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R. Vaisietienė: „Kiekvienas esame savo laimės kalvis – 
kokį gyvenimą susikursime, tokį ir turėsime“

Laima Rekevičienė

Savaitgalį, kai naktis bus 
trumpiausia, o diena ilgiausia, 
Lietuvoje bus švenčiamos Joni-
nės, dar kitaip vadinamos Rasų 
(Kupolinių) švente. Tądien svei-
kinsime ne tik Jonus ir Janinas, 
bet ir Rasas. Druskininkų lopše-
lio-darželio „Žibutė“ direktorė 
Rasa Vaisietienė sakė, kad jos 
tėvelių šeimoje visuomet buvo 
puoselėjama graži Joninių-Ra-
sų tradicija. Moteris sako nema-
žai girdėjusi apie stebuklingos, 
mitais apipintos ilgiausios metų 
nakties magiją, tačiau yra įsiti-
kinusi, kad tik pats žmogus yra 
savo likimo kalvis, ir nuo jo pri-
klauso, kaip susiklostys gyve-
nimas. 

– Birželio 24-ąją nuo seno 
buvo minima Rasų (Kupolinių) 
šventė. Jautėte šios dienos 
simbolinę prasmę? 
– Jaučiau, nes ši diena mano tė-

velių namuose turėjo gilias tradi-
cijas. Mano tėtis – Jonas, tad mes 
visada švęsdavome Jonines. Vė-
liau, ištekėjus seseriai, šeimoje 
atsirado dar vienas Jonas – jos 
vyras. Kad ir simboliškai, eida-
vome ieškoti paparčio žiedo. Tai 
buvo graži, rami šeimos šventė. Ir 
nuo vaikystės aš ją prisimenu su 
visais būdingais mistiniais papro-
čiais, kuriuos man, ko gero, įskie-
pijo tėvelis.

Mano tėvai labai mėgo augalus, 
važiuodavome į pamiškes, pie-
vas, rinkdavome jonažoles, ieško-
davome čiobrelių, vaistažolių. Ži-
nojome, kad jas reikia surinkti iki 
Joninių, todėl taip ir darydavome.

– Esate Rasa, ar kada nors 
jautėte, kad šis vardas – ypa-
tingas? 

– Kai pradėjau suvokti, kad kie-
kvienas vardas turi reikšmę, klau-
siau tėvelio, kodėl mane pavadino 
būtent Rasa. Man buvo nupirk-
tas vardų žodynas, taip išsiaiški-
nau, kad Rasa lietuvių mitologijo-
je reiškė deivės Aušrinės karolius 
ir perlus. Manau, kad vardas tikrai 
gražus. O ar ypatingas ir ar turi 
kokią mistinę prasmę? Nežinau. 
Daug priklauso nuo žmogaus po-
žiūrio į gyvenimą, jo vertybes, ge-
bėjimo džiaugtis smulkmenomis, 
buvimu kartu su šeima, draugais. 
Kiekvienas esame savo laimės 
kalviai – kokį gyvenimą susikursi-
me, tokį ir turėsime.

– Pasirinkote pradinių klasių 
mokytojos kelią? Kas nulėmė 
tokį pasirinkimą? 

– Pamenu, tėtis yra pasakęs: 
„Tu būsi mokytoja...“. Ir tik įsto-
jusi į tuometį Šiaulių pedagogi-
nį institutą, paklausiau, kodėl jis 
taip nusprendė. Pasirodo, stebė-
jo mane nuo vaikystės. Matė ryšį 
su mažesniais vaikais. Kai atsira-
do brolio ir sesers vaikai, tėvelis, 
ko gero, pirmasis ir užfiksavo, kad 
aš greitai užmezgu su jais kontak-
tą, jiems patinka būti su manimi. 
Ko gero, tai ir nulėmė, kad tapau 
būtent pradinių klasių mokytoja. 
Beje, augau pedagogų šeimoje. 

R. Vaisietienė: „Manau, kad svajonės, paleistos garsu, kartais ir išsipildo. Tikiu, kad manosios irgi kada nors išsipildys.“/Roberto Ki-
sieliaus nuotrauka

Ne tik tėtis ir mama, bet ir sesuo 
yra mokytojai. Galima sakyti, kad 
mano kelias tarsi buvo nulemtas 
iš anksto. Tik buvo gaila namų. 
Esu kilusi iš Varėnos rajono, Ne-
dzingės, sunku buvo taip toli – į 
Šiaulius – važiuoti.

Kai nunešiau dokumentus, man 
pasiūlė mokytis matematikos fa-
kultete, nes buvo geresni tikslių-
jų mokslų įvertinimo balai. Tariausi 
su tėčiu, o jis sakė: „Taip, tu moki 
uždavinius spręsti, bet ar mokėsi 
kitiems tai paaiškinti?“ Man to už-
teko, ir šiandien aš tikrai nesigailiu, 
kad esu pradinių klasių mokytoja.

Galiu pasidžiaugti, kad ir šian-
dien daug mano mokytų pradinu-
kų užsuka pas mane. Bendrauja-
me, kalbamės. Pasidžiaugiame 
vieni kitais. Kai kurie atsiveda 
savo vaikus ir net anūkus. Ir Vie-
čiūnų, ir Merkinės (nors ten neil-
gai dirbau, tik vieną laidą suspė-
jau išleisti) mokyklose mokyti 
vaikai vis prisimena, dažnai pa-
rašo.

– Dabar daug diskutuojama, 
koks turi būti geras mokyto-
jas? Koks, Jūsų manymu, jis 
turi būti?

– Pirmiausia, jis neturi būti „užstri-
gęs“ laikmetyje. Mokytojas turi su-
gebėti suspėti su šių dienų aktua-
lijomis, eiti į priekį ir atliepti vaikų 
pomėgius, poreikius. Jis turi suge-
bėti prisitaikyti prie kiekvieno vaiko. 
Ir ne tik išmanyti apie išmaniąsias 
technologijas. Svarbus papras-
tas ryšys, akių kontaktas, šypse-
na, pasisveikinimas, vaiko rankos 
paspaudimas. Reikia pajausti, ko 
trūksta vaikui, tapti jo draugu, būti 
kartu su juo, 
kad vaikas ne-
sijaustų esąs 
nuošaly. 5 psl.

Prasidėjo 
„Druskininkų 

vasara su 
M. K. Čiurlioniu“

6 psl.
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Meras R. Malinauskas 
dalyvavo XIV Ukrainos didžiųjų 

miestų asociacijos forume

Birželio 16-19 dienomis Lietuvos 
savivaldybių asociacijos preziden-
tas, Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas viešė-
jo Kijeve (Ukraina), kur atstovavo 
Lietuvos savivaldybių asociacijai 
(LSA) ir Druskininkų savivaldy-
bei XIV-ajame Ukrainos didžiųjų 
miestų asociacijos forume.

Forumo metu aptartos Lietuvos 
ir Ukrainos didžiųjų miestų asoci-
acijų bendradarbiavimo turizmo, 
ekonomikos, švietimo ir kitose sri-
tyse. Kalbėta apie pasikeitimą ge-

rąja praktika ir patirtimi bei dis-
kutuota apie galimybę įtvirtinti 
bendradarbiavimą sutartimi. „Be 
jokios abejonės šis bendradar-
biavimas būtų abipusiai naudin-
gas ir tikimės, kad pavyks tai įtvir-
tinti dar šiais metais“, – sakė R. 
Malinauskas.

Keturioliktąjį kartą organizuota-
me forume dalyvavo ir Ukrainos 
prezidentas Petro Porošenka, Ki-
jevo meras ir Ukrainos didžiųjų 
miestų asociacijos prezidentas 
Vitalijus Kličko.

Meras R. Malinauskas vizito Kijeve (Ukraina) metu susitiko su Kijevo meru, Ukrainos di-
džiųjų miestų asociacijos prezidentu V. Kličko/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

„Atgimimo“ mokykloje kuriama mokymosi 
kokybę gerinanti aplinka

Besibaigiant „Atgimimo“ moky-
klos sporto aikštyno rekonstrukci-
jos darbams, įsibėgėja dar vienas 
mokykloje įgyvendinamas projek-
tas – modernių ir saugių erdvių 
sukūrimas. Pasibaigus mokslo 
metams, pagreitį įgavusiems re-
konstrukcijos darbams pradėta 
ruoštis dar rudenį.

„Projekto įgyvendinimui atsakin-
gai ruošėmės nuo praėjusių metų 
spalio mėnesio. Intensyviai disku-
tavome, kaip viskas turėtų atrody-
ti ir kaip turėtų vykti rekonstrukcija, 
kad netrukdytų ugdymo procesui. 
Panašu, kad mums pavyko – pa-
ruošiamieji rekonstrukcijos darbai 
pradėti, mokslo metams besibai-
giant, o juos baigti planuojame iki 
rugsėjo, – kalbėjo Druskininkų „At-
gimimo“ mokyklos direktorė Danu-
tė Časienė, akcentuodama, jog šis 
projektas – unikali galimybė mo-
dernizuoti dalį mokyklos erdvių. – 
Šis projektas – dar vienas žings-
nis, modernizuojant mokyklą. Mes 
jau pradėjome dirbti su kitu dieny-
nu, leisiančiu naudotis skaitmeni-
niais vadovėliais ir skaitmeninėmis 
pratybomis. Mažais žingsneliais 
einame labai svarbaus tikslo link 
– norime, kad naujausiomis tech-
nologijomis kasdien namuose be-
sinaudojantys mokiniai tokias pat 
galimybes turėtų ir mokykloje“. 

Projekto metu „Atgimimo“ mo-
kykloje perplanavus patalpas, 
sumontavus mobilias akustines 
pertvaras, bus sukurtos moki-
nių ir mokytojų poreikius atitin-
kančios erdvės. Atviros, komfor-
tiškos, estetiškos, funkcionalios, 
lengvai pertvarkomos edukacinės 
erdvės padės skatinti mokymo-
si kokybę, o pertvarkytas moky-
klos koridorius virs poilsio, darbo 
ir aktyvesnei veiklai skirta zona. 
Įgyvendinant projektą, taip pat 
bus formuojami vizualiniai ryšiai 
tarp koridoriaus ir klasių bei akus-
tinės pertvaros, užtikrinsiančios 
kokybišką ir nuo pašalinių garsų 
izoliuotą ugdymo procesą.

„Atgimimo“ mokyklos direktorė D. Časienė sakė, kad paruošiamieji rekonstrukcijos darbai pradėti, mokslo metams besibaigiant, o juos 
baigti planuojama iki rugsėjo/Gintarės Varnelienės nuotrauka

„Moksleiviams mokykla 
itin svarbi. Ten jie praleidžia 
daug laiko, tad neabejoju, 
kad „Atgimimo“ mokyklos 
modernizacija padės siek-
ti aukštesnių mokinių įver-
tinimų bei pasitarnaus mo-
kinių ir mokytojų tarpusavio 
santykiams“, – apie įgy-
vendinamą projektą kalbė-
jo Druskininkų savivaldybės 
vicemeras Linas Urmanavi-
čius.

„Džiugu, kad šis „Atgimi-
mo“ mokykloje įgyvendina-
mas projektas suteiks galimy-
bę ne tik iš esmės atnaujinti 
daugelį metų tik kosmetiškai 
remontuojamas patalpas, bet 
ir įrengti mokymosi kokybę ge-
rinančią aplinką. Sparčiai to-
bulėjant technologijoms, itin 
svarbu suteikti mokiniams ir 
mokytojams galimybes mo-
kytis moderniose, kūrybišku-
mą skatinančiose erdvėse“, – 
sakė Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vil-
ma Jurgelevičienė.

Gyventojų ir kurorto svečių 
dėmesiui: miškuose labai sausa!

Druskininkų savivaldybė yra viena miškingiausių visoje Lietuvoje, todėl susidariusi pa-
dėtis verčia suklusti ir būti budriems – net menkiausia kibirkštėlė gali sukelti gaisrą ir di-
džiulę žalą gamtai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Atsižvelgiant į visos Lietuvos, o 
taip pat ir Druskininkų miškuose 
susidariusią situaciją, kai miškuo-
se ypatingai sausa, atkreipiame 
gyventojų ir kurorto svečių dėme-
sį, kad miškuose šiuo metu reikia 
elgtis ypač atsargiai. Druskinin-
kų savivaldybė yra viena miškin-
giausių visoje Lietuvoje, todėl su-
sidariusi padėtis verčia suklusti 
ir būti budriems – net menkiau-
sia kibirkštėlė gali sukelti gaisrą ir 
didžiulę žalą gamtai. Bendradar-
biaujant su VĮ Valstybinių miškų 
urėdija, Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotoja Violeta Grigorienė gegu-
žės 30 dieną pasirašė įsakymą, 
dėl fizinių asmenų lankymosi miš-
kuose apribojimo.

Šiuo metu yra draudžiamas fi-

zinių asmenų lankymasis Drus-
kininkų savivaldybės teritorijoje 
esančiuose miškuose bei miš-
ko išteklių (vaistažolių, grybų, 
uogų ir kita) naudojimas miškuo-
se esant dideliam ir labai dideliam 
gaisrų pavojui – IV arba V miškų 
gaisringumo klasei. Taip pat drau-
džiamas bet koks atviros ugnies 
naudojimas Druskininkų savival-
dybės teritorijoje esančiuose miš-
kuose, nes įsivyravus karštiems ir 
sausiems orams, gaisrų pavojus 
itin išaugęs.

Prašome gyventojų miškuo-
se lankytis tik esant būtinybei ir 
būti itin atsargiems – nekūrentų 
laužų, nemėtytų nuorūkų, paste-
bėjus bepradedantį degti mišką 
operatyviai informuoti ugniage-
sius gelbėtojus.

„Džiugu, kad šis „Atgimimo“ mo-
kykloje įgyvendinamas projektas 
suteiks galimybę ne tik iš esmės 
atnaujinti daugelį metų tik kosme-
tiškai remontuojamas patalpas, 
bet ir įrengti mokymosi kokybę 
gerinančią aplinką. Sparčiai tobu-
lėjant technologijoms, itin svarbu 
suteikti mokiniams ir mokytojams 
galimybes mokytis moderniose, 
kūrybiškumą skatinančiose er-
dvėse“, – sakė Druskininkų savi-
valdybės administracijos direkto-
rė Vilma Jurgelevičienė.

Projekto metu planuojama įsigyti 
priemones, padėsiančias užtikrin-
ti kokybišką ugdymą, galimybes 
mokiniams dirbti grupėse ar indivi-
dualiai, vykdyti projektinę ir prakti-
nę veiklą. Planuojama, kad Infor-
macinių technologijų ir išmanioje 

klasėse bus sukurta moderni in-
formacinių komunikacijos techno-
logijų infrastruktūra. Projekto metu 
numatoma įsigyti „išmaniąsias“ 
lentas, interaktyvias grindis, pritai-
komus nešiojamus kompiuterius ir 
naujus baldus. Atsižvelgiant į re-
komendacijas, nurodytas Šiuolai-
kinių mokymosi erdvių kūrimo idė-
jose, mokykloje numatyta įsigyti ir 
belaidžio interneto įrangą.

„Moksleiviams mokykla itin 
svarbi. Ten jie praleidžia daug lai-
ko, tad neabejoju, kad „Atgimimo“ 
mokyklos modernizacija padės 
siekti aukštesnių mokinių įverti-
nimų bei pasitarnaus mokinių ir 
mokytojų tarpusavio santykiams“, 
– apie įgyvendinamą projektą kal-
bėjo Druskininkų savivaldybės vi-
cemeras Linas Urmanavičius.
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Aptartos atliekų tvarkymo aktualijos
Antradienį Druskininkų savi-

valdybės vadovai ir adminis-
tracijos specialistai, susitikę 
su už atliekų tvarkymą atsakin-
gos uždarosios akcinės ben-
drovės „Druskininkų komuna-
linis ūkis“ vadovu bei ekologe 
ir Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centro (ARATC) vado-
vu Algirdu Reipu, aptarė drus-
kininkiečiams svarbias atliekų 
tvarkymo aktualijas: bendros 
tvarkos užtikrinimą stambiųjų 
bei kitų atliekų surinkimo aikš-
telėse, keturių miškuose esan-
čių aikštelių iškėlimo galimybes 
bei naujovės – maisto konteine-
rių individualiems namams įve-
dimą nuo 2018 metų rudens.

Druskininkų savivaldybė, norė-
dama padėti gyventojams tvarky-
ti atliekas, dar prieš dešimtį metų 
Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijose 
prie didžiųjų gyvenviečių įrengė 
stambiųjų bei kitų atliekų surinki-
mo aikšteles (šiuo metu veikia 9), 
jų paslaugos gyventojams yra ne-
mokamos. Tačiau, eksploatuojant 
aikšteles, nuolat susiduriama su 
problema, kad nesilaikoma ben-
dros tvarkos – aikštelės įrengtos 
bendruomenei, tačiau akivaizdu, 
kad jomis naudojasi ir statybinin-
kai, atsikratydami statybų atlieko-
mis ir nesumokėdami privalomo 
mokesčio. Piktnaudžiavimas situ-
acija ypač pastebimas miškuose 
esančiose aikštelėse. Statybinin-
kai atliekas privalo vežti į Leipa-
lingyje ar Druskininkuose, Gardi-
no gatvėje veikiančias aikšteles 
arba į Alytų, kuriose reikia sumo-
kėti privalomą mokestį.

Aikštelės yra labai reikalingos, 
būtinos kiekvienoje seniūnijoje. 
Druskininkų savivaldybė yra miš-
kinga, dalis aikštelių yra miško te-
ritorijoje, todėl, prižiūrint tvarką 
atliekų surinkimo aikštelėse, ben-
dradarbiaujama su aplinkosaugi-
ninkais, yra įrengtos vaizdo ste-
bėjimo kameros – nesilaikantys 
taisyklių bus griežtai baudžiami. 
Kviečiame bendruomenę, versli-
ninkus, statybininkus būti atsakin-
giems, laikytis nustatytos tvarkos.

Antrasis svarbus klausimas – 
dėl maisto atliekoms skirtų kon-
teinerių išdalinimo Druskininkų 
miesto individualių namų gyven-
tojams. Planuojama, kad maisto 
atliekų surinkimo sistema pradės 
veikti nuo spalio 1 dienos. Iki tol 
gyventojams bus išdalinti specia-
lūs konteineriai. Kartu su kontei-
neriais bus pateikta ir informacija, 
kaip šiuos konteinerius naudo-
ti, kokias atliekas į juos mesti. A. 
Reipas pažymėjo, kad gyvento-
jams pradėjus naudotis maisto 
atliekų konteineriais, rūšiavimas 
regione dar pagerės ir pastebi-
mai sumažės sąvartyne šalinamų 
atliekų kiekis. 

Naujieji konteineriai, skirti mais-
to atliekoms, individualių namų 
gyventojams bus dalijami nemo-
kamai. Maisto atliekų konteineriai 
nupirkti iš ES lėšų. Maisto atlie-
kos surenkamos atskirai vykdant 
ES reikalavimus.

Susitikime su ARATC vadovu A. Reipu aptartos druskininkiečiams svarbios atliekų tvar-
kymo aktualijos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose savivaldybės įrengtos atliekų tvarkymo aikštelės 
(šiuo metu veikia 9) yra labai reikalingos, todėl svarbu, kad bendruomenė, verslininkai, 
statybininkai laikytųsi nustatytos tvarkos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Informacija tėvams dėl vaikų užimtumo vasaros laikotarpiu
Informuojame, kad liepos-rugpjūčio mėnesiais Druskininkuose organizuojama dienos užimtumo 

stovykla 7-12 m. vaikams, kuri veiks kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 17 val.Druskininkų švietimo cen-
tro 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 savo bendravimo ir net anglų kalbos įgūdžius. 

Dienos kaina 1 vaikui – 4 Eur (2 Eur skiriami maitinimui, 2 Eur – užimtumo priemonėms).
Tėvai, pageidaujantys leisti vaikus į šią dienos užimtumo stovyklą, turi registruotis tel.: (8 

313)51853.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jurge-
levičienė pažymėjo, kad atskiras 
maisto atliekų surinkimas nusta-
tytam rinkliavos dydžiui įtakos 
neturės. „Savivaldybės tikslas – 
užtikrinti kokybiškas komunali-
nių atliekų tvarkymo paslaugas 
už kuo palankesnę kainą. Tačiau 
tam reikia ir gyventojų įsitrauki-
mo. Juk kuo efektyviau rūšiuoja-
ma, tuo mažiau lėšų pareikalauja 
mišrių komunalinių atliekų tvar-
kymas. Neabejoju, kad, gyven-
tojams pradėjus rūšiuoti maisto 
atliekas, mišrių atliekų kiekis ma-
žės, tai padės užtikrinti sistemos 
efektyvumą“, – sakė V. Jurgelevi-
čienė.

Alytaus regionas atskirą mais-
to atliekų surinkimo sistemą die-
gia pirmasis šalyje. ARATC jau 
šių metų pradžioje įsigijo beveik 
6 tūkst. maisto atliekoms surinkti 
skirtų komplektų, kuriuos sudaro 
120 litrų talpos konteineris su oro 
cirkuliacija ir filtravimu, orui pra-
laidus kibirėlis maisto atliekoms 
rinkti ir sandari talpa panaudotam 
aliejui bei riebalams.

Prie individualių namų pastaty-
ti maisto atliekų konteineriai šil-
tuoju metų laiku bus išvežami du, 
šaltuoju – vieną kartą per mėnesį. 
Atskirai sandarioje talpoje surink-
tą aliejų ir riebalus gyventojams 
reikės išvežti į stambiųjų ir kitų 
atliekų surinkimo aikšteles. Šio-
se aikštelėse bus keičiami ir ant 
maisto atliekų konteinerių dang-
čių esantys anglies filtrai.

Į maisto atliekų konteinerius gy-
ventojai galės mesti ne tik įvairias 
maisto, bet ir nedideles žaliąsias 
atliekas: žolę, gėles, daržovių ir 
vaisių likučius. Į šiuos konteine-
rius negalima pilti karštų pelenų, 
mesti naminių gyvūnų gaišenų, 
vaistų ir kitų atliekų. Visa tai bus 
nurodyta atmintinėse.

Artimiausiu metu gyventojai bus 
išsamiai informuoti apie maisto 
atliekų rūšiavimą. Informacija bus 
kartojama periodiškai iki spalio 1 
dienos. Susitikime taip pat aptar-
tos bendrosios miesto ir seniūni-
jų teritorijų tvarkymo ir priežiūros 
aktualijos, atkreiptas dėmesys į 
sausojo periodo metu nualintas 
žaliąsias zonas, kurias būtina at-
gaivinti.

Prie individualių namų pastatyti maisto 
atliekų konteineriai šiltuoju metų laiku bus 
išvežami du, šaltuoju – vieną kartą per mė-
nesį/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybė skelbia viešą 
konkursą Druskininkų savivaldybės 

biudžetinės įstaigos Druskininkų 
savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro direktoriaus pareigoms eiti
Pretendentas, siekiantis eiti Druskininkų savivaldybės visuome-

nės sveikatos biuro direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifi-
kacinius reikalavimus:

1. Bendruosius:
1.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat 

gyventi Lietuvos Respublikoje;
1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos 

mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos 
mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.3. atitikti šiuos patirties ir išsilavinimo reikalavimus:
1.3.1. turėti ne mažiau kaip 1 metų profesinio darbo patirtį svei-

katos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse;
1.3.2. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities 

aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kva-
lifikacinį laipsnį).

2. Specialiuosius:
2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos 
ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius svei-
katinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos 
priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių 
organizavimą;

2.2. išmanyti e-sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vady-
bos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santy-
kių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant 
ir planuojant sveikatinimo veiklą;

2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipa-
žinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technolo-
giniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tin-
kamus krizių valdymo modelius;

2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio prie-

monėmis (dokumentų rengimo ir padorojimo programomis, inter-
neto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą pla-
nuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optima-
liais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo dar-
bo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos 
specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

Pretendentas privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, jame nurodydamas elek-

troninio pašto adresą, kuriuo pretendentui būtų teikiama informa-
cija konkurso klausimais.

2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Reikalaujamą profesinio darbo patirtį patvirtinančio dokumen-

to kopiją.
6. Valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimo kopiją, jeigu pagal 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutari-
mo Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvir-
tinimo ir įgyvendinimo“ nuostatas pretendentas nėra priskiriamas 
asmenims, mokantiems valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybi-
nės kalbos mokėjimo kategoriją.

7. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos 
programą.

8. Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopijas.
9. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį šiame skel-

bime nurodytiems reikalavimams, kopijas.
10. Privačių interesų deklaraciją.

Prašymą dėl dalyvavimo konkurse, dokumentų kopijas, gyvenimo 
aprašymą, privačių interesų deklaraciją, Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro veiklos programą pretendentas gali pa-
teikti asmeniškai arba registruotu laišku. Jeigu pretendentas doku-
mentų kopijas pateikia asmeniškai, jis privalo pateikti ir dokumentų 
originalus arba šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas. Preten-
dento dokumentus priimantis asmuo, sutikrinęs pretendento pateik-
tų dokumentų kopijas su originalais arba šių dokumentų notaro pa-
tvirtintomis kopijomis, dokumentų originalus arba šių dokumentų 
notaro patvirtintas kopijas grąžina pretendentui dokumentų priėmi-
mo metu. Jeigu pretendentas dokumentų kopijas siunčia registruotu 
laišku, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Atrankos būdas – komisijos pokalbio su pretendentu rezultatų 
vertinimas. Konkurso metu pretendentas taip pat turės komisijai 
pristatyti pateiktą Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro veiklos programą ir atsakyti į komisijos pateiktus klausimus. 

Pretendentų dokumentai priimami iki 2018 m. liepos 3 d. 16.00 
val. Druskininkų savivaldybės administracijos (Vasario 16-osios g. 
7, LT-66118 Druskininkai) Teisės ir civilinės metrikacijos skyriu-
je (211 kab.).

Tel. pasiteirauti: (8 313) 51244, el. p.: nijole.p@druskininkai.lt
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„Ryto“ gimnazijos „Bravo“ apdovanojimai – kitaip 

Ramunė Karlonienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mo-

kytoja metodininkė  

Birželio pradžia, nepagailėju-
si saulės ir kaitros, kiek per 
anksti kvietė atostogų. Vis dėl-
to „Ryto“ gimnazijoje planuo-
tai ir sėkmingai vykdoma abi-
turientų egzaminų sesija, ką tik 
baigėsi pamokinė veikla, o štai 
kasmet su jauduliu laukiamas 
tradicinis „Bravo gimnazis-
tas“ į mokyklos aktų salę sub-
ūręs mokinius, jų tėvelius, mo-
kytojus bei garbingus svečius, 
šiais metais pranoko lūkesči-
us. Gimnazijos tarybos idėja 
surengti kitokius „Bravo“ ap-
dovanojimus pasiteisino šimtu 
procentų: savo šauniausiems 
mokiniams, jiems nežinant, 
šventę ruošė mokytojai, taip 
pat neišskyrėme geriausiųjų iš 
geriausių – simbolinėmis sta-
tulėlėmis, dailės mokytojo ek-
sperto Andriaus Mosiejaus 
pagamintais paukšteliais, ap-
dovanoti buvo be išimties visi 
nominuotieji.

Kuo mes didžiuojamės?
50 šauniausių gimnazistų ir 15 

komandų – didelis būrys jaunų 
žmonių, kurie gimnazijos vardą 
garsino ne tik mieste, bet ir Lie-
tuvoje. Vien 1a klasės mokinių, 
puikiai besimokančių ir dalyva-
vusių įvairiose olimpiadose bei 
konkursuose, palyginti su anks-
tesniais metais, rekordinis skai-
čius – 13! Apdovanoti šauniau-
sieji pirmokai, antrokai, trečiokai 
ir mūsų vyriausieji, abiturientai, 
taip pat dainų konkursų įvairiu-
ose Lietuvos miestuose dalyvės 
ir nugalėtojos – solistės Evita 
Cololo (2a) ir Viktorija Čaplikai-
tė (3b) (vadovė mokytoja Rona-
ta Balkaitienė); be jų gimnazi-
joje nepraeina joks svarbesnis 
renginys ar šventė. Abi mergi-
nos dalyvavo Lietuvos vaikų ir 
moksleivių televizijos konkur-
se „Dainų dainelė“ 2018, o Evi-
tai šie metai ypač sėkmingi – ji 
tapo laureate. Nepamiršti stro-
pūs ir atsakingi vaikai, per mo-
kslo metus nepraleidę nė vienos 
pamokos. Itin žingeidi, kultūrin-
ga, smalsi, pareiginga bei ini-
ciatyvi mokinė, nuolat siūlanti 
pagalbą ir idėjas bendruomenės 
labui, aktyviausia savivaldos 
narė Giedrė Karlonaitė (2c) buvo 
apdovanota gimnazijos tėvų 
tarybos piniginiu prizu. Neliko 
neįvertinta kūrybinga abiturientė 
Aušrinė Karaliūnaitė, Šimtadie-
nio oficialiosios dalies renginio 
idėjos autorė, nuostabi vedėja, 
užklasinės veiklos mokykloje or-
ganizatorės Editos Nevulienės-
Nemunaitienės žodžiais tariant, 

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius tarė sveikinimo žodį geriausiai besimokantiems pirmokams/Virginijaus Sutkaus nuotrauka

Šaulių kuopos vadas R. Šerpetauskas įteikia statulėles šauniausioms komandoms/Virginijaus Sutkaus nuo-
trauka

jos dešinioji ranka. Gimnazijos 
direktorė Egidija Vilkienė sveiki-
no geriausią 2017-2018 mokslo 
metų gimnazijos istorikę Mildą 
Janeikaitę (4a) ir geriausią gim-
nazijos anglistę Indrę Suraučiū-
tę (4a). Merginoms įteikta 2000 
metų laidos abituriento Dariaus 
Šavolskio, šiuo metu dirbančio 
ES institucijose Briuselyje, pre-
mija. 

Komandinio darbo srityje – vi-
sas būrys nusipelniusių nominan-
tų: teisinių žinių konkurso „Temidė“ 
2a klasės komanda „Straipsnioli-
ka“ (mokytoja Ramunė Sadaus-
kienė), mokomoji ekonomikos 
bendrovė „Kolibris“ (mokytoja Dai-
va Vasiljevienė), jaunųjų šaulių ko-
manda (vadovas Ramūnas Šer-
petauskas), Alytaus apskrities 
jaunųjų matematikų K. Klimavi-
čiaus vardo olimpiados komanda 
(mokytoja Lina Jaskelevičienė), 
folkloro ansamblis „Racilukai“ (va-
dovė Lina Dudulienė), Alytaus ap-
skrities jaunųjų matematikų 9-12 
klasių kūrybinių darbų konkur-
so nugalėtojų komanda (mokyto-
jas Zenonas Maskalenka). Spor-
to komandų mokytojų Danguolės 
Jauniškienės, Haroldo Eitmančio, 
Juozo Juonio ir Danieliaus Urma-
navičiaus ir jų vadovaujamų ko-
mandų finišas taip pat sėkmingas: 
džiaugiamės įvairias pergales pel-
niusias dvi krepšinio komandas, 
berniukų tinklinio komandą, kroso, 
smiginio, šachmatininkų ir pirmųjų 
etnožaidynių komandas. 

Vedėjai ir filmukų autoriai – 
mokytojai

Renginio vedėjų amplua teko 
išbandyti mokytojams. Štai isto-
rikų trijulė Juozas Dailydė, Ra-
munė Sadauskienė, Eglė Aury-
lienė tvirtino, kad tai, kas vyksta 
dabar, rytoj jau bus mūsų gimna-
zijos istorija – kuo gražesnė isto-
rija, tuo šaunesnė mokykla. Ma-

tematikas Zenonas Maskalenka 
ir anglų kalbos mokytoja Gitana 
Stukienė dalijosi jųdviejų koky-
biško darbo su mokiniais sėkmės 
formule, o technologijų mokytoja 
Aušra Markevičiūtė su kolega an-
glų kalbos mokytoju Nerijumi Plū-
kiu kalbėjo apie mokytojo darbo 
įvertinimą – mokytojas laimingas 
ir įvertintas, jei turi motyvuotų ir 
protingų mokinių, gebančių be 
prievartos priimti tai, ko yra mo-
komi. Kūno kultūros mokytojas 
H. Eitmantis su kolege biologi-
jos ir ekonomikos mokytoja Daiva 
Vasiljeviene nuotaikingai pristatė 
komandas, o ir patys scenoje jau-
tėsi puikiai, pasak jų, – kaip tik-
ra komanda. O kas geriau išma-
no apie komandinį darbą, jei ne 
krepšinio komandos treneris!

Kiekvienas nominantas ir ko-
mandos buvo pristatyti didžiulia-
me ekrane minutę trukusiame 
filmuke. Tėvai turėjo galimybę 
pamatyti bene visus gimnazijo-
je dirbančius mokytojus – filmukų 
kūrėjus, mokiniai – nekantriai  
laukti filmuotos medžiagos apie 
save, mokytojai – įvertinti kolegų 
meninius gebėjimus. Neoficialio-
mis žiniomis, daugiausia simpati-
jų pelnė  fizikos mokytojo Gintaro 
Žaldoko trumpasis filmas apie 2a 
klasės fiziką Roką Karaluką. 

Kaip gerame gyvo garso koncer-
te jautėmės, klausydami iš Alytaus 
muzikos mokyklos atvykusios 
grupės „Jazz do it“. Belieka pa-
dėkoti grupei ir jos vadovui Arūnui 
Ščetilnikovui, sutikusiems atvykti 
į Druskininkus „Bravo“ nugalėtojų 
pasveikinti. Jie –šaunuoliai! 

Dėkojame „Bravo“ renginio sve-
čiams – Druskininkų savivaldybės 
mero pavaduotojui Linui Urmana-
vičiui, Druskininkų kultūros centro 
direktorei Rimutei Viniarskaitei, 
Jaunimo centro renginių organi-
zatoriui Juozui Kazlauskui. Gauti 
statulėlę iš garbingo svečio rankų 

 Geriausiai besimokančios antrokės: V. Pravednaja, I. Sutkutė, G. Zdanavičiūtė, E. Bu-
raitė/Virginijaus Sutkaus nuotrauka

JUC renginių organizatorius J. Kazlauskas pasveikino gimnaziją garsinančius abiturientus/Virginijaus Sutkaus 
nuotrauka

E. Cololo, V. Čaplikaitė su muzikos mokytoja R. Balkaitiene/Virginijaus Sutkaus nuo-
trauka

Gimnazijos tarybos pirmininkas N. Plū-
kys su aktyviausia gimnazijos savivaldos 
nare G. Karlonaite/Virginijaus Sutkaus 
nuotrauka

ypač smagu ir miela.
Šventės baigiasi. Lieka ma-

lonūs atgarsiai kiekvieno širdy-
je. Kuo daugiau gerų emocijų, 
tuo smagiau gyventi. Kuo dau-
giau gerų mokinių, tuo mokyto-
jo darbas prasmingesnis. Rengi-
nio pabaigoje mokytojų ir mokinių 
sudainuotas gimnazijos himnas 
– vienybės ir geranoriškumo ak-
centas. Taigi istoriją kuriame 
kiekvienas ir tik nuo mūsų norų ir 
požiūrio priklauso mokyklos da-
bartis ir ateitis. 
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Paskelbta ekstremali situacija
Druskininkų savivaldybės 

administracijos direktorė Vil-
ma Jurgelevičienė pasirašė 
įsakymą dėl ekstremalios situ-
acijos paskelbimo Druskininkų 
savivaldybės teritorijoje.

Antradienį sušauktame Savi-
valdybės Ekstremalių situaci-
jų komisijos posėdyje pažymė-
ta, kad Druskininkų savivaldybės 
miškuose, kurie sudaro net 60 
proc. visos savivaldybės teritori-
jos, nustatyta pati aukščiausia ir 
pavojingiausia V miškų gaisrin-
gumo klasė. Atsižvelgiant į grės-
mingą padėtį, nuo gegužės 30 
dienos Druskininkų savivaldybės 
teritorijoje fiziniams asmenims 
yra draudžiama lankymasis miš-
kuose. Komisijos posėdyje daly-
vavęs Valstybinių miškų urėdijos 
Veisiejų regioninio padalinio va-
dovas Zenonas Naujokas akcen-
tavo, kad susidariusi padėtis yra 
tikrai pavojinga.

Ūkio skyriaus vedėjo pavaduo-
tojas Alvydas Vengrauskas pa-
žymėjo, kad dėl per ilgą laikotar-
pį besitęsiančių karščių ir sausų 

orų augalų vegetacija yra sustoju-
si, ganyklos išdegusios, nėra kur 
ganyti gyvulių ir iš ko paruošti pa-
šaro žiemai.

Druskininkų savivaldybė dėl 

esamos situacijos kreipėsi į Lie-
tuvos hidrometeorologijos tarny-
bą. Lietuvos hidrometeorologi-
jos tarnyba sausringą laikotarpį 
Druskininkų savivaldybėje yra 

įvertinusi kaip pavojingą mete-
orologinį reiškinį, tačiau kol kas 
stichinės sausros dar nėra pa-
skelbusi.

Vyriausiasis specialistas civili-
nei Saugai Albinas Žaliaduonis 
pabrėžė, kad LR Vyriausybė yra 
nustačiusi sąlygas ir kriterijus, 
kada savivaldybės pačios, atsi-
žvelgdamos į sausringo laikotar-
pio padarinius, dėl to gali skelb-
ti ekstremalią situaciją. „Viena iš 
būtinų sąlygų – ekstremalus įvy-
kio padarinių išplitimas dviejuose 
trečdaliuose savivaldybės terito-
rijos. Sausros padariniai mato-
mi visoje Druskininkų savival-
dybės teritorijoje. Ne tik žemės 
ūkyje, bet ir miškuose, kuriuo-
se gaisrų pavojus yra aukščiau-
sios V gaisringumo klasės. Krite-
rijai numato, kad sausra turi būti 
išplitusi ir sukėlusi žemės augalų 
žūtį didesniame nei 10 ha plote, 
o Druskininkų savivaldybėje tu-
rime net 310,9 ha tokio ploto“, – 
sakė A. Žaliaduonis.

„Tikrai suprantame ūkininkų si-
tuaciją ir ieškosime galimybių 

jiems padėti. Ūkininkai yra gavę 
ES išmokas ir įsipareigoję pasiek-
ti tam tikrus rezultatus, pažadėję 
užauginti numatytą kiekį produk-
cijos, tačiau, akivaizdu, kad dėl 
sausros to padaryti nepavyks. 
Tam, kad būtų išvengta baudų ar 
kitų sankcijų, ekstremalią situaci-
ją skelbti būtina“, – sakė komisijos 
pirmininkė Druskininkų savivaldy-
bės administracijos direktorė Vil-
ma Jurgelevičienė.

Komisijos posėdyje dalyvavę 
Druskininkų savivaldybės ūkinin-
kų atstovai Antanas Vailionis ir 
Žydrūnas Nevulis komisijai prista-
tė esamą situaciją, parodė saus-
ros nualintų pasėlių ir pievų nuo-
traukas. Pasak ūkininkų, sausra 
labai pakenkė ir augalininkystės, 
ir gyvulininkystės ūkius turintiems 
žmonėms. „Labai nukentėjo per-
nai sėtos pievos, pavasariniai ja-
vai, kurie neatsigaus net po lie-
taus. Nukentėjusių plotų yra labai 
daug“, – sakė A. Vailionis.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje pažymėta, kad Druskininkų savi-
valdybės miškuose, kurie sudaro net 60 proc. visos savivaldybės teritorijos, nustatyta pati 
aukščiausia ir pavojingiausia V miškų gaisringumo klasė/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

Manau, kad ir mokytojams kar-
tais reikėtų pasitempti. Jeigu nėra 
galimybių keliauti realiai, reikia 
keliauti virtualiai, plėsti akiratį. 
Mes  turime domėtis tuo, kuo do-
misi mūsų ugdytiniai. Turime iš-
likti lygiaverčiais draugais, ben-
drauti  kaip lygus su lygiu, gebėti 
komunikuoti ta pačia tema. Kada 
įgauni vaiko pasitikėjimą, manau, 
tikrai galima jį daug kuo sudomin-
ti. Ir jeigu vaikas pasitikės, jis pa-
sitrauks nuo kompiuterio ir eis 
kartu su mokytoju – per pelkes, 
per mišką, per upę...

Man atrodo, kad galima sugrą-
žinti ir senus, laiko patikrintus 
dalykus, panaudoti juos kiek ki-
taip. Kad ir tą pačią kreidą. Ga-
lima ja rašyti nebūtinai klasėje 
ant lentos, o, pavyzdžiui, kieme 
ant asfalto... 

Darželyje vaikai daug piešia. 
Surenkame nurašytas mokyklos 
lentas, sukabiname kur nors miš-
ke, kad vaikams būtų įdomiau, 
neįprasta. Ir tikrai – vaikai rašo 
raides, skaičius, piešia įvairias 
formas. Siekiame, kad vaikas 
mokytųsi rašyti ranka, skaitytų 
knygas.

– Sakoma, kad žmogus, kuris 
vaikystėje skaitė knygas, užau-
ga mąstančia asmenybe... 

– Apie tai galima kalbėti labai 
daug. Darželyje yra tokia tradici-
ja – jeigu aš nusiperku kokią kny-
gą, tai visi žino, kokią. Ji „eina“ 
ratu. Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ 
daug skaitome. Įvairiomis formo-
mis: ir inscenizuodami, ir kviesda-
mi skaitovus – tėvelius, močiutes. 
Einame ir į biblioteką. Vaikams 
skiepijame meilę knygai, suteikia-
me skaitymo pagrindus. Dirbame 
kartu su tėveliais, nes daug šei-
mų puoselėja skaitymo tradici-
ją. Dažnai, kai paimi skaityti ko-
kią knygą, vaikas sušunka: „O aš 
tokią namie turiu!“. Manau, kad ti-
kra, spausdinta knyga sugrįžta – 
ir į šeimas, ir į mokyklas. 

– Lopšelis-darželis „Žibutė“ 
nuolat keičiasi. Nuolat daly-
vaujate įvairiuose projektuose. 

– Tęsiame pradėtas tradicijas. 
Buvusioji direktorė šauniai darba-
vosi, subūrė puikų kolektyvą. Pa-
trauklumo mūsų įstaigai suteikia 
ir strategiškai patogi vieta. Paste-
bėjau, kad jau sumažėjo masinių 

šeimų išvažiavimų į užsienį. Ma-
nau, jauniems žmonėms yra ką 
veikti ir Druskininkuose. Jeigu jie 
tik nori kažką veikti. 

Ir jeigu vaikas užrašomas į dar-
želį, tai mes žinome, jis nebus 
išbrauktas. Tokių – tik pavie-
niai atvejai. Nes Druskininkuose 
gera auginti vaikus! Grynas oras, 
ramu, saugu, graži aplinka. 

Lopšelis-darželis „Žibutė“ Nuo 
2014 m. yra sveikatą stiprinančių 
ugdymo įstaigų tinkle, nuo 2015 
m. esame „Olimpinės kartos“ da-
lyvis, dalyvaujame „Futboliuko“ 
projekte. Mėginame sugražin-
ti vaikus į stadionus. Gavę dalinę 
paramą, padedant Druskininkų 
savivaldybei, įsirengėme mažą 
futbolo aikštelę, kuri dabar nau-
dojama įvairioms reikmėms – ry-
tinei mankštai, mūsų sportiniams 
renginukams, estafetėms. 

Dalyvaudami „Olimpinės kartos“ 
projekte, kasmet gauname nedi-
delį finansavimą ir praturtiname 
sportinio inventoriaus lauko ir vi-
daus bazę. Dalyvaudami pasienio 
„Interreg“ projekte su kaimynais 
lenkais, įsigijome devynis įrengi-
mus, kurie tikrai traukia vaikų akį 

ir yra labai jų mėgstami. 
Džiaugiamės, kad mūsų idėjos 

ir iniciatyvos sulaukia Druskinin-
kų savivaldybės vadovų palaiky-
mo, glaudžiai bendradarbiaujame 
ir su kitomis įstaigomis. Džiaugia-
mės vaikų pagausėjimu. Šiemet, 
tikimės, atidarysime ne vieną, o 
dvi papildomas vaikų grupes.

– Aišku viena – darbas Jums 
teikia daug džiaugsmo. Kas 
dar džiugina?

– Na, tikriausiai džiugina, kad at-
ėjo taip vadinamas mano laikas. 
Vaikai užauginti, šalia – protingas 
ir rūpestingas vyras, save gali re-
alizuoti darbe – gvildenti idėjas, 
kurti strategiją, ieškoti būdų, kaip 
tą idėją būtų galima įgyvendinti. 
Tiesiog turiu laiko sau. 

– O koks Jūsų laisvalaikis?
– Mano laisvalaikis irgi skiria-

mas... darbui. Aišku, reikia ir po-
ilsio, o tam tinka visa Druskininkų 
infrastruktūra: dviračiai, miškas, 
vandens parkas, SPA procedū-
ros. Aš tuo naudojuosi. Mėgstu ir 
pakeliauti, knygą paskaityti, ap-
lankyti vieną kitą miesto renginį, 

kuriuose dažnai galiu pamatyti ir 
savo vaikus, ir savo darbuotojus. 
Mūsų „žibuokliukės“ yra aktyvios! 
Kartais atrodo, kad net per daug... 

Beje, visa mūsų šeima – Druski-
ninkų patriotai. Sūnui Liudui buvo 
kilę minčių išvažiuoti į Vilnių, bet 
dabar jis jau ir draugę įkalbino at-
vykti į Druskininkus.

– Didžiausia Jūsų svajonė?
– Didžiausia svajonė – pratur-

tinti lopšelį-darželį „Žibutė“ nau-
jomis, inovatyviomis patalpomis. 
O svajoti nedraudžiama, ir nieko 
nekainuoja. Svajoju apie gražią, 
didelę, erdvę salę. Svajoju apie 
veikiantį baseiną, nes tikrai yra 
vaikų, turinčių ydingą laikyseną, 
pilnapadystę. Turime puikią spe-
cialistę, galėtume vaikams pa-
dėti. Manau, kad svajonės, pa-
leistos garsu, kartais ir išsipildo. 
Tikiu, kad manosios irgi kada 
nors išsipildys“. 

Dar šiemet planuoju smagią 
Rasų šventę ir žinau, kad ji bus la-
bai įdomi. 

Su giminėmis plauksime baida-
rėmis ir Merkio pakrantėse ieško-
sime to tikrojo paparčio žiedo... 

R. Vaisietienė: „Kiekvienas esame savo laimės kalvis – kokį gyvenimą susikursime, tokį ir turėsime“
atkelta iš 1 psl.

R. Vaisietienė mėgsta keliauti – neseniai lankėsi Estijos sostinėje Taline/Asmeninio ar-
chyvo nuotrauka

„Mažojo futboliuko“ projektas lopšelyje-darželyje „Žibutė“ dar labiau suaktyvino sportinę veiklą/ Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo 
nuotrauka
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Prasidėjo „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“
Praėjusį sekmadienį Čiurlio-

nių namų kiemelyje druski-
ninkiečiai ir kurorto svečiai, 
susirinkę į šešioliktąjį kar-
tą rengiamą tarptautinį menų 
festivalį „Druskininkų vasara 
su M. K. Čiurlioniu“, Lietuvos 
himnu pradėjo festivalio atida-
rymą. 2018-ieji – Atkurtos Lie-
tuvos valstybės 100-mečio, 
Vydūno, Popiežiaus Pranciš-
kaus vizito Lietuvoje metai – 
birželio 1-spalio 1 dienomis 
vyksiančio festivalio kultūri-
nę programą papildė naujais 
prasminiais akcentais. Kaip 
per festivalio atidarymą sakė 
Lietuvos muzikų rėmimo fon-
do direktorė Liucija Stulgienė, 
rengiant šešioliktojo festiva-
lio programą, maloniai džiu-
gino nuoširdus ir dalykiškas 
bendradarbiavimas su Druski-
ninkų savivaldybe, jos švieti-
mo ir kultūros įstaigomis. Jos 
teigimu, tai kas susiję su Mi-
kalojumi Konstantinu Čiurlio-
niu yra reikšmingas kultūri-
nis palikimas Lietuvai: „Nėra 
menininko, kuris savo kūry-
ba pralenkia Čiurlionį. Festiva-
lio renginiai organizuojami Va-
rėnoje, kuris M. K. Čiurlionis 
gimė, ir Druskininkuose –  ku-

ris praleido nemažą savo gy-
venimo dalį ir sukūrė įsiminti-
nus kūrinius.“

Susirinkusius pasveikino M. K. 
Čiurlionio memorialinio muzie-

jaus vadovė Regina Stankevi-
čienė, Druskininkų savivaldybės 
mero patarėja Irena Lynikienė, 
padėkojusi Muzikų rėmimo fon-
dui už nuolatinę organizatorių 

energiją ir entuziazmą, rengiant 
festivalį.

Čiurlionių namų kiemelyje M. K. 
Čiurlionio ir V. Kudirkos atlieka-
mais kūriniais klausytojus pasitiko 

Druskininkų „Bočių“ moterų voka-
linis ansamblis „Druskelė“ (meno 
vadovė Nijolė Vindbergienė), 
skambėjo LR kultūros ministerijos 
2018 metų jaunojo muziko atlikėjo 
premijos laureatės pianistės Ga-
bijos Maknavičiūtės atliekami  kū-
riniai. Pagal seną tradiciją pia-
nistė koncertavo susirinkusiems 
sode prie atverto lango. 

Po koncerto atidaryta Leono 
Baranovskio XX a. pr. fotografi-
jų paroda „Senieji mielieji Drus-
kininkai“, skirta muziejaus veiklos 
55-mečiui. Ceremonijoje prie M. 
K. Čiurlionio paminklo nusilenkta 
menininkui, skambėjo tarptautinių 
konkursų laureato mišraus choro 
„Druskininkai“ atliekamos M. K. 
Čiurlionio harmonizuotos lietuvių 
liaudies dainos. 

Anšlago sulaukė Druskininkų 
Švč. Mergelės Marijos Škaplie-
rinės bažnyčioje surengtas kon-
certas, kuriame skambėjo M. K. 
Čiurlionio simfonijos „Miške“ ir 
preliudų muzika, Juozo Nauja-
lio, Balio Dvariono, kitų Lietuvos 
autorių kūriniai, atliekami Valsty-
binio pučiamųjų instrumentų or-
kestro „Trimitas“ (dirigavo Ugnius 
Vaiginis, vadovas Deividas Sta-
ponkus) ir operos solistės Astos 
Krikščiūnaitės.

Čiurlionių namų kiemelyje druskininkiečiai ir kurorto svečiai susirinko į šešioliktąjį kartą rengiamą tarptautinį menų festivalį „Druskinin-
kų vasara su M. K. Čiurlioniu“/Ramunės Žilienės nuotrauka

Kad atmintis išliktų...

Vaiva Gintutienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietu-

vių kalbos mokytoja 

„Raktai iš paliktų namų“ 
– tokia simbolinė idėja 
sklandė, rengiantis pami-
nėti 1941 m. birželio 14-ąją 
pradėtus masinius gyven-
tojų trėmimus į Sibirą. Ra-
tnyčios bažnyčioje rytmetį 
vyko iškilmingos Šv. mi-
šios, skirtos Gedulo ir Vil-
ties dienai paminėti. Su-
sirinko druskininkiečiai, 
nepamiršę tragiško mūsų 
istorijos fakto – tremties, 
kai okupacinė valdžia iš-
siuntė nebūtin tūkstančius 
mūsų tautiečių ir bandė 
ištrinti iš atminties jų pa-
vardes. Po mišių „Atgimi-
mo“ mokyklos Toleranci-
jos centras, vadovaujamas 
Lijanos Lukošiūnienės, 
parengė šios skaudžios 
tautai dienos poetišką 
įprasminimą.

Mokytojos Valės Šmitienės 
vadovaujamos šokėjos pa-

šoko Šv. Antano dienos at-
garsius menantį šokį „Prie 
Verknės“. Tautiniai rūbai, ru-
giagėlių vainikai nuteikė šven-
tiškai, bet prisiminta ir tai, kad 
1941 m. jau kitą dieną po An-
taninių prasidėjo tremtis... 

Užkalamų langų garsai, 
plaktukų taukšėjimas, spy-
nos, raktai ir ,žinoma, ištrem-
tųjų prisiminimai – visa tai 
jautrūs ir skausmingi trem-
ties simboliai. „Ta akimirka, 
kai paskutinį kartą stovėjom 
prie gimtojo namo slenksčio, 
pasirodė be galo klaiki… Pa-
likom neužrakintus namus”, – 
tremtinių atsiminimus kartojo 
mokiniai. Šią iškalbingą kom-
poziciją parengė mokytojai 
Saulius Lukošiūnas ir Vaiva 
Gintutienė, o ženklai, kurie 
buvo pasitelkti idėjai išsaky-
ti, sujaudino ne vieną.

Žodžiai iš tremtinių atsimini-
mų visuomet skaudūs, tačiau 
įtampą atitirpdė paguodžianti 
Austėjos ir jos mokytojos Da-
lios Urniežienės daina.

Birželio 14-osios paminė-

jimas – tai ir Tremtinių choro 
dainos. Jų vadovė Antanina 
Laurenčikienė visus subū-
rė į darnų ratą – dainavo visi, 
bene keturios kartos. 

Toks darnus visų dalyvių su-
sibūrimas – tai ir vienybės iš-
raiška.

Buvęs Tremties ir rezistenci-
jos muziejaus direktorius Gin-
tautas Kazlauskas padėkojo 
renginio dalyviams, o „Atgi-
mimo“ mokyklos direktorė 
Danutė Časienė priminė, jog 
Lietuva tuomet neteko penkių 
dešimčių mokyklų, tūkstan-
čių mokytojų ir tėvų, kurie taip 
ir neatvedė savo pirmoko į jo 
laukusią mokyklą. Ji viltingai 
palinkėjo tautos susitelkimo 
ir išvykusiųjų svetur grįžimo į 
Lietuvą, kad pagaliau neskai-
čiuotume ekonominės trem-
ties mokinių klasių svetur…

Gedulo ir vilties dienos pa-
minėjimas – prasminga pilie-
tiškumo pamoka mūsų mo-
kiniams. Jie taip pat turės 
prisiminti tautos istoriją, kad 
atmintis išliktų…

„Atgimimo“ mokyklos Tolerancijos centras parengė šios skaudžios tautai dienos poetišką įprasminimą/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Mokytojos V. Šmitienės vadovaujamos šokėjos pašoko šokį „Prie Verknės“/„Atgimimo“ mokyklos archy-
vo nuotrauka
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„Saulės“ mokyklos mokiniai ilsėjosi vaikų vasaros poilsio 
stovykloje „Vaivorykštė“

Renata Jaskelevičienė, 
lietuvių kalbos ir literatūros mo-

kytoja metodininkė

Nors dabar vasara, ir mokinių 
atostogos dar tik įsibėgėja, ta-
čiau „Saulės“ pagrindinės mo-
kyklos ugdytiniai jau sukaupė 
visą margaspalvę Vaivos juos-
tą šaunių ir įsimintinų įspūdžių. 
Birželio 4-15 dienomis jie lei-
do laiką dvi savaites trukusioje 
pažintinėje, o kartu ir pramogi-
nėje vaikų vasaros poilsio sto-
vykloje „Vaivorykštė“. Tokia 
stovykla organizuota jau kele-
rius metus iš eilės. Šiais me-
tais veiklų iniciatore ir sumany-
toja buvo socialinė pedagogė 
Kristina Rūkštelienė, kuri kartu 
su darnia komanda – grupių va-
dovais – planavo ir derino kas-
dienę stovyklautojų veiklą, už-
sakė edukacines ekskursijas, 
išvykas. Iš viso šiemet stovy-
kla subūrė daugiau nei šimtą 
penkiasdešimt mokyklos prieš-
mokyklinių grupių ir pradinių 
klasių mokinių, panorusių pras-

mingai leisti pirmąsias birželio 
dienas. Visi stovyklautojai pa-
gal amžių, klases buvo suskirs-
tyti į vienuolika grupių.

„Saulės“ pagrindinė mokykla jau 
dvejus metus įgyvendina gamto-
sauginę-ekologinę ugdymo kryptį, 
todėl neatsitiktinai ir šių metų sto-
vyklautojų dėmesys buvo kreipia-
mas į gamtos pažinimo slėpinius ir 
įvairias įdomybes: mokiniai ne tik 
keliavo vietiniais gamtos pažini-
mo takeliais išpuoselėtuose, lan-
kytojų mėgiamuose Karolio Di-
neikos ir Vijūnėlės parkuose, prie 
Eglės tvenkinio, po Antano Čes-
nulio drožinių fantastinį pasaulį, 
bet ir aplankė miško, gamtos pa-
žinimo muziejus. Itin įspūdinga iš-
vyka laukė tų, kurie keliavo į Me-
telius bei Marcinkonis. Metelių 
regioniniame parko lankytojų cen-
tre mokiniai išgirdo įdomų pasako-
jimą apie Metelio, Dusios ir Obe-
lijos ežerus, sužinojo, kiek balinių 
vėžlių vis dar gyvena šiose apylin-
kėse ir kuo įdomus jų gyvenimas; 
nudžiugo, sužinoję, kad čia aptin-
kama daugiau kaip šimtas gyvūnų 

ir augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos 
raudonąją knygą, o kasmet ru-
denį, prieš palikdami gimtinę, čia 
stabteli kelios dešimtys migruojan-
čių paukščių, šiltesnio klimato mė-
gėjų. Marcinkonyse stovyklautojai 
galėjo iš arčiau susipažinti su įvai-
riais gamtos slėpiniais, dar negir-
dėtomis ir neregėtomis mokslinė-
mis įdomybėmis.

Vandens paslaptį mokiniai ga-
lėjo perprasti, pramogaudami 
„Grand SPA Lietuva“ baseinuo-
se, besimaudydami Vijūnėlės ir 
Eglės tvenkiniuose. Druskininkų 
savivaldybės visuomenės svei-
katos biuro specialistė Vilija Ža-
deikienė mokiniams papasakojo 
apie saugų ir atsakingą poilsį va-
saros metu, mokė, kaip teisingai 
sutvarstyti sužeistas kūno dalis, 
kaip elgtis vandenyje, saugotis 
saulės kaitros ir įvairių mus puo-
lančių vabzdžių. 

Stovyklos dalyviai rytmetį pasi-
tikdavo, žvaliai mankštindamiesi. 
Kiekvieną rytą mokyklos aktų sa-
lėje smagią Flinto mankštą jie at-
likdavo su savo būrio vadovėmis 

bei šokių mokytoja Birute Leva-
naitiene – taip išjudindavo kūną, 
nuskaidrindavo nuotaiką ir mintis. 
Stovyklos programa neapsiėjo ir 
be sportinių rungčių, įvairių sma-
gių estafečių ir atkaklių varžybų. 

Jau pirmąją stovyklos dieną sto-
vyklaujantys mokiniai ruošė ne tik 
kūrybingus, šmaikščius prisista-
tymus, bet ir piešė akvarele ant... 
plėvelės. Mokiniams teko atver-
ti ir etninės kultūros lobynus. Stra-
čiūnuose jie svečiavosi Milių bi-
tininkystės ūkyje, ten klausėsi 
įtaigaus pasakojimo apie bites, jų 
teikiamą naudą, auginimo ypaty-
bes, medaus išgavimo procesą, 
patys mokėsi lieti žvakę. Nuvykę 
į Merkinę, dalyvavo VŠĮ „Vienara-
gių šilo“ edukacinėje programo-
je ir pamatė, kaip gaminama juo-
doji keramika, susipažino su šio 
seno amato subtilybėmis, paslap-
timis. Viešėdami pas Aušrą ir Tau-
rą Česnulevičius, išvydo, kiek vi-
sokių grožybių galima pagaminti 
iš paprasčiausios druskos. „Drus-
kos studija“ žavi lankytojus ne tik 
druskos panaudojimo, apdirbimo 

galimybėmis, užvis labiau, manau, 
ten visus traukia jaukūs ir labai šil-
ti edukatoriai – entuziastai Aušra ir 
Tauras, negailintys nei savo laiko, 
nei žinių, puoselėjantys gražias 
tautiškumo tradicijas, galinčias 
įkvėpti bet kurį atvykėlį gražiems, 
prasmingiems darbams... 

Po visų gamtinių odisėjų, pramo-
gų ir edukacinių pažintinių pamo-
kų stovyklautojams buvo įteiktos 
itin smagios dovanos – gimtojo 
miesto bei jo apylinkių grožybes, 
išpuoselėtas, įdomias vietas jie 
galėjo pamatyti, ramiai riedėdami 
geltonuoju traukinuku ir plaukda-
mi senuoju Nemunu garlaiviu. 

Smagu, kad stovyklaujantys 
mokiniai galėjo artimiau susibi-
čiuliauti, geriau pažinti vienas 
kitą, išmoko ištiesti draugui pa-
galbos ranką, mokėsi išgirsti ir iš-
reikšti save įvairiose kūrybinėse 
užduotyse. Visko nuveikta, pama-
tyta, patirta išties daug. Ir už tai 
mokiniai, tėveliai gali būti dėkingi 
mokytojams – grupių vadovams, 
kurie buvo išradingi visas dvi sto-
vyklos savaites. 

Stovykla subūrė daugiau nei šimtą penkiasdešimt „Saulės“ mokyklos priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių mokinių, panorusių prasmingai leisti pirmąsias birželio dienas/„Saulės“ mokyklos archyvo nuotraukos

M. K. Čiurlionio meno mokykloje – kūrybinė trijų menų stovykla
Dvi savaitės muzikos, dailės 

ir šokio – puiki proga susipa-
žinti su M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos veikla ir kūrybine 
atmosfera. Druskininkų sa-
vivaldybės vaikai, dar nelan-
kantys meno mokyklos, turėjo 
progą susipažinti su meno pa-
sauliu iš arčiau. 

Birželio 4-15 dienomis čia su-
rengtaKūrybinė trijų menų stovy-
kla. Muzikos savaitės metu vaikai 
išbandė įvairius muzikinius ins-
trumentus – pučiamuosius, stygi-
nius, akordeoną, fortepijoną, net 
kankles. Solfedžio ir dainavimo 
pamokėlėse susipažino su mu-
zikinės klausos lavinimo būdais, 
pirmaisiais žingsneliais į garsų 
pažinimo pasaulį – natomis, ritmi-
ka, intonavimu. Suteiktas žinias 
vainikavo nuotaikinga viktorina 
muzikos tema, kurioje vaikai no-
riai dalijosi įgyta patirtimi teisingai 
atsakydami į pateiktus klausimus. 
Žinios įvertintos diplomais ir atmi-
nimo prizais. 

Kitą savaitę į V. K. Jonyno dai-
lės skyrių vaikus pakvietė Kū-
rybinės dailės dirbtuvės, kurio-
se jų laukė pažintis su vizualiųjų 
menų ir erdvinės plastikos pagrin-
dais bei choreografijos pradme-
nimis. Jauniesiems kūrėjams pri-
statytos įvairios dailės technikos 

ir medžiagos, su kuriomis dai-
lės skyriaus mokiniai dirba kas-
dien. Vaikai išmėgino ir tradici-
nius ir eksperimentinius menus 
– kūrė tūrines formas „Žuvis“, iš 
polimerinio molio lipdė pasirink-
tus vabalus, juos dekoravo ne-
tradicinėmis detalėmis. Žaismin-
ga kolekcija pavadinta „Vabzdžių 
sąskrydžiu“. Technikos, kurioje 
naudojami dažai, taip pat prista-
tytos interaktyviai – vaikai žaidė 

atspaudų formomis, dėjo trafare-
tus – kūrė vardinius plakatus, tyrė 
monotipijos techniką, spausdami 
atspaudus su tikrais grafikos da-
žais. Tradicinių lietuvių tautinių 
juostų raštai ir pynimai vaikus do-
mino, gaminant atvirukus iš po-
pieriaus juostelių.

Be muzikos ir dailės kiekvienas 
stovyklos dalyvis turėjo progą iš-
bandyti ir šokį. Choreografijos pa-
mokėlėse vaikai sudominti judesio 

plastika, laikysena, ritmais, pirmai-
siais šokio žingsneliais, jo žavesiu. 

Paskutinioji Kūrybinės trijų 
menų stovyklos diena dalyvius 
pasitiko saulėta nuotaika ir vasa-
rišku įkvėpimu. Mokyklos kieme-
lyje kurtas bendras spalvingas 
dalyvių darbas. Pakabinta didžiu-
lė „drobė“, ryškios spalvos bei 
drąsūs jaunųjų dailininkų potėpiai 
džiugino ir traukė smalsių praei-
vių žvilgsnius. Tokį darbą kurti 

vaikams buvo labai įdomu, o ir re-
zultatas – tikrai puikus! 

Plačiau po stovyklos veiklos ga-
leriją kviečiame pasidairyti moky-
klos „Facebook“ paskyroje. Tiki-
mės, kad patirtis ir įspūdžiai, įgyti 
stovykloje, paskatins vaikus pla-
čiau domėtis menu ir dalyvauti 
kultūrinėje veikloje. 

M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos informacija

Druskininkų savivaldybės vaikai, dar nelankantys meno mokyklos, turėjo progą susipažinti su meno pasauliu iš arčiau/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka
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 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu ir greitas 
jų keitimas. 

Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
 Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-

butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190

Baigiamasis CASE projekto dalyvių susitikimas – Italijoje

Gitana Stukienė,
projekto koordinatorė, anglų kal-

bos mokytoja 

Gegužės 27-31 dienomis Itali-
jos Bielos mieste organizuotas 
Erasmus+ programos 2 pagrin-
dinio veiksmo (KA2) bendrojo 
ugdymo tarpmokyklinių stra-
teginių partnerysčių projekto 
Consumer Awareness for Stu-
dents in Europe–CASE (liet. 
„Europos mokiniai – sąmonin-
gi vartotojai“) baigiamasis par-
tnerių susitikimas. „Ryto“ gim-
nazijai atstovavo trys mokiniai 
(3A klasės mokiniai Vaida Cere-
biejūtė ir Titas Gapševičius bei 
3D klasės mokinė Aistė Sma-
liukaitė), išvykoje juos lydė-
jo anglų kalbos mokytoja Lina 
Šerkšnaitė, vyr. finansininkė 
Loreta Kriščiūnienė ir projekto 
koordinatorė anglų kalbos mo-
kytoja Gitana Stukienė.

Nors vizitas Italijoje truko tik tris 
dienas, mes spėjome daug nu-
veikti ir patirti. Susitikimo šeimi-
ninkai ir projekto koordinatoriai 
partneriams iš Nyderlandų, Itali-
jos Abrucų regiono, Turkijos, Len-
kijos bei Lietuvos pasiūlė įdomią 
edukacinę-pažintinę programą.

Pirmą vizito dieną, po oficia-
lių pasveikinimų ir mokinių kon-
certo IIS Bonos mokykloje, italai 
sukvietė CASE projekto dalyvius 
į hakatoną (angl. hackathon). Kas 
yra hakatonas? Tai kūrybinės 
dirbtuvės, trunkančios kelias va-
landas ar net dienas, tokia veikla 
yra siekiama skatinti IT naudojimą 
programinės įrangos sukūrimui 
socialiniais ir edukaciniais tikslais. 
Mišriose tarptautinėse grupėse 

mokiniai gavo užduotį – naudoda-
miesi informacinėmis technologi-
jomis, kūrė produktą, padėsiantį 
skleisti mūsų projekto idėją ir re-
zultatus artimiausioje ateityje. Po 
kelių valandų darbo vienoje iš mie-
sto erdvių mokiniai pristatė savo 
kūrybos vaisius. Visi pasiūlymai 
buvo įdomūs, bet nugalėjo koman-
da „CASE Foundation”, kurios dar-
bas buvo atliktas kruopščiausiai, 
išbaigtas ir sulaukė gausių mūsų 
aplodismentų. 

Kitą vizito dieną skyrėme eduka-
cinei išvykai į fondą Casa Ze-
gna. Viena iš įmonės darbuotojų 
pasakojo, jog šis fondas buvo 
įkurtas Zenga šeimos 2000 me-
tais, jo misija – tęsti Ermenegil-
do Zegnos pradėtą darbą bei 
puoselėti jo vertybes ir filosofiją. 
E. Zegna dar 1910 metais Trive-
ro mieste Bielos Alpėse įkūrė vil-
nos gamyklą, kuri iki šių dienų yra 
veikianti ir išlaikiusi gerą vardą. 
Įmonė yra puikus pavyzdys, kaip 
verslas gali harmoningai derėti 
su gamtos apsauga, pasirūpinti 
savo darbuotojų socialine ge-
rove ir vietos bendruomenės 
kultūriniu švietimu. Nuo pat veik-
los pradžios Fondazione Zegna 
savo filantropinę veiklą vykdė, 
bendradarbiaudama su ne pelno 
organizacijomis, šią veiklą tęsia 
ir toliau. Apsilankėme buvusiame 
šeimos name, kuriame šiuo metu 
yra įrengtas įmonės archyvas ir 
kultūrinis Trivero centras. 

Mūsų partneriai italai, mok-
ydamiesi IIS Bonos mokyk-
loje, turi galimybę įgyti ne tik 
vidurinį išsilavinimą, bet ir amatą. 
Lankėmės kitose mokyklos pa-
talpose, kuriose mokosi virėjai ir 

padavėjai, vaišinomės ir jų paga-
mintais patiekalais. Kas galėtų at-
sispirti itališkos virtuvės karaliui ri-
zotto, pikantiškiems užkandžiams 
su jūros gėrybėmis ir sūriu, burnoje 
tirpstančiam panna cotta desertui! 

Dar vienas susitikimas su 
įdomiais žmonėmis laukė trečią 
vizito dieną. Aplankėme Citta-
dellarte (liet. meno miestas) –
ne pelno siekiantį meno centrą 
ir kultūros įstaigą Bielos mie-
ste. Centras, kurio įkūrėjas yra 
įtakingas Italijos menininkas Mi-
chelangelo Pistoletto (g. 1933 m.), 
yra buvusioje vilnos gamykloje. 
Po atnaujinimo erdvės pritaikytos 
nuolatinėms ir laikinoms paro-
doms, kūrybinėms dirbtuvėms; 
yra salės spektakliams, mokymo 
programų ir susitikimų patalpos, 
biurai, meditacijos erdvės, knygų 
ir dovanų parduotuvė, kavinė-
restoranas. Cento veiklos tikslas 
– skatinti kūrybiškumą švietimo, 
ekologijos, ekonomikos, poli-
tikos, dvasingumo, gamybos, dar-
bo, komunikacijos, architektūros, 
mados ir maisto srityse. Mūsų 
projekto dalyviai įgavo naujos pa-
tirties, dirbdami grupėse. Jaunuo-
liai iš skirtingų šalių ir skirtingų 
kultūrų statė „dešimties vertybių 
namą“ iš kaladėlių. Iš pradžių 
užduotis pasirodė lengva, bet 
skirtas laiko limitas ir įtampa ne 
visiems leido įvykdyti ją laiku ir 
sėkmingai. 

Paskutinį baigiamojo projekto 
dalyvių susitikimo vakarą visiems 
buvo įteikti pažymėjimai ir prisi-
minimo dovanėlės, taip pat buvo 
įvertinta šauniausia hakatono ko-
manda. Atsisveikinimo vakarienė 
surengta sakralioje miesto aplin-

koje – seno vienuolyno, dabar 
veikiančio kaip muziejus ir resto-
ranas, kiemelyje.

Vizito Bieloje metu buvo ne tik 
veiklų projekto tema – mėgavomės 
italų svetingumu ir bendravimu 
su jau antrus metus pažįstamais 
CASE partneriais. Italų šeimos 
šiltai priėmė mūsų mokinius 
savo namuose; tikimės, kad 
užsimezgusi draugystė tęsis, o 
partnerių planai aplankyti Lietuvą 
ir Druskininkus virs tikrove. 

Baigėsi dvejus metus trukusi 
Erasmus+ projekto veikla „Ryto“ 
gimnazijoje, kurios rezultatas 
– daug sutiktų įdomių žmonių, 

aplankytų vietų, naujos patirtys 
ir įgūdžiai, nauji draugai, savęs 
pažinimas, užsienio kalbų mok-
ymasis ir gimusios svajonės keisti 
pasaulį keičiantis pačiam. 

Šis projektas finansuojamas, re-
miant Europos Komisijai. Ši infor-
macija atspindi tik autoriaus po-
žiūrį, todėl Komisija negali būti 
laikoma atsakinga už bet kokį 
jame pateikiamos informacijos 
naudojimą.

Vizito Bieloje metu druskininkiečiai mėgavosi italų svetingumu ir bendravimu su jau antrus metus pažįstamais CASE partneriais/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

„Ryto“ gimnazijai atstovavo 3A klasės mokiniai V. Cerebiejūtė ir T. Gapševičius, 3D kla-
sės mokinė A. Smaliukaitė), anglų kalbos mokytoja L. Šerkšnaitė, vyr. finansininkė L. 
Kriščiūnienė ir projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja G. Stukienė/„Ryto“ gimna-
zijos archyvo nuotrauka

Informuoju, kad 2018-07-02 d. Diržų kaime, Leipalingio seniūnijoje, 
Druskininkų sav., bus atliekami žemės sklypo projektinis nr. 673N, priklau-
sančio Sauliui Lazickui, kadastriniai matavimai. Kviečiame 11 val. atvykti  
gretimo sklypo kad. Nr. 5908/0002:247  savininkę Irmą Bačanskienę arba 
jos įgaliotą asmenį dalyvauti kadastriniuose matavimuose. Matavimus at-
liks MB „Geometras“ matininkas Edmundas Mazėtis, tel.8 61430409, el. 
p.: mbgeometras@gmail.com
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Druskininkų lopšeliui-darželiui „Žibutė“ reikalingas 
ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Kandidatas turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turėti ikimokyklinio 
ugdymo pedagogo kvalifikaciją arba būti baigęs ikimokyklinio 
ugdymo mokytojų rengimo programą ir turėti auklėtojo kvalifikaciją.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus el. paštu: drs.
zibute@gmail.com arba pristatyti į lopšelį-darželį „Žibutė“, Vytauto 
24a, Druskininkai, sekretoriui asmeniškai iki 2018 m. liepos 10 d.:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso išklausymo dokumento 

kopiją (jei turi).
6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. 

Parodoje „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV 
draugystės amžius“ – dviejų šalių ryšių 

brandos patvirtinimas
Lietuvos ir Jungtinių Ameri-

kos Valstijų istorikų surinkti 
unikalūs dokumentai, fotogra-
fijos, istoriografinė medžiaga, 
kurioje užfiksuoti svarbiausi 
bendros Lietuvos ir JAV istori-
jos faktai, o taip pat visuome-
nei galbūt mažiau žinomi pa-
sakojimai apie šių dviejų šalių 
santykius ir juos lėmusias is-
torines asmenybes – tai par-
odos „Per Atlantą: Lietuvos ir 
JAV draugystės amžius“ ak-
centai. Parodoje, skirtoje Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui, eksponuojama 11 
stendų apie Lietuvos ir JAV 
kultūrinius, ekonominius ir po-
litinius ryšius.

Birželio 13 dieną, Druskininkų 
savivaldybės viešojoje bibliotekoje 
atidarant parodą „Per Atlantą: Lie-
tuvos ir JAV draugystės amžius“, 
dalyvavo Jungtinių Amerikos Vals-
tijų ambasadorė Lietuvoje Anne 
Hall, Prezidento Valdo Adamkaus 
bibliotekos-muziejaus vadovas 
Arūnas Antanaitis, Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius, druskininkie-
čiai ir miesto svečiai. 

JAV ambasadorės Lietuvoje A. 
Hall žodžiais, paroda „Per Atlan-
tą: Lietuvos ir JAV draugystės am-
žius“ yra simbolinis Amerikos ir 
Lietuvos ryšių brandos patvirtini-
mas.

JAV ambasadorė Lietuvoje A. 
Hall į susirinkusiuosius kreipė-
si lietuvių kalba: „Man didelė gar-
bė būti JAV ambasadore Lietuvo-
je laikotarpiu, kai Lietuva švenčia 
valstybingumo atkūrimo šimtme-
tį. Tai mus visus jaudinanti data. 
Nuo pat pradžių Jungtinės Ame-
rikos Valstijos nepripažino Balti-
jos šalių okupacijos. Kaip sakė ir 
prezidentas Donaldas Trampas, 
mūsų šalis sieja laisvės, nepri-
klausomybės, demokratijos ver-
tybės. Ši paroda skirta pagerbti 
vyrus ir moteris abiejose Atlanto 
pusėse, pašventusius savo gyve-
nimą tam, kad puoselėtų ekono-
minius, kultūrinius, politinius ry-
šius tarp mūsų šalių. Mes skolingi 
šiems žmonėms padėką už šių 
ryšių stiprinimą. Amerikos žmo-
nių vardu, norėčiau padėkoti Lie-
tuvai už šimtą metų draugystės, ir 
linkiu dar šimto metų!“

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas L. Urmanavičius 
padėkojo JAV ambasadorei ir vi-
siems parodos rengėjams už ini-
ciatyvą, surengiant parodą, kuri 
atspindi glaudžius ir draugiškus 
šalių ryšius, išlikusius, nepaisant 
istorinių iššūkių: „Lietuva daug iš-
gyveno, nuėjo nelengvą valsty-
bingumo kelią. Tačiau santykiai 
tarp Lietuvos ir Amerikos buvo 
draugiški, tokie jie ir išliko žmo-
nių, ir gyvenusių Lietuvoje, ir bu-
vusių emigracijoje, dėka.“

Drauge su JAV ambasada Lie-
tuvoje ir moksliniu darbuotoju iš 
JAV Čarlzu Perinu parodą paren-

gė Prezidento Valdo Adamkaus 
bibliotekos-muziejaus suburta is-
torikų komanda: Prezidento Valdo 
Adamkaus bibliotekos-muziejaus 
direktorius Arūnas Antanaitis, 
VDU istorijos katedros doktoran-
tas Egidijus Balandis, VDU hu-
manitarinio fakulteto prodekanas 
doc. dr. Giedrius Janauskas, Lie-
tuvos nacionalinės Martyno Maž-
vydo bibliotekos Lituanistikos 
skyriaus vadovė Giedrė Milerytė-
Japertienė, VDU Lietuvių išeivijos 
instituto mokslo darbuotoja dr. Ilo-
na Strumickienė, parodos dizai-
neris Kęstutis Vaišnoras. Vienas 
iš parodos rengėjų, Prezidento 
Valdo Adamkaus bibliotekos-mu-
ziejaus vadovas A. Antanaitis per 
parodos atidarymą įvardijo, jog ši 
paroda – it ledkalnio viršūnė, nes 
ekspozicijoje pateikiama tik ne-
didelė dalis šimtametės istorijos: 
„Atrinkome dešimt pagrindinių 
temų. Informacijos sukaupėme 
daug ir įvairios, tačiau parodoje 
norėjosi papasakoti, perteikti tai, 
kas atrodė svarbiausia.“

Paroda atskleidžia per šimtmetį 
puoselėtų JAV ir Lietuvos santykių 
dinamiką, suteikia galimybę pažin-
ti amerikiečius ir lietuvius per juos 
vienijančias tarpvalstybinės ir kul-
tūrinės veiklos sritis: meną, spor-
tą, ekonomiką, saugumą ir diplo-
matiją. Parodoje galima pamatyti 
ir filmuotą medžiagą iš Lietuvos 

centrinio valstybės archyvo – apie 
legendinį Amerikos lietuvių krepši-
ninką Praną Lubiną; taip pat – įra-
šytą pokalbį su Nobelio premijos 
laureatu, lietuvių kilmės mokslinin-
ku ekonomistu profesoriumi Ro-
bertu J. Shiller. Deramas dėmesys 
parodoje skirtas lietuvių išeivijos 
Amerikoje reikšmei, įkūnijant svar-
biausias lietuvių viltis, lūkesčius 
tarpukario metu, per sovietų oku-
paciją bei Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę. Parodos atidarymo 
metu bibliotekos direktorė Laima 
Žėkienė pasidžiaugė, kad paro-
da, įprasminanti JAV ir Lietuvos 
draugystės šimtmetį, simboliškai 
siejasi su Lietuvos valstybės at-
kūrimo 100-mečio sukaktimi: „Tiki-
mės, kad parodoje patirti įspūdžiai 
palies Lietuvos žmonių širdis, pa-
skatins apmąstymams, prisimini-
mams, paliks pasididžiavimo šalių 
draugyste, jų istorinėmis sąsajo-
mis jausmą.“

Šiemet parodą pamatys dau-
giau nei dešimt Lietuvos miestų 
bei miestelių, o nuolatiniam eks-
ponavimui paroda bus pristatyta 
Prezidento V. Adamkaus biblio-
tekoje-muziejuje Kaune. Druski-
ninkuose paroda veiks iki liepos 
2 dienos.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Parodą „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“ atidaryme dalyvavo JAV am-
basadorė Lietuvoje A. Hall, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavi-
čius/Justino Kygos nuotrauka

Paroda atskleidžia per šimtmetį puoselėtų JAV ir Lietuvos santykių dinamiką, suteikia 
galimybę pažinti amerikiečius ir lietuvius per juos vienijančias tarpvalstybinės ir kultūrinės 
veiklos sritis: meną, sportą, ekonomiką, saugumą ir diplomatiją/Justino Kygos nuotrauka

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25 %.

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

Tel. 8 682 10953
Centrui  „Dainava“ nuolatiniam darbui kavinėje „Širdelė“  

reikalingas virėjas (-a).  Tel. 8 313 59093

Gamybos įmonei UAB 
„Druskininkų Rasa“ 

reikalingi operatoriai. 
Teirautis telefonu: 

8 610 19078

Super! 
„Kurorto taksi“ – 
pigiausias taksi! 
Tel. 8 653 99907
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Tai įvyko: „Telia“ išmaniąją TV nuo šiol 
gali žiūrėti visi

„Telia“ išmaniosios televizi-
jos paslaugų kainodara tapo 
dar patrauklesnė ir lengvai pri-
sitaiko prie skirtingų poreikių. 
Be to, ją žiūrėti galima net ato-
kiame vienkiemyje, kurio nepa-
siekia jokie laidai, mat ji veikia 
per sparčiausią Lietuvoje mobi-
lųjį „Telia“ 4G LTE tinklą. Taigi 
nuo šiol „Telia“ išmanioji televi-
zija yra geriausias TV sprendi-
mas, kur begyventumėte.

„Išmanioji televizija pakeitė lie-
tuvių suvokimą apie tai, kaip žiūri-
me televizorių – ne pagal progra-
mos tinklelį, kaip nuo televizijos 
atsiradimo, o tada, kada pato-
gu žmonėms: su laidų ir seria-
lų atsisukimu, įrašais, naujausių 
ir festivalinių filmų nuoma ir net-
gi specialiai vaikams sukurtu turi-
niu. Dabar „Telia“ pradeda naują 
išmaniosios televizijos erą Lie-
tuvoje: lankstūs paslaugų pla-
nai patenkins skirtingus žiūrovų 
poreikius, o klientų namus ji pa-
sieks ne tik šviesolaidžio ar va-
rio kabeliais, bet ir 99 proc. Lie-
tuvos teritorijos dengiančiu „Telia“ 
4G mobiliuoju ryšiu“, – sako „Te-
lia“ komercijos ir produktų vado-
vas Robertas Žudys.

Nuo šiol „Telia“ klientai gali rink-
tis iš trijų išmaniosios televizijos 
planų. Lietuviškos televizijos mė-
gėjams skirtas planas MINI su 22 
televizijos kanalais. Į jį įeina tokie 
televizijos kanalai, kaip LRT HD, 
LNK, TV3 HD, BTV, TV6 HD, „Info 
TV“, „Balticum TV“, TV7 ir kiti. 

Planas MIDI pritaikytas įvairių 
pomėgių žiūrovams. Jo pagrin-
diniame rinkinyje yra daugiau nei 
50 kruopščiai atrinktų TV kanalų 
įvairiomis kalbomis, rodančių fil-
mus, serialus, koncertus, spor-
to transliacijas, naujienų laidas 
ir ne tik. 

Išrankiausių žiūrovų poreikius 
patenkins MAXI planas, siūlan-
tis net 90 kanalų, kurių dauguma 
yra aukštos raiškos (HD) ir narys-
tę „Kino klube“, kuriame – pripa-
žintų Europos ir Holivudo kino kū-
rėjų darbai bei visame pasaulyje 
garsūs serialai. 

Išmaniosios televizijos funkci-
jos, tokios kaip transliacijos val-
dymas (atsukimas, stabdymas ar 
persukimas), dviejų savaičių įra-
šai, videonuoma, radijas ir kitos, 
veikia su visais mokėjimo planais. 

R. Žudys atkreipia dėmesį, kad 
mobiliuoju 4G ryšiu veikianti iš-
manioji televizija pakeis senąją 
antžeminę skaitmeninę televizi-
ją (DVBT), kurios bus atsisakyta 
etapais, pradedant nuo rugpjūčio. 
Naujoji technologija suteiks dar 

daugiau galimybių: žiūrovai ne tik 
matys kanalų tinklelį, galės rinktis 
pageidaujamą kalbą ar subtitrus, 
bet ir mėgausis visais išmanio-
sios televizijos privalumais, įskai-
tant filmų ir serialų nuomą, „Kino 
klubą“, „Vaikų kampelį“ ir kt. 

Abejojančius, ar naujoji paslau-
ga veiks patikimai ir kokybiškai, 
„Telia“ atstovas nuramina: pla-
čiausias ir sparčiausias Lietu-
voje „Telia“ 4G tinklas tam pil-
nai paruoštas. Be to, „Telia“ siūlo 
naująją paslaugą 30 dienų išban-
dyti nemokamai. Nepatiks – grą-
žinsite įrangą ir sutartis bus nu-
traukta be jokių baudų. 

Užsisakyti „Telia“ išmaniąją te-
leviziją galite atvykę į artimiau-
sią saloną, paskambinę telefonu 
1817 arba internete www.telia.lt.  

Perku automobilius. Gali būti su defektais. 
Tel. 8 627 87576

Automobilių salonų valymas. Vytauto g. 34, 
tel. 8 654 35497

UAB „Švykai“ ieško mūrininkų (-ių), tinkuotojų-
apdailininkų (-ių). Tel. 8 687 50429

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

Reikalinga pardavėja (-jas), dirbti kebabų kioske. 
Tel. 8 681 17854

Autoservisui reikalingas automechanikas. 
Tel. 8 613 91192

Siūlomas nuolatinis traktorininko darbas žmogui, mylinčiam 
techniką su bent minimalia patirtimi žemės ūkyje. 

Garantuojamas atlyginimas pagal kvalifikaciją, apmokami 
viršvalandžiai, darbas su nauja technika.

Tel. 8 677 25331

Ūkininkas už geriausią kainą išsinuomos arba pirks dirbamą 
žemę aplink Leipalingį, Ricielius, Guobinius, Kibyšius, Lazdijų 
arba Varėnos rajonuose. Nuomos kaina – 80-130 Eur/1 ha, pri-
klausomai nuo žemės našumo ir sklypo ploto. Gali būti išnuo-
mota, apleista. Tel. 8 630 25311

Kokybiškai atliekame butų remontus, restauruojame 
vonias, suteikiame garantijas. Tel. 8 607 38627

Siūlomas laikinas traktorininko darbas pievų smul-
kinimo darbams. Svarbu: technikos išmanymas, no-
ras dirbti. Patirtis nebūtina. Geras atlyginimas, ap-
mokami viršvalandžiai, darbas nauja technika. 

Tel. 8 677 25331

Viešbučiui  „Galia“ reikalingi 
darbuotojai:

- padavėja (-as)
- kambarinė
- pagalbinė (-is) darbuotoja (-as) 
virtuvėje.

Tel.: 8 685 08833, 8 685 40033
CV siųsti ei. paštu:

 info@galia.lt

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355
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Užuojautos

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)

8 (313) 51138, 8 698 72200

Mirus Laimai Mazurevičienei, 
nuoširdžiai užjaučiame dukras, vyrą, brolį.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.

Namų bendrijos „Nemunas“ gyventojai

Mes tikim – Tu neišėjai, Tu tik maža lakštute išskridai...
Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai... 

Mirus dailininkei Laimai Mazurevičienei, dalijamės skausmu 
ir tariame nuoširdžius užuojautos žodžius. 

Irena, Ona ir Povilas

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

Renginiai
Birželio 22 d. 13 val. Almana-

cho „Poezijos spalvos“ pristatymas 
(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Birželio 22 d. 18 val. Muzikos 
studija „Mikutis“ ir Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos moks-
leivių pučiamųjų orkestro koncertas 
„Vai tai dūda ir vėl dūda“ (K. Dinei-
kos sveikatingumo parkas, Sauso-
ji g. 1)

Birželio 22 d. 21.30 val. Lauko 
kino seansas. Filmas „Gerumo ste-
buklas/Wonder“ 2017 m. (JAV), re-
žisierius – Stephen Chbosky (Pra-
mogų aikštė, Vilniaus al.24)

Birželio 23 d. 19 val. Choro mu-
zikos koncertas. Dalyvauja vyrų 
choras „Hyttetu“, vadovė Eugenie 
P. Lunde (Norvegija) ir mišrus cho-
ras „Druskininkai“, vadovė Inga Va-
gnoriūtė (Pramogų aikštė, Vilniaus 
al. 24 ) 

Birželio 23 d. 20 val. Joninių 
šventė  Druskininkuose  (Pramogų 
aikštė, Vilniaus al. 24 ) 

Birželio 23 d. 20.30 val. Joninių 
šventė „Buvo naktys švento Jono“ 
(Prie Leipalingio dvaro)

Birželio 24 d. 21.30 val. Lauko 
kino seansas. Kino miuziklas „Vel-
nio nuotaka” 1973 m. (Lietuva),  re-
žisierius – Arūnas Žebriūnas (Pra-
mogų aikštė, Vilniaus al. 24 ) 

XVI tarptautinis menų 
festivalis „Druskininkų vasara 

su M. K. Čiurlioniu“:

Birželio 24 d. 19.30 val. Drus-
kininkų bažnyčioje – sakralinės 
muzikos valanda: Silvija Beatričė 
(sopranas), Matas Samulionis (sak-
sofonas), Dalia Jatautaitė (vargonai)

Liepos 1 d., 19.30 val. Druskinin-
kų bažnyčioje – sakralinės muzikos 
valanda: Aušra Cicėnaitė (sopra-
nas), Daiva Gudelevičiūtė (altas), 
Živilė Survilaitė (vargonai)

Liepos 1 d. 11 val. Choro „Židi-
nys“ koncertas (Leipalingio Švč. 
Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčia, 
Kapų g. 2)

Parodos

Paroda „Per Atlantą: Lietuvos ir 
JAV draugystės amžius“

Onos Olšauskienės retrospekty-
vinė darbų paroda „Ieškojimai“ pri-
statymas (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

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

Birželio 27 d. 19 val. atidaroma 
menininko Aido Striogos skulptūrų 
paroda „Akmenų istorijos“ (V. K. Jo-
nyno galerijoje, Turistų g. 9)

Birželio 27 d. 20 val. 53-ojo forte-
pijoninės muzikos festivalio koncer-
tas, kuriame gros Sonata ir Rokas 
Zubovai (M. K. Čiurlionio memoria-
liniame muziejuje, M. K. Čiurlionio 
g. 35)

Nuoširdžiai užjaučiame Vandą Jurgaitienę, mirus sūnui. 

Buvusios kolegės

Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, 
mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame 

Liną Česnulaitienę. 
Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 

valandą. 

DNSB „Tauras“ gyventojai
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2018.06.23 d.
Šeštadienis

2018.06.22 d.
Penktadienis

2018.06.24 d.
 Sekmadienis

2018.06.25 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 340 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 6, 7 s. 

10:50 Komisaras Reksas 21 s.
11:40 Stilius.
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 329 s. 
17:30 Žinios. 
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čem-

pionatas. D grupė. Nigerija – Islandija. 
Tiesioginė transliacija iš Volgogrado. 

19:57 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama. 
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbo-

lo čempionatas. E grupė. Serbija – 
Šveicarija. Tiesioginė transliacija iš 
Kaliningrado. 

23:00 Tvin Pyksas 1-7 s.

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

kelnis“ 11. 7 s.
06:55 „Simpsonai“ 16. 14, 

15 s. (k.).
07:55 „Pasmerkti 4“ 6. 77 s. (kart.) 
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 20 

s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Gyvenimo išdaigos“ 2. 19, 20 

s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 846- 849 s. 
15:00 „Simpsonai“ 16. 16, 17 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Paslaptinga karalystė“.
21:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Tai reiškia karą“.
23:25 „Trys dienos nužudyti“.
01:45 „Kietas riešutėlis. Kerštas su 

kaupu“ (k.).
04:00 „Magiškasis Maikas“ (k.).

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“ 157-159 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 16 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

141 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 . 
11:25 „Policijos akademija“ 12 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 16 s.
14:25 „Dvi širdys“ 888-891 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Nuo... Iki.... 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Keršto va-

landa.
22:35 Mano tobulas gangsteris.
00:30 Ryklys robotas.
02:10 Itališkas apiplėšimas. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 4 kampai.
07.10 Patriotai. 

08.10 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-
čiuliu.

08.40 „Neprijaukinti. Australija“. 
09.10 „Rojus“ 69 s.
10.15 „Rasputinas“ 1 s.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 6 s.
12.25 „Iššūkis“ 3 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 14 s.
14.55 „Delta“ 23 s.
16.00 Reporteris. 
16.30 Gyvenimo būdas. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 16 s.
18.00 Reporteris.
18.42 Keliauk su „Reporteriu“. 
18.55 Rubrika „Renovacija. Sužinok 

daugiau“.
19.00 „Iššūkis“ 2. 7 s.
20.00 Reporteris. 
20.30 Grilio skanėstai.
21.00 Patriotai. 
22.00 Reporteris.
22.17 Keliauk su „Reporteriu“. 
22.30 „Iššūkis“ 2 s.
23.35 „Gluchariovas“ 14 s.
00.35 „Delta“ 23 s.
01.30 „Neprijaukinti. Turkija“. 
02.00 „Merdoko paslaptys“ 5. 5 s.

06:15 „Viena už visus“ 135, 
136 s.

07:25 „Prokurorų patikrini-
mas“ 467 s.

08:35 „44-as skyrius“ 90 s.
09:35 „Tokia tarnyba“ 62 s.
10:30 „Kobra 11“ 14 s.
11:35 „Akloji zona“ 22 s.
12:35 „Stoties policija“ 12 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 468 s.
14:50 „44-as skyrius“ 91 s.
15:55 „Tokia tarnyba“ 63 s.
16:50 „Kobra 11“ 15 s.
18:00 „Pavariau“ 25 s. 
18:30 numatomos LKL čempionato 

rungtynės. Tiesioginė transliacija.
21:00 Karys.
23:00 Priverstinis kerštas.
00:50 „Įkaitai“ 9 s.
01:40 Karys.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

nuotykiai 32, 33 s. 
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 2. 17 s. 
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė 

29 s. 
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boru-

žėlė 17 s. 
08:10 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Gy-

vūnų išgyvenimo strategija. Nuolati-
nė kova.

12:40 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Gyvūnų jaunikliai. Vandens gy-
vūnų jaunikliai.

13:35 Puaro 2. 3, 4 s.
15:20 Gamtos inspektoriai. 
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. F grupė. Pietų Korėja 
– Meksika. Tiesioginė transliacija iš 
Rostovo. 

19:57 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:00 Panorama. 
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. F grupė. Vokietija – Šve-
dija. Tiesioginė transliacija iš Sočio. 

23:00 Duokim garo! Šimtmečio Jo-
ninių šventė.

01:20 Tvin Pyksas 2. 1-5 s. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt. 
06:35 Gimę tą pačią dieną. 

07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Snie-

guolė.
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:00 Premjera. Kačių ABC 2. 2 s. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Salų 

gamtos slėpiniai. Laukinis rojus.
12:40 Pasaulio dokumentika. Ne-

pažinti Indokinijos kampeliai. Vietna-
mas. Feniksas, pakilęs iš pelenų.

13:35 Puaro 2. 26 s.
15:20 Gamtos inspektoriai. 
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Velnio nuotaka. Muzikinis fil-

mas Kazio Borutos apysakos „Balta-
ragio malūnas“

motyvais.
17:15 Klausimėlis.lt.
17:30 Žinios.
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. H grupė. Japonija – Se-
negalas. Tiesioginė transliacija iš Je-
katerinburgo. 

19:57 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:00 Panorama. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 341 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 6 s.

10:50 Komisaras Reksas 22 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.
15:40 Premjera. Seserys 330 s. 
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. A grupė. Urugvajus – 
Rusija. Tiesioginė transliacija iš Sa-
maros. Pertraukoje – Žinios. 

19:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-
vą. Marcelė Kubiliūtė. 

19:57 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama. 
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čem-

pionatas. B grupė. Ispanija – Marokas. 
Tiesioginė transliacija iš Kaliningrado. 

23:00 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 5. 5, 6 s. 

23:45 Tvin Pyksas 2. 15-22 s. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
08.30 Kaimo akademija.

09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Peru“. 
10.35 „Pavojingiausios kelionės. 

Somalilandas“. 
11.10 Ekovizija.
11.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 3, 4 s.
13.30 „Laiptai į dangų“ 21, 22 s.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
16.50 2018 m. „Formulės-1“ čempi-

onatas. Kanados GP apžvalga.
18.00 Žinios.
18.30 „Nuostabūs pojūčiai“..
19.00 „Rasputinas“ 2 s.
20.00 Žinios.
20.30 „Rasputinas“ 3 s.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 13, 

14 s.
01.00 „Laiptai į dangų“ 17, 18 s.
02.50 „24/7“.
03.30 „Kapitonas Gordejevas“ 3. 1, 2 s.
05.10 „24/7“.
05.50 „Pasaulio turgūs. Tailandas“. 

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ 147 s. (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Vėžliukai nindzės“ 3. 

19 s.
08:00 „Aladinas“ 148 s.
08:30 „Kobra 11“ 20. 6 s. 
09:30 „Ilgo plauko istorija“ 112 s.
10:00 „Virtuvė“ 7. 25 s. 
10:30 „Skaniai ir paprastai“.
11:00 „Svajonių ūkis“. 
11:30 ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Romanas su brangakmeniu“.
13:45 ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Nilo perlas“.
15:50 „Havajai 5.0“ 4. 17 s. 
16:45 „Ekstrasensai tiria“ 2 s. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS 

„Palikti sniegynuose“.
21:55 VASAROS KINO TEATRAS 

„Iksmenai. Pradžia. Ernis“.
00:05 „Juodosios raganos metai“.
01:50 „Tai reiškia karą“ (k.).
03:30 „Trys dienos nužudyti“ (k.).
05:30 „Virtuvė“ 4. 13 s. 

06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ 148 s. (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“ 

41 s.
07:30 „Vėžliukai nindzės“ 3. 20 s.
08:00 „Aladinas“ 149 s.
08:30 „Kobra 11“ 20. 7 s. N-7
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30 „Svajonių sodai“. 
11:30 ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Ozas. Didingas ir Galingas“.
14:10 ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Vidurvasario vainikas“.
16:25 „Kung fu panda. Meistrų pa-

slaptys“.
16:45 „Ekstrasensai tiria“ 3 s. 
18:30 „TV3 žinios“ 175 s.
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS 

„Laukiniai šernai“.
21:35 VASAROS KINO TEATRAS 

„Kietas riešutėlis 4.0“.
00:10 PREMJERA „Pabėgimo kam-

barys“.
01:50 „Iksmenai. Pradžia. Ernis“ (k.).
03:50 „Juodosios raganos metai“ (k.)
05:20 „Virtuvė“ 4. 14 s. 

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

kelnis“ 11. 8 s. 
06:55 „Simpsonai“ 16. 16, 

17 s. (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Kobra 11“ 20. 7 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 849-852 s. 
15:00 „Simpsonai“ 16. 18, 19 s. 
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 21 s. 
20:00 PREMJERA „Tarp mūsų, 

mergaičių“ 101 s.
21:00 PREMJERA „Kam ta meilė?“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Ekipažas“.
01:20 „Kvantikas“ 2. 12 s. 
02:10 „Amerikiečiai“ 5. 1 s. 
03:05 „Aferistas“ 5. 4 s.
03:55 „Ekstrasensai tiria“ 75 s. 
04:55 „Kvantikas“ 2. 12 s. (k.).

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

Litlis“ 11 s. 
06:55 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 15 s.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“ 25 s. 
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“ 12 s.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 

13 s. 

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“ 160-162 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 17 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

142 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Ponas Bynas“ 4 s.
11:25 „Geriau vėliau, negu nieka-

da“ 4 s.
12:25 Nuo... Iki... . 
13:25 „Gyvenimo daina“ 17 s.
14:25 „Dvi širdys“ 892-895 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Grafas 

Montekristas.
01:05 Aš Žvaigždė . 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojū-

čiai“. 
07.55 „TV Europa pristato. Karo ir 

pokario vaikai. Holokausto vaikai“. 
08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
08.45 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 Gyvenimo būdas. 
11.00 „Iššūkis“ 5, 6 s.
13.00 „Baltoji vergė“ 13, 14 s.
15.00 Tarptautinis MMA turnyras 

„King of the Cage Baltic Tour 3“. Ko-
vos narvuose. 2018 m.

16.00 Žinios.
16.20 „Neišsižadėk“ 7, 8 s.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ 8 tęs., 9 s.
20.00 Žinios.
20.25 „Svarbiausia - įstatymas“ 13, 

14 s.
22.30 Žinios.
23.00 „Iššūkis“ 5, 6 s.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“ 47, 48 s
02.40 „Baltoji vergė“ 13, 14 s.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“. 
04.30 „Iššūkis“ 5, 6 s.
06.00 „Pasaulio turgūs. Nica“. 
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgy-
bininkė Marcelė Kubiliūtė“. 

07.10 Patriotai. 
08.10 „24/7“. 
09.10 „Rojus“ 70 s.
10.15 „Neišsižadėk“ 7 s.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 7 s.
12.25 „Iššūkis“ 4 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 15 s.
14.55 „Delta“ 24 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 17 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
19.00 „Iššūkis“ 2. 8 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 

06:15 „Viena už visus“ 132-
136 s.

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Pavariau“ 17 s. 
10:30 „Mano siaubūnėlis“ 1 s. 
11:30 „Gamtos stebuklas. Našlai-

čiai“ 1 s. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“ 1 s. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“ 4. 
15:50 „Reali mistika“ 30 s. 
16:50 „Nusikaltimų miestas“ 4 s. 
17:20 „Detektyvų istorijos“ 4 s. 
18:20 „Kas žudikas?“ 34 s. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Angelai ir 

Demonai.
00:50 AŠTRUS KINAS Mirties mo-

telis 2. Pirmasis kirtis.
02:25 „Įkaitai“ 8, 9 s.
03:55 Muzikinė kaukė. 

06:30 Vilkikų čempionatas. 
Jordanija . 2017 m. 

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

09:00 Galiūnų Čempionų lyga Grai-
kijoje. 2017 m. 

10:00 „Pavariau“ 18 s. 
10:30 „Mano siaubūnėlis“ 2 s. 
11:30 „Gamtos stebuklas. Našlai-

čiai“ 2 s. 
12:35 „Ekstrasensų mūšis“ 5. 
15:00 Lietuvos plento dviračių čem-

pionatas. Tiesioginė transliacija iš 
Gargždų.

18:00 „Nusikaltimų miestas“ 5. 
18:30 „Detektyvų istorijos“ 5 s. 
19:30 „Daktaras Richteris“ 23, 24 s.

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

Litlis“ 12 s. 
06:55 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 16 s.
07:20 „ „Nickelodeon“ valanda.  Žu-

viukai burbuliukai“ 26 s. 
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys“ 13 s.
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 

14 s. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 13 s. 
09:00 „Saugokis meškinų“ 30, 31 s. 
09:30 „Drakonų kova. Super“ 22 s. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Drakono 

užkeikimas.
11:45 Haris Poteris ir Azkabano 

kalinys.
14:35 Šoklys.
16:25 Ne anyta, o monstras.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Asteriksas ir Obeliksas. Misi-

ja Kleopatra.
22:50 PREMJERA Aš Žvaigždė.
00:40 Elvis ir Niksonas.
02:15 Rezerviniai farai.

02.45 „Žmogus be praeities“ 15 s.
03.35 „Vienišas vilkas“ 21 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 5 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Pasaulio turgūs. Stambulas“. 
06.30 „Nuostabūs pojūčiai“. 

20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. H grupė. Lenkija – Ko-
lumbija. Tiesioginė transliacija iš Ka-
zanės. 

23:00 Tvin Pyksas 2. 6-14 s. 

08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 12 s. 
09:00 „Saugokis meškinų“ 28, 29 s. 
09:30 „Drakonų kova. Super“ 21 s. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko 

Semio nuotykiai 2.
11:50 Keturkojai didvyriai.
13:35 Kongas.
15:45 Policijos akademija 3. Vėl ap-

mokymuose.
17:30 „Geriau vėliau, negu nieka-

da“ 4 s.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Smurfai.
21:35 Rezerviniai farai.
23:40 Ji man – ne pora.
01:35 Mano tobulas gangsteris. 

21:45 „Juodasis sąrašas“ 8 s.
22:45 „Išbandymų diena“ 11 s.
23:45 „Ekstrasensų mūšis“ 5. 
02:10 Mirties motelis 2. Pirmasis kirtis.
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 343 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 6. 10 s. 
10:50 Komisaras Reksas 24 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. 
15:40 Premjera. Seserys 332 s. 
16:45 2018 FIFA pasaulio futbo-

lo čempionatas. F grupė. Meksika – 
Švedija. Tiesioginė transliacija iš Je-
katerinburgo. Pertraukoje – Žinios. 

19:00 Gyvenimas.
19:57 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama. 
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. E grupė. Serbija – Brazi-
lija. Tiesioginė transliacija iš Maskvos. 

23:00 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 5. 8 s. 

23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
6. 10 s. (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 344 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 6. 11 s. 
10:50 Komisaras Reksas 25 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. 
15:40 Premjera. Seserys 333 s. 
16:45 2018 FIFA pasaulio futbo-

lo čempionatas. H grupė. Japonija – 
Lenkija. Tiesioginė transliacija iš Vol-
gogrado. Pertraukoje – Žinios.

19:00 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 

19:57 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama. 
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čem-

pionatas. G grupė. Anglija – Belgija. Tie-
sioginė transliacija iš Kaliningrado. 

23:00 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 5. 9 s. 

23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
6. 11 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 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
05:00 Seserys 333 s. (k.).

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

kelnis“ 11. 10 s. 
06:55 „Simpsonai“ 16. 20, 

21 s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 22 s. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 102 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 857-860 s. 
15:00 „Simpsonai“ 17. 1, 2 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
20:00 PREMJERA „Tarp mūsų, 

mergaičių“ 103 s. 
21:00 PREMJERA „Kam ta meilė?“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Mirtinas smūgis“.
00:20 „Elementaru“ 5. 16 s. 
01:20 „Kvantikas“ 2. 14 s. 
02:15 „Amerikiečiai“ 5. 3 s. 
03:05 „Aferistas“ 5. 6 s.
03:55 „Ekstrasensai tiria“ 77 s. 
04:55 „Elementaru“ 5. 16 s. (k.).

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

kelnis“ 11. 11 s. 
06:55 „Simpsonai“ 17. 1, 2 s. (k.).

07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 23 s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 103 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 861-864 s. 
15:00 „Simpsonai“ 17. 3-4 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 24 s. 
20:00 TIESIOGIAI „Pasaulio vyrų 

krepšinio čempionato atrankos rung-
tynės. Lenkija - Lietuva“.

21:50 „TV3 vakaro žinios“. 
22:50 PREMJERA VASAROS KINO 

TEATRAS „Pagrobimas“.
00:45 „Elementaru“ 5. 17 s. 
01:30 „Kvantikas“ 2. 15 s. 
02:20 „Amerikiečiai“ 5. 4 s. 
03:15 „Aferistas“ 5. 7 s.
04:05 „Ekstrasensai tiria“ 78 s. 
05:05 „Elementaru“ 5. 17 s. (k.).

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“ 166-168 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 19 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

144 s.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 14 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 19 s.
14:25 „Dvi širdys“ 899-902 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Karo 

menas.
00:55 „Judantis objektas“ 14 s.
01:45 Pabėgimas. 

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“ 169-171 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 20 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

145 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 15 s.

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“ 71 s.
10.15 „Neišsižadėk“ 8 s.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 8 s.
12.25 „Iššūkis“ 5 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 16 s.
14.55 „Delta“ 2. 1 s.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 18 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
19.00 „Iššūkis“ 2. 9 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Patriotai. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.00 „Iššūkis“ 3 s.
00.05 „Gluchariovas“ 16 s.
01.05 „Delta“ 2. 1 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 5. 7 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 2 s.
03.35 „Vienišas vilkas“ 23 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 7 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 15 s.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija.
07.10 Patriotai. 

08.10 Šiandien kimba.
09.10 „Rojus“ 72 s.
10.15 „Neišsižadėk“ 9 s.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 9 s.
12.25 „Iššūkis“ 6 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 17 s.
14.55 „Delta“ 2. 2 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 19 s.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Iššūkis“ 2. 10 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 Patriotai.
22.00 Reporteris. 
23.00 „Iššūkis“ 4 s.
00.05 „Gluchariovas“ 17 s.
01.05 „Delta“ 2. 2 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 5. 8 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 3 s.
03.35 „Vienišas vilkas“ 24 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 8 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 16 .

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai. Kuli-

narinė laida. 2018 m.
07.10 Patriotai. 
08.10 „Gyvenimo būdas“. 
09.10 „Rojus“ 73 s.
10.15 „Rasputinas“ 2 s.
11.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 10 s.
12.25 „Iššūkis“ 7 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 18 s.
14.55 „Delta“ 2. 3 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 20 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Iššūkis“ 2. 11 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Patriotai“. 
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Iššūkis“ 5 s.
00.05 „Gluchariovas“ 18 s.
01.05 „Delta“ 2. 3 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 5. 9 s.
02.45 „Žmogus be praeities“ 16 s.
03.35 „Svarbiausia - įstatymas“ 1 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 9 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 17 s.

06:15 „Viena už visus“ 139, 
140 s.

07:25 „Prokurorų patikrini-
mas“ 469 s.

08:35 „44-as skyrius“ 92 s.
09:35 „Tokia tarnyba“ 64 s.
10:30 „Kobra 11“ 16 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 4 s.
12:35 „Stoties policija“ 16 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 470.
14:50 „44-as skyrius“ 93 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 1 s.
16:50 „Kobra 11“ 17 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 5 s.
18:55 „Stoties policija“ 17 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 7 s. 
21:00 „Delta“ būrys.
23:40 Žemė - nauja pradžia  .
01:30 „Įkaitai“ 10 s.
02:15 „Detektyvų istorijos“ 4 s. 

06:15 „Viena už visus“ 141, 
142 s.

07:25 „Prokurorų patikrini-
mas“ 470 s.

08:35 „44-as skyrius“ 93 s.
09:30 „Teisingumo agentai“ 1 s.
10:30 „Kobra 11“ 17 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 5 s.
12:35 „Stoties policija“ 17 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 471 s.
14:50 „44-as skyrius“ 94 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 2 s.
16:50 „Kobra 11“ 18 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 6 s.
18:55 „Stoties policija“ 18 s.
20:00 Info diena. 

06:15 „Viena už visus“ 143, 
144 s.

07:25 „Prokurorų patikrini-
mas“ 471 s.

08:35 „44-as skyrius“ 94 s.
09:30 „Teisingumo agentai“ 2 s.
10:30 „Kobra 11“ 18 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 6 s.
12:35 „Stoties policija“ 18 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 472.
14:50 „44-as skyrius“ 95 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 3 s.
16:50 „Kobra 11“ 19 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 7 s.
18:55 „Stoties policija“ 19 s.
20:00 Info diena. 
20:25 Savaitės kriminalai. 
21:00 Kitos 48 valandos.
23:00 Smūgio banga. Akimirka iki ka-

tastrofos.
00:45 „Įkaitai“ 12 s.
01:35 „Reali mistika“ 30 s.

2018.06.26 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 342 s.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 6. 9 s. 

10:50 Komisaras Reksas 23 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. 
15:40 Premjera. Seserys 331 s. 
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 

čempionatas. C grupė. Danija – Pran-
cūzija. Tiesioginė transliacija iš Mas-
kvos. Pertraukoje – Žinios.

19:00 Emigrantai. 
19:57 Loterija „Keno Loto“.
20:00 Panorama. 
20:43 Loterija „Jėga“.
20:45 2018 FIFA pasaulio futbo-

lo čempionatas. D grupė. Islandija 
– Kroatija. Tiesioginė transliacija iš 
Rostovo. 

23:00 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 5. 7 s. 

23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
6. 9 s. (k.).

00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-

vą. Marcelė Kubiliūtė (k.).
01:50 Smegenų paslaptys. Marse-

lis Prustas.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
04:00 Seserys 330, 331 s. (k.).

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

čiakelnis“ 11. 9 s. 
06:55 „Simpsonai“ 16. 18, 19 s.

07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 21 s. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“ 101 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 853-856 s. 
15:00 „Simpsonai“ 16. 20, 21 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 22 s. 
20:00 PREMJERA „Tarp mūsų, 

mergaičių“ 102 s. 
21:00 PREMJERA „Kam ta meilė?“. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 PREMJERA VASAROS 

KINO TEATRAS „Ore“.
00:20 „Elementaru“ 5. 15 s. 
01:20 „Kvantikas“ 2. 13 s. 
02:10 „Amerikiečiai“ 5. 2 s. 
03:05 „Aferistas“ 5. 5 s.
03:55 „Ekstrasensai tiria“ 76 s. 
04:55 „Elementaru“ 5. 15 s. (k.).
05:35 „Virtuvė“ („Кухня“). Rusija, 

komedija, 2014. 4 sez. 15 s. N-7 

06:10 Dienos programa. 
06:15 „Mano gyvenimo 

šviesa“ 163-165 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 18 s.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

143 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Oplia! 
11:25 „Policijos akademija“ 13 s.
12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 18 s.
14:25 „Dvi širdys“ 896-898 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Pabėgimas.
00:20 „Judantis objektas“ 13 s.
01:15 Grafas Montekristas.

06:15 „Viena už visus“ 137, 
138 s.

07:25 „Prokurorų patikrini-
mas“ 468 s.

08:35 „44-as skyrius“ 91 s.
09:35 „Tokia tarnyba“ 63 s.
10:30 „Kobra 11“ 15 s.
11:35 „Mirtinas ginklas“ 3 s.
12:35 „Stoties policija“ 15 s.
13:35 „Prokurorų patikrinimas“ 469 s.
14:50 „44-as skyrius“ 92 s.
15:55 „Tokia tarnyba“ 64 s.
16:50 „Kobra 11“ 16 s.
17:55 „Mirtinas ginklas“ 4 s.
18:55 „Stoties policija“ 16 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 6 s. 
21:00 Žemė - nauja pradžia.
22:55 Angelai ir Demonai.
01:30 „Juodasis sąrašas“ 8 s.
02:15 „Išbandymų diena“ 11 s.

21.00 Patriotai.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempi-

onatas. Prancūzijos GP apžvalga.
00.05 „Gluchariovas“ 15 s.
01.05 „Delta“ 24 s.
02.00 „Merdoko paslaptys“ 5. 6 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 1 s.
03.35 „Vienišas vilkas“ 22 s.
04.20 „Merdoko paslaptys“ 5. 6 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 14 s.

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 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys 332 s. (k.).

20:25 „Nusikaltimų miestas“ 8 s. 
21:00 Smūgio banga. Akimirka iki ka-

tastrofos.
22:50 „Delta“ būrys.
01:20 „Įkaitai“ 11 s.
02:05 „Kas žudikas?“ 34 s. 

12:25 Gyvenimiškos istorijos. 
13:25 „Gyvenimo daina“ 20 s.
14:25 „Dvi širdys“ 903-906 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 Oplia!
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Eik su 

manim.
00:20 „Judantis objektas“ 15 s.
01:10 Karo menas.
03:10 Alchemija XVII. Niekam neži-

nomas menininkas. 
03:40 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

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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Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

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

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

pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių 

smulkmenų už itin patrauklią kainą!

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692

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

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Fasadų šiltinimas (polistirolo klijavimas, armavimas, 
dekoratyvinis tinkas). Tel. 8 657 50460

DVIRAČIAI:
Nauji ir naudoti.

Nuoma, remontas, 
atsargines detales, 

aksesuarai.
Tel. 8 682 10953

Mus rasite: 
Šv. Jokūbo g. 3

Dirbam be išeiginių.



2018 m. birželio 21 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 16015

Asmeniniai skelbimai
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

0,623 ha namų valdos sklypas 
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto 
kelio, netoli elektra. Kaina – 9350 
Eur. Arba keičiu į mišką.  
Tel. 8 682 48474

16 a namų valdos sklypas Vie-
čiūnuose, Perkūno g. Kaina – 1 
a/1100 Eur. Tel. 8 612 86375

Sodyba 70 a namų valdos skly-
pe, šalia ežero, su ūkiniais pas-
tatais Veršių kaime (8 km nuo 
Druskininkų). Tel. 8 680 76474

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

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

7,54 a sodo sklypas Viečiūnuose 
SB „Papartis“, yra 1 a mūrinis na-
mas su palėpe, ūkinis pastatas, 
stiklinis šiltnamis, šulinys. Kaina 
– 30000 Eur. Tel. 8 615 46586

9 a  namų valdos sklypas Drus-
kininkuose, Pylimo g. Kaina – 
15500 Eur. Tel. 8 654 22872

17 a namų valdos sklypas Saulė-
tekio g. Druskininkuose.  
Tel. 8 654 22872

15 a žemės ūkio paskirties skly-
pas Randamonių k., šalia miško. 
Tel. 8 686 56787

Parduodu 24 sklypas Panemu-
nės g., 14 a žemės ūkio paskir-
ties sklypą ant Nemuno kranto. 
Tel. 8 680 58789

Parduodu 12 sklypas Panemunės 
g. Tel. 8 680 58789

Garažas b-joje „Viražas“ (prie 
Eglės san.). Tel. 8 634 49250

15 a žemės ūkio paskirties  skly-
pas Randamonyse .  
Tel. 8 654 22872

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Peugeot 206“ 2004-12 m., 1,4 
HDI. Automobilis sutvarkytas, TA 
iki 2020 m. Tel. 8 600 38413 

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

Geros kokybės japoniškų va-
sarinių padangų lietais diskais 
komplektas 195/60 R-15 (penkių 
skylių) Tel. 8 626 60208

Sausa statybinė mediena: brūsai 
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos 
(viengubo pjovimo) 0,25 ir 0,31 
cm storio; dilės 2,20 ilgio, 6 cm ir 
5 cm storio; viengubos pjovimo 6 
cm storio lagės; 6 m ilgio lentos 
(lotos) tvoroms; beržiniai  ir dre-
buliniai brūsai; 2,5 m ilgio, 10 cm 
storio lentelės; 2,5 m ilgio, 2 cm 
storio lentos ir kitos medžiagos. 
Tel. 8 610 70955

Padangos R17 215/50 (4 vnt.) 
M+S už 60 Eur; padangos R16 
205/55 (4 vnt.) už 50 Eur.  
Tel. 8 699 83720

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 par-
šiukai. Tel. 8 601 22865

Veislinių pieninių ožkų jaunikliai. 
Tel. 8 628 63763

Romanovo veislės avys po 60 
Eur/1 vnt.; kvietrugis po 5 Eur. 
Tel. 8 622 83325

Miškas, mediena, malkos

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

Parduodami įvairūs daiktai

Sportinis dviratis, siuvimo maši-
na, muzikinis centras, medinės 
žvakidės, kilimas.  
Tel. 8 630 36440

Naudoti, geros kokybės kokliai: 
20x20 cm lygūs po 2 Eur, kampi-
niai 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; automati-
nė skalbimo mašina AEG už 90 
Eur; akvariumas  (72 L) su įranga 
už 40 Eur. Tel. 8 650 87433

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

Skaldelė trinkelių dėjimui.  
Tel. 8 686 43600

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

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

Kineskopiniai plokščiaekraniai 
televizoriai (37, 51 cm įstrižainė) 
po 20-22 Eur; naudoti faneruoti 
skydai, durų varčios.  
Tel. 8 686 43600

Naujas virtuvės baldų komplek-
tas. Tel. 8 600 79606 

Elektrinis vienfazis darbo įrankių 
galąstuvas. Kaina – 15 Eur.  
Tel. 8 612 11851

3 šulinio žiedai ir silikatinės ply-
tos. Tel. 8 313 47667

Vaikiškas dviratis (5-7 m. vaikui). 
Tel. 8 654 46644

Šaldytuvas už 25 Eur; vežimėlis-
skėtukas už 10 Eur; mažai nau-
dotas kilimas, įvairūs televizoriai 
po 10 Eur. Tel. 8 603 04562

Dvivietė tvarkinga fanerinė valtis. 
Tel. 8 626 60208

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

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

Senovinės svarstyklės, senovinis 
medinių ratų komplektas.  
Tel. 8 626 60208

„Grafų baldų“ minkštas kampas su 
miegama dalimi už 130 Eur; vien-
gulė lova su patalynės dėže už 50 
Eur; kampinis buko spalvos rašo-
masis stalas už 50 Eur; 3-jų padė-
čių pulteliu valdoma funkcinė lova 
už 350 Eur; antipragulinis čiužinys 
už 120 Eur. Tel. 8 610 27959

Televizorius „Samsung“ su prie-
dėliu, ženkliukai, medaliai.  
Tel. 8 626 38360

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

Sportinis dviratis, siuvimo maši-
na, muzikinis centras, medinės 
žvakidės, kilimas.  
Tel. 8 630 36440

Keičia

Namą Kybartuose 9 a sklype su 
visomis komunikacijomis į 3 kam-
barių butą Druskininkuose arba 
parduoda. Tel. 8 687 48033

Perka

Butą, sodą arba sodybą Druski-
ninkuose ar 20 km aplink Druski-
ninkus. Tel. +370 623 29226

Žemę ar žemę apaugusią mišku 
prie upelio ar ežero.  
Tel. 8 676 99171

Nuoma

Išnuomojamas 3 kambarių, 70 kv. 
m suremontuotas butas 1 aukšte, 
Baravykų g. 5. Atskiras įėjimas, 
tinka biurui. Tel. 8 689 39837

Išnuomoja atskirą namelį Balta-
šiškėje statybininkams.  
Tel. 8 680 33854

Išnuomoju namą Leipalingyje 
trumpam laikui. Kaina – 1 para/2 
Eur. Tel. 8 616 48116

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

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

Išnuomoju garažą prie JUC.  
Tel. 8 686 43600

Ieško darbo

Vyras ieško aplinkos tvarkytojo 
arba kiemsargio darbo kaimo tu-
rizmo sodyboje, viešbutyje arba 
sanatorijoje.  
Tel. 8 623 23430

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

56 m. moteris ieško darbo nuo 14 
val. Gali prižiūrėti neįgalų žmogų 
(turi patirties). Tel. 8 605 05177

Ieškau elektriko darbo. Tel. 8 692 
70403

Kiti

Dovanoju mažus kačiukus.  
Tel. 8 601 90052

Prie Vytauto g. 8 namo rasti au-
tomobilio raktai. Tel. 8 615 65925

Vilniuje priimsiu gyventi žmogų, 
už pagalbą buityje.  
Tel. 8 616 98354

Reikalingas žmogus, sutvarkyti 
kambarį (apdažyti radiatorių, su-
tvarkyti duris ir ventiliaciją).  
Tel. 8 624 83174

Reikalingas žmogus, suskaldyti 
malkas Jaskonyse.  
Tel. 8 615 85106

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

MB „Mileipas“:
Stato rąstines pirtis, vasarnamius.
Parduoda įvairią statybinę medie-

ną, atveža.
Pjauna medieną mobiliu gateriu.
 

Tel. 8 659 32055

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 sta-
tybos 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 Atei-
ties g. 3 aukšte iš 9.  
Tel. 8 610 91301

2 kambarių 49,79 kv. m butas 3 
aukšte, Vytauto g. Namas mū-
rinis nerenovuotas. Butui reika-
lingas remontas. Kaina – 45000 
Eur. Tel. 8 686 69945

2 kambarių 54 kv. m tvarkingas 
butas Sveikatos g., 6 aukšte iš 9 
su baldais ir buitine technika. Kai-
na – 53000 Eur. Tel. 8 600 96472

3 kambarių 66 kv. m butas Vei-
siejų g. 13, 7 aukšte iš 10 su bal-
dais. Tel. 8 654 22872

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

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

Gyvenamas namas su ūkiniais pas-
tatais 17 a sklype Leipalingyje. Kai-
na – 39000 Eur. Tel. 8 694 52629

6 arų sodo sklypas Druskininkų 
sav., Viečiūnų sen., Jaskonių k,. Mi-
glos g. Yra kadastriniai matavimai. 
Tel.: 8 699 39047, 8 603 24414

41 a sodyba Snaigupės kaime. 
Yra gyvenamas namas su ūki-
niais pastatais. Tel. 8 655 66221

6 a sodo sklypas su namuku ir 
visomis miesto komunikacijomis 
SB „Raigardas“. Kaina – 18000 
Eur. Tel. 8 606 04614

65 a namų valdos sklypas M. 
K. Čiurlionio g. Druskininkuose 
(galima suskirstyti į daug atskirų 
sklypų). Šalia miško, atlikti geo-
deziniai matavimai, miesto komu-
nikacijos. Tel. 8 602 10802

5,5 a sodas su tinkamu gyventi 
žiemą namu. Kaina – 53000 Eur. 
Tel. 8 606 04614

Parduodu 6 a sklypą Panemunės 
g. Tel. 8 680 58789
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JUC erdvėse praūžė festivalis „Holy Pine 2018“
Išaugęs į dviejų dienų ren-

ginį, festivalis pakvietė ne tik 
į keturių skirtingų ekstrema-
laus sporto šakų varžybas – 
žiūrovai galėjo dalyvauti kū-
rybinėse piešimo dirbtuvėse 
su GZPARROW, jogos sesijo-
je, stebėti grupės „Strings of 

Earth“ koncertą bei įsitraukti į 
kitas veiklas.

Festivalyje netrūko sportinio 
azarto ir emocijų. O štai ir įvairių 
varžybų nugalėtojai: 

SKATE (riedlentės): 1.Rokas 
Ignotas (Vilnius); 2. Žygimantas 
Rudys (Kaunas); 3. Vadik Rom-

antsov (Baltarusija). BEST TRICK 
– Rokas Ignotas, FUTURE RI-
DER – Lukas Vaškelaitis (Vilnius). 

BMX dviračiai: 1. David Budko 
(Palanga); 2. Tautvydas Gelumbic-
kas (Vilnius); 3. Martynas Lagaus-
kas (Kaunas). BEST TRICK – Mar-
tynas Lagauskas; FUTURE RIDER 

– Erikas Majauskas (Alytus); 
BLADE (riedučiai): 1. Rytis 

Aliukonis (Vilnius); 2. Paulius Ra-
dzevičius (Vilnius); 3. Skirman-
tas Skukauskas (Vilnius). BEST 
TRICK – Justas Visockis (Drus-
kininkai), FUTURE RIDER – Si-
mas Konstantinavičius (Drus-
kininkai). FREERUN (laisvasis 
bėgimas): 1. Titas Valionis (Kė-
dainiai); 2. Šarūnas Pupelis (Pa-
nevėžys); 3. Lukas Stančikas 
(Vilnius); FUTURE – Oskaras 
Dzekunskas (Vilnius). 

Renginys neįsivaizduojamas 
be rėmėjų, todėl dėkojame „Bo-
ardsports“, „Terrasport“, „Etnies 
Lietuva“, „SALT Concept“, „Take 

Flight“, „Monster Energy“, aso-
ciacijai „Druskininkų klubas“, 
„TPL Technologies“, „Akvavita“, 
Jaunimo reikalų departamen-
tui, OSHEE, Druskininkų sveika-
tinimo ir poilsio centrui „Aqua“, 
„Caffeine Roasters“, „Druskinin-
kų kolonadai“ („Šventė jums“), 
atostogų namams „Saka“, „Vilnius 
Rolling“, viešbučiui „Dainava“. 

Renginio draugai: Druskininkų 
savivaldybė, Druskininkų pirmi-
nės sveikatos priežiūros centras, 
Druskininkų turizmo ir verslo in-
formacijos centras.

Druskininkų JUC informacija
Justino Kygos nuotraukos


