 „Neišsižadėk“ 6 s.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 4 s.
12.25 „Iššūkis“ 1 s.

13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 12 s.
14.55 „Delta“ 21 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“ 2 sez. 14 s.
18.00 Reporteris.
19.00 „Iššūkis“ 2 sez. 5 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Patriotai.
22.00 Reporteris.
23.00 „Miškinis“ 4 sez. 40 s.
00.05 „Gluchariovas“ 12 s.
01.05 „Delta“ 21 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 3 s.
02.45 „Žmogus be praeities“ 13 s.
03.35 „Vienišas vilkas“ 19 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 3 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“.
05.35 „Baltoji vergė“ 12 s.
06:15 „Viena už visus“ 131,
132 s.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“ 465 s.
08:35 „44-as skyrius“ 88 s.
09:35 „Tokia tarnyba“ 60 s.
10:30 „Kobra 11“ 12 s.
11:30 „Reali mistika“ 3, 4 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 466 s.
14:50 „44-as skyrius“ 89 s.
15:55 „Tokia tarnyba“ 61 s.
16:50 „Kobra 11“ 13 s.
18:00 „Pavariau“ 24 s.
18:30 numatomos LKL čempionato
rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Akmenų viesulas.
22:50 Apsupti ir sunaikinti.
00:35 „Įkaitai“ 7 s.
01:25 „Blogas šuo!“ 8 s.
02:15 „Kas žudikas?“ 33 s.

2018.06.21 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 6, 6 s.
10:50 Komisaras Reksas 20 s.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys 328 s.
17:30 Žinios.
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. C grupė. Prancūzija –
Peru. Tiesioginė
transliacija iš Jekaterinburgo.
19:57 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama.
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. D grupė. Argentina –
Kroatija. Tiesioginė transliacija iš Žemutinio Naugardo.
23:00 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 5, 5 s.
23:45 Štutgarto kriminalinė policija
6, 6 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Klausimėlis.lt (k.).
03:30 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys 328 s. (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 11 sez. 6 s.
06:55 „Simpsonai“ 16 sez.
12, 13 s. (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ 6 sez. 76 s. (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 19 s..
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“ 2 sez.
17, 18 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 842, 843, 844,
845 s.
15:00 „Simpsonai“ 16 sez. 14, 15 s.
16:00 „TV3 žinios.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 20 s.
20:00 „Gyvenimo išdaigos“ 2 sez.
19, 20 s.

21:00 „Pasmerkti 4“ 6 sez. 77 s.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu“.
01:05 „Elementaru“. 5 sez. 14 s.
01:55 „Kvantikas“ 2 sez. 11 s.
02:50 „Amerikiečiai“ 4 sez. 13 s.
03:45 „Aferistas“ 5 sez. 3 s.
04:35 „Ekstrasensai tiria“.
05:30 „Virtuvė“ 4 sez. 12 s.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“ 154, 155, 156 s.
07:30 „Neramūs ir triukšmingi“ 15 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
140 s.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 .
11:25 „Policijos akademija“ 11 s.
12:20 Gyvenimiškos istorijos .
13:20 „Gyvenimo daina“ 15 s.
14:20 „Dvi širdys“ 884, 885, 886,
887 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Juodosios našlės“ 12 s.
21:00 Tamsoje.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Itališkas
apiplėšimas.
00:45 „Judantis objektas“ 12 s.
01:40 Didvyrių būrys .
03:20 Alchemija. VDU karta. 2013 m.
03:50 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai.
07.10 Patriotai.
08.10 Gyvenimo būdas.
09.10 „Rojus“ 68 s.
10.15 „Žmogus be praeities“ 16 s.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 5 s.
12.25 „Iššūkis“ 2 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 13 s.
14.55 „Delta“ 22 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“ 2 sez. 15 s.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Iššūkis“ 2 sez. 6 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Patriotai.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Iššūkis“ 1 s.
00.05 „Gluchariovas“ 13 s.
01.05 „Delta“ 22 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 4 s.
02.45 „Žmogus be praeities“ 14 s.
03.35 „Vienišas vilkas“ 20 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5 sez. 4 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“.
05.35 „Baltoji vergė“ 13 s.
06:15 „Viena už visus“ 133,
134 s.
07:25 „Prokurorų patikrinimas“ 466 s.
08:35 „44-as skyrius“ 89 s.
09:35 „Tokia tarnyba“ 61 s.
10:30 „Kobra 11“ 13 s.
11:30 „Reali mistika“ 5, 6 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 467 s.
14:50 „44-as skyrius“ 90 s.
15:55 „Tokia tarnyba“ 62 s.
16:50 „Kobra 11“ 14 s.
17:55 „Akloji zona“ 22 s.
18:55 „Stoties policija“ 12 s.
20:00 Info diena.
20:25 Savaitės kriminalai.
21:00 Priverstinis kerštas.
22:50 Akmenų viesulas.
00:35 „Įkaitai“ 8 s.
01:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 3 s.
02:15 „Reali mistika“ 29 s.
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Nestandartinių
BALDŲ gamyba:

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

Tel. 8 682 10953
Brangiai perku mišką (gali
turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis,
areštuotas). Sut varkau dokumentus. Tel. 8 6 4 4 55355

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško atliekų tvarkymo
aikštelių darbininko (-ės).
Reikalavimas turėti B kategorijos vairavimo teises.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 8-313-51405.

Remontuojame namus, butus, atliekame visą vidaus apdailą, fasadų apdailą, dengiame stogus. Tel. 8 631 76783

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių
parduotuvėje – platus dovanų ir suvenyrų
pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių
smulkmenų už itin patrauklią kainą!

Perkame senus medinius statinius
nusigriovimui. Tel. 8 653 33300
Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojamsekspeditoriams (reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transporto ir logistikos vadybininkams (-ėms). Tel. +370 687 93693

REIKIA PINIGŲ?
Paskolos. Paskolų ir skolų refinansavimas. Galimybė
pasiskolinti papildomai.
Tel. 8 608 79790

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

Ekstrasenso paslaugos
Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas.

Tel. 8 608 33221
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų
puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą 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“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 kambario, pakeisto išplanavimo
butas, renovuoto namo 2 aukšte,
Liškiavos g. Tel. 8 698 19464
1 kambario butas Gardino g. 17,
1 aukšte. Tel. 8 687 21996
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 aukštų gyvenamas namas 10
a sklype Druskininkuose. Kaina
– 95000 Eur, arba keičiu į butą
Vilniuje. Tel. 8 602 10802
2 kambarių 34 kv. m butas Ateities g. 3 aukšte iš 9.
Tel. 8 610 91301
2 kambarių 54 kv. m tvarkingas
butas Sveikatos g., 6 aukšte iš 9
su baldais ir buitine technika. Kaina – 53000 Eur. Tel. 8 600 96472
2 kambarių 43,81 kv. m butas
naujos statybos name, Mizarų g., 1
aukšte iš 3. Yra balkonas, geodezinis šildymas. Tel. 8 650 15596
3 kambarių 65,6 kv. m butas
Ateities g. Arba keičiu į mažesnį
butą. Tel. 8 610 45346
65 a namų valdos sklypas M.
K. Čiurlionio g. Druskininkuose
(galima suskirstyti į daug atskirų
sklypų). Šalia miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos. Tel. 8 602 10802

6 arų sodo sklypas Druskininkų
sav., Viečiūnų sen., Jaskonių k,. Miglos g. Yra kadastriniai matavimai.
Tel.: 8 699 39047, 8 603 24414
Sodo sklypas sodų b-joje „Rūta“.
Kaina – 8000 Eur.
Tel. 8 682 34688
6 a sodas Leipalingio sen., Vilkanastrų km., bendrijoje „Šilas“,
prie Baltojo Bilso ežero.
Tel. 8 640 21117
Gyvenamas namas su ūkiniais
pastatais 17 a sklype Leipalingyje. Kaina – 39000 Eur.
Tel. 8 694 52629
41 a sodyba Snaigupės kaime.
Yra gyvenamas namas su ūkiniais pastatais. Tel. 8 655 66221
6 a sodo sklypas su namuku ir
visomis miesto komunikacijomis
SB „Raigardas“. Kaina – 18000
Eur. Tel. 8 606 04614
5,5 a sodas su tinkamu gyventi
žiemą namu. Kaina – 53000 Eur.
Tel. 8 606 04614
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
24 a sodyba Varėnos raj., Ašašninkų kaime prie ežero. Kaina –
22000 Eur. Tel. 8 698 48621
16 a namų valdos sklypas Viečiūnuose, Perkūno g. Kaina – 1
a/1100 Eur. Tel. 8 612 86375

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

Sodyba 70 a namų valdos sklype, šalia ežero, su ūkiniais pastatais Veršių kaime (8 km nuo
Druskininkų). Tel. 8 680 76474

15 a sklypas Neravų kaime su
pastatais, yra geodeziniai matavimai, komunikacijos.
Tel. 8 659 45939

1,3 ha žemės ūkio paskirties
sklypas. Šalia ežeras, miškas,
kelias, elektra, galima iškasti didelį tvenkinį. Tel. 8 680 76474

2 kambarių 49,79 kv. m butas 3
aukšte, Vytauto g. Namas mūrinis nerenovuotas. Butui reikalingas remontas. Kaina – 45000
Eur. Tel. 8 686 69945

Garažas Merkinės g., b-joje „Žiedas“. Kaina – 4200 Eur.
Tel. 8 686 08367

1 kambarys, 3 aukšte, Klaipėdos
g. 32, Klaipėdos raj., Gargždų
miesto centre, renovuotame,
bendrabučio tipo, name.
Tel. 8 611 82550
0,623 ha namų valdos sklypas
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto
kelio, netoli elektra. Kaina – 9350
Eur. Arba keičiu į mišką.
Tel. 8 682 48474

7,54 a sodo sklypas Viečiūnuose
SB „Papartis“, yra 1 a mūrinis namas su palėpe, ūkinis pastatas,
stiklinis šiltnamis, šulinys. Kaina
– 30000 Eur. Tel. 8 615 46586
Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Audi A4 Avant“ 1997 m., 1,9
TDI. Kaina – 800 Eur.
Tel. 8 683 04164
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Padangos su ratlankiais R14
175/70 (4 vnt.) po 15 Eur; „Žiguli“
bagažinė už 10 Eur.
Tel. 8 620 24642
„Peugeot 206“ 2004-12 m., 1,4
HDI. Automobilis sutvarkytas, TA
iki 2020 m. Tel. 8 600 38413
Pigiai tvarkingas „Audi 80“ 1989
m. su TA ir draudimu.
Tel. 8 620 77016
„Peugeot Boxer“ 1996-11, dyzelinas, 2446 kv. cm, krovininis.
Tel. 8 639 14658
Naujos japoniškos padangos
(2 vnt.) R16 205/75 C-110/108
R-MS. Tel. 8 639 14658
Nedaug naudotos japoniškos
padangos (2 vnt.) R16 205/75
C-110/108 R-MS su metaliniais
ratlankiais. Tel. 8 639 14658
„Peugeot Boxer“ 1996 m., variklis, greičių dėžė, radiatorius ir
kitos dalys. Tel. 8 639 14658
„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506
„Ford Fiesta“ 2008 m., 1,3 L benzinas, iš Vokietijos, rida – 10010
km. Tel. 8 623 23430

Žemės ūkio produkcija
Rugiai ir avižos po 4 Eur/maišas;
didelės bulvės po 2 Eur/maišas.
Tel.: 8 686 63015, 8 657 87140
Mėsinė kiaulė, mėsiniai maži paršiukai. Tel. 8 601 22865
Veislinių pieninių ožkų jaunikliai.
Tel. 8 628 63763

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Parduodami įvairūs daiktai
Kineskopiniai plokščiaekraniai
televizoriai (37, 51 cm įstrižainė)
po 20-22 Eur; naudoti faneruoti
skydai, durų varčios.
Tel. 8 686 43600
6 stalčių šaldiklis. Kaina – 60 Eur.
Tel. 8 611 91421
Via Sat antena, senovinės žibalinės lempos, senovinis lygintuvas.
Tel. 8 623 20014
Sportinis dviratis, siuvimo mašina, muzikinis centras, medinės
žvakidės, kilimas.
Tel. 8 630 36440
Naudoti, geros kokybės kokliai:
20x20 cm lygūs po 2 Eur, kampiniai po 2 Eur. Tel.: 8 604 57914, 8
313 54697
Dulkių siurblys „Zelmer“ už
30 Eur; mikrobangų krosnelė
„Sharp“ už 30 Eur; šaldytuvas
„Beko A+“ už 100 Eur; automatinė skalbimo mašina AEG už 90
Eur; akvariumas (72 L) su įranga
už 40 Eur. Tel. 8 650 87433
Mažai naudota dušo kėdė (su
garantija), tualeto kėdė (su garantija), muzikinis centras „Aiwa“,
išskleidžiama kušetė, želmenų
spaudimo mašinėlė, rašomasis
stalas. Tel. 8 637 79609

Senoviškas, nenaudota ketaus
kieto kuro katilas. Tel.: 8 688
18107, 8 670 60905

Išsinuomočiau 1 kambario butą
nuo liepos mėn. Tel. 8 601 63250

Šaldytuvas „Snaigė Soft Line
RF360“ (3 kameros, aukštis –
1,91 m). Kaina – 80 Eur.
Tel. 8 686 43600

Perka

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
Vienvietė rusų gamybos valtis.
Tel. 8 639 14658
Moteriškas dviratis su 5 vidinėm
pavarom, rėmas „Gulbe“, 26 colių
ratai, dydis M už 135 Eur; vaikiškas dviratis „Specializied“, 24
colių ratai, 21 pavara už 75 Eur;
telefonas „Samsung i900V“ už 20
Eur; vyriškas dviratis „Buttcher“,
XL dydis, 28 colių ratai, 7 vidinės
pavaros. Kaina – 190 Eur.
Tel. 8 602 34212
Naudotas, be defektų ,penkių
šakų (lempučių) pakabinamas
lubų šviestuvas, žalvario spalvos.
Kaina – 23 Eur. Tel. 8 612 29462
Mažai naudotas, puikios būklės
pakeliamas ir išskleidžiamas stalas „Mexico“. Aukštis 53/69 cm.,
ilgis 125/170cm.rudos spalvos
(slyva). Kaina – 79 Eur.
Tel. 8 612 29462
2 dėvėti, geros būklės kostiumai
(54 dydis, 172-176 cm. ūgiui).
Vienas – tamsiai pilkass su melsvomis juostelėmis, kitas – smėlinės spalvos. Kaina – po 12 Eur.
Tel. 8 612 29462
Mažai naudotas hidroforas. Kaina – 35 Eur. Tel. 8 616 48116

Butą, sodą arba sodybą Druskininkuose ar 20 km aplink Druskininkus. Tel. +370 623 29226
Žemę ar žemę apaugusią mišku
prie upelio ar ežero.
Tel. 8 676 99171
Keičia
Namą Kybartuose 9 a sklype su
visomis komunikacijomis į 3 kambarių butą Druskininkuose arba
parduoda. Tel. 8 687 48033
Ieško darbo
Moteris ieško virtuvės darbininkės, indų plovėjos darbo.
Tel. 8 626 73385
Moteris ieško papildomo darbo.
Gali prižiūrėti senukus, valyti
langus. Tel. 8 608 31020
Vyras ieško aplinkos tvarkytojo
arba kiemsargio darbo kaimo turizmo sodyboje, viešbutyje arba
sanatorijoje. Tel. 8 623 23430
38 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 626 38308
Vyras ieško darbo.
Tel. 8 609 27099
Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti senutę, padėti namų ruošoje.
Tel. 8 671 50790
Kiti

Naudota skalbimo mašina „Bosh
clasic 5“, televizorius „Panasonic“
, televizorius „Šilelis“.
Tel. 8 686 08616

Dovanoju mažus kačiukus.
Tel. 8 601 90052

Skalbimo mašina. Kaina – 50
Eur. Tel. 8 602 10735

Dovanoju pliušinius žaislus.
Tel. 8 630 87652

Naujos medinės (ąžuolo ir klevo)
taburetės. Tel. 8 618 20125

Dovanoju 2 mėn. trispalvę katytę.
Tel. 8 681 95749

Nuoma
Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių
bute Vytauto g. Tel. 8 607 38627
Išnuomoja atskirą namelį Baltašiškėje statybininkams.
Tel. 8 680 33854

Dovanoju naudotą sofą-lovą.
Tel. 8 687 17270

Dovanoju 4 skylių dujinę viryklę.
Tel. 8 602 10735

Gamybos įmonei
rekalingas autokrautuvo
vairuotojas, turintis
darbo patirties.
Tel. 8 610 19078

Išsinuomočiau 1 kambario butą
su baldais ilgam laikui. Mokėsiu
iki 150 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 621 54689
Išnuomoju 2 kambarių butą trumpam laikui. Kaina – 1 para/30
Eur. Tel. 8 650 87711
Parduodu kavinę „Santa Barbara“, Kaliningrado-Maskvos
kelyje, prieš Vilkaviškio aplinkkelį. Tel. 8 680 58789

Automobilių salonų valymas. Vytauto g. 34,
tel. 8 654 35497
UAB „Švykai“ ieško mūrininkų (-ių), tinkuotojųapdailininkų (-ių). Tel. 8 687 50429

Reikalinga pardavėja (-jas), dirbti kebabų
kioske. Tel. 8 681 17854
Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576
Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas,
dekoratyvinis tinkas). Tel. 8 657 50460
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M. K. Čiurlionio meno mokykloje – baigimo pažymėjimų įteikimo šventė

„Draugystės sanatorijos“ erdvės nestokojo šventiško šurmulio, gėlių, jaudulio ir gerų emocijų – „Raudonoje“ salėje susirinko gausus būrys absolventų, jų mokytojų, tėvelių ir šventės svečių/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Šventiškai ir iškilmingai baigti ir palydėti mokslo metai M.
K. Čiurlionio meno mokykloje,
atsisveikinta su dar viena absolventų laida. Karštą gegužės
31-osios popietę „Draugystėssanatorijos“ erdvės nestokojo
šventiško šurmulio, gėlių, jaudulio ir gerų emocijų. „Raudonoje“ salėje susirinko gausus
būrys absolventų, jų mokytojų, tėvelių ir šventės svečių
Jauki, kamerinė aplinka nuteikė pakiliai bei iškilmingai. Renginio vedėjos, mokytojos, choro
„Druskininkai“ vadovės Ingos Va-

gnoriūtės tarti žodžiai absolventams palietė kiekvieno širdį, leisdami suvokti šventinės akimirkos,
kai bus įteikti mokyklos baigimo
pažymėjimai, svarbą ir laikinumą.
Absolventus bei jų mokytojus pagerbė ir sveikino tėveliai, šventės
svečiai, Druskininkų savivaldybės
Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Černiauskienė.
Džiaugsmas ir pasididžiavimas absolventais lydėjo direktorės Onutės Olšauskienės sveikinimo žodžius. Nuoširdus rūpestis
savo mokinių ateitimi puošė mokytojų sveikinimo kalbą. Atsisvei-

kinimas su šiuo sėkmingai įveiktu meno pažinimo etapu jautėsi
ir pačių absolventų padėkos žodžiuose. Muzikos skyriaus mokiniai dovanojo gražias ir melodingas akimirkas šventės dalyviams
bei svečiams absolventų koncerte. Scenoje pasirodė mokytojos
Sondros Milušauskaitės mokinės Deivina Vailionytė, Martyna
Benevičiūtė ir Anelė Arlauskaitė, mokytojos Ilonos Bieliukienės
mokinė Paulina Bagonaitė, mokytojos Eglės Sakavičienės mokinė Neda Bučelytė, mokytojos Aušros Vilčinskienės mokinė

Otilija Janulevičiūtė, mokytojos
Nonos Kalvaitienės mokinė Andra Mikulskytė, mokytojo Tauro
Olšausko mokinė Jorūnė Keturkaitė, mokytojo Vytauto Andruškevičiaus mokiniai Eva Kazlauskaitė ir Dainius Milius, mokytojo
Juozo Mikolainio mokinys Agnius
Žėkas (koncertmeisteriai – Aušra Vilčinskienė ir Danas Juškevičius). Dailės skyriaus absolventų
dovana – diplominių darbų paroda, surengta V. K. Jonyno galerijoje ir Druskininkų savivaldybės
parodų erdvėje. Maloniai kviečiame ją aplankyti.
Šiemet baigimo pažymėjimų
įteikimo šventė – ypatinga. Pirmą kartą M. K. Čiurlionio meno
mokykloje įsteigta mokinių apdovanojimo nominacija „Mokyklos
garbė“. Nominacija įteikta aštuoniems mokiniams, kurie labai gerai mokėsi, ne vienerius metus
garsino mokyklą savivaldybės,
šalies, tarptautiniuose renginiuose: konkursuose, festivaliuose,
parodose, koncertuose. Tai – Pijus Domantas Valentukevičius,
Emilija Dailydaitė, Julius Gvozdiovas, Agnius Žėkas, Andra Mikulskytė, Evija Buraitė, Dainius Milius
ir Jorūnė Keturkaitė.

Nominantai apdovanoti specialiai sukurtomis statulėlėmis (autorė – mokytoja Gulnara Kupčinskienė) tiesiai iš žavių
choreografijos skyriaus jaunųjų šokėjų rankų. Diplomus bei
rėmėjų įsteigtus piniginius prizus įteikė mokyklos direktorė
O. Olšauskienė kartu su UAB
„Malonės turtas“ atstove Loreta Baliukoniene. Dėkojame rėmėjams: UAB „Malonės turtas“,
UAB „Inkliuzija“, UAB „Greenstart“, sanatorijai „Draugystė“. Už
muzikines dovanas, kurias dovanojo ir savo pasirodymais papuošė renginį, dėkojame Rūtai
Kotrynai – buvusiai mūsų mokyklos mokinei, TV projektų „Lietuvos balsas“, „Chorų karai“,
Eurovizijos konkurso dalyvei ir
mokytojui Juozui Mikolainiui.
Direktorės O. Olšauskienės ir
pavaduotojo ugdymui Vytauto Andruškevičiaus įteikti mokslo baigimo pažymėjimai jau absolventų
rankose. Mielieji, geros Jums kloties ir iki pasimatymo, o atmintyje tegul ilgai išlieka bendra šios
šventės nuotrauka!
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

