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Jaunimo integracijos į darbo rinką programa 
– ne tik darbas vasarai, bet ir profesijos 

„pasimatavimas“

A. Nedzinskienė: „Džiugina ir tai, kad šiemet pačios įmonės profesionaliau pasižiūrėjo į jaunimą ir pakvietė „pasimatuoti“ tam tikras profesijas. Tai jaunimą motyvuoja išbandyti savo jėgas 
ir atsirinkti, kas jiems patinka.“/Justino Kygos nuotrauka

Jau antrus metus iš eilės vykdo-
ma Jaunimo verslumo ir integra-
cijos į darbo rinką programa su-
laukia vis didesnio jaunų žmonių 
ir verslo atstovų susidomėjimo. 
Didėjant įmonių skaičiui, plečia-
si ir jų teikiamų paslaugų įvairovė, 
siūloma vis daugiau jaunų žmo-
nių profesines kompetencijas 
ugdančių darbo vietų. Druski-
ninkų Jaunimo užimtumo centro 
direktorės Aušros Nedzinskie-
nės teigimu, programa šiais me-
tais patobulinta, suteikia galimy-
bių jaunus žmones į darbo rinką 
įtraukti dar efektyviau, pasiūlyti 

jiems platesnį specialybių spek-
trą: „Šiais metais vykdyta Jauni-
mo verslumo skatinimo ir integra-
cijos į darbo rinką programa labai 
nepasikeitė, tačiau pakoregavo-
me tam tikrus niuansus, pageri-
nome sąlygas 14-15 m. jaunuo-
lių įdarbinimui, kompensuodami 
darbdaviams papildomas socia-
linio draudimo įmokas. Džiugina 
ir tai, kad šiemet pačios įmonės 
profesionaliau pasižiūrėjo į jauni-
mą ir pakvietė „pasimatuoti“ tam 
tikras profesijas. Tai jaunimą mo-
tyvuoja išbandyti savo jėgas ir at-
sirinkti, kas jiems patinka.“ Šie-

met sulaukta ir daugiau norinčių 
išbandyti šią programą. „Pernai 
pagal mūsų programą dirbo 196 
jaunuoliai, šiemet paklausos rodi-
kliai išaugo kone dvigubai. 

Galutinių skaičių dar neturime, 
bet panašu, kad vasaros pabaigo-
je mūsų programoje bus sudaly-
vavę beveik 300 jaunų žmonių. O 
gal net daugiau, nes jaunimo, ieš-
kančio darbo, vis dar atsiranda“, 
– apie programą pasakojo jos ko-
ordinatorė A. Nedzinskienė.

Jau antrus metus vykdomos pro-
gramos nauda džiaugiasi ir verslo at-

stovai, ir jaunimas. Dažnai jaunam 
žmogui sunku surasti darbą vasarai, 
nes darbdaviai ieško nuolatinių dar-
buotojų, ypač jei jaunuolis nori dirb-
ti ne paslaugų sektoriuje, o išbandyti 
save tam tikroje srityje, su kuria gal-
būt sies savo ateitį. 

Iki šiol darbdaviai galimybių pasiū-
lyti trumpalaikę darbo vietą negalėjo, 
tačiau Jaunimo verslumo ir integra-
cijos į darbo rinką programa atvė-
rė kelius ir darbdaviams, ir jauniems 
žmonėms, norintiems išmėginti skir-
tingas specialy-
bes. 8-9 psl.
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Praėjusią savaitę Druski-
ninkų savivaldybės vadovai 
ir administracijos darbuoto-
jai susitiko su Karolio Di-
neikos sveikatingumo parko 
rekonstrukcijos techninį pro-
jektą rengusiais specialistais 
aptarti techninių tolimesnės 

sveikatingumo parko rekons-
trukcijos sprendinių. Druski-
ninkų savivaldybė tolimesnius 
istorinio parko atnaujinimo 
etapus ketina įgyvendinti iš 
pritrauktų investicijų. Planuo-
jama teikti paraišką progra-
mai, numatančiai lėšų parkų 

infrastruktūros atnaujinimui.  
Susitikime kalbėta apie K. Di-

neikos sveikatingumo parke pla-
nuojamą įrengti amfiteatrą, tilte-
lį per Ratnyčios upę. Numatoma 
nutiesti daugiau pasivaikščiojimo 
takų, likusią parko dalį apsodin-
ti naujais želdiniais ir gėlynais, 

įrengti smulkiam verslui plėtoti 
reikalingą infrastruktūrą. 

Istoriniame parke planuoja-
ma numatyti ir vietą sveikatini-
mo laboratorijai, kuri bus įreng-
ta, įgyvendinant dar vieną, su 
sveikatingumu susijusį projek-
tą, finansuojamą Europos Są-
jungos lėšomis. Projekto „Inova-
tyvus visuomenės psichologinės 
gerovės stiprinimas, pasitelkiant 
informacines technologijas ir pa-
sinaudojant gamtiniais (kurorti-
niais) ištekliais“ metu bus sukur-
ta gydymo metodika ir sukurta 
laboratorija, kurioje, panaudo-
jant gamtinius (kurortinius) ište-
klius, bus teikiamos psichologi-
nę būklę gerinančios paslaugos 
– gydymas, paremtas gamtiniais 
(kurortiniais) ištekliais, o ne me-
dicininiais preparatais.

Pirmieji parko rekonstrukcijos 
etapai sėkmingai baigti įgyven-
dinti 2015-aisiais, kai atnaujin-
tas istorinis parkas atvėrė vartus 
lankytojams. Gausiai druskinin-
kiečių ir miesto svečių lankomas 
parkas siūlo išbandyti atgaivintas 
senąsias procedūras: pasivaikš-
čiojimą dozuotais vaikščiojimo 
takais, maudymąsi kaskadinė-
se maudyklėse ir pirtyje, mėgavi-
mąsi jonoterapija, pėdų masažu 
akupresūros baseine. Šeimoms 

su vaikais čia įrengtos vaikų žai-
dimų aikštelės, sporto aikštelės 
bei mechaniniai treniruokliai. Ra-
mesnio poilsio mėgėjai gali mė-
gautis saule ir ramybe meditaci-
jos ir jogos terasose.

Šiais metais Druskininkų savi-
valdybė įrengė stoginę virš par-
ko viduryje esančios pakylos, 
kad sveikatingumo parke rengi-
niai galėtų vykti, nepriklausomai 
nuo oro sąlygų. Ten jau organi-
zuotų renginių dalyviai ir žiūrovai 
džiaugėsi, kad stoginė apsaugo 
ne tik nuo lietaus, bet ir nuo kai-
trių saulės spindulių. Įrengus sto-
ginę, parko centre atsirado jauki 
vieta įvairaus žanro renginiams, 
gyvo garso koncertams, poezijos 
vakarams, sveikuolių renginiams 
ir mankštoms, įmonių šventi-
niams vakarams.

„Nuolat įgyvendindami dešim-
tis projektų, pirmenybę teikiame 
tiems, kurie yra naudingi ben-
druomenei bei reikalingi, kuriant 
pridėtinę vertę Druskininkų ku-
rortui. Neabejoju, kad, baigus 
Karolio Dineikos parko rekons-
trukciją, sulauksime didelio vie-
tinių gyventojų ir turistų susido-
mėjimo“, – kalbėjo susitikime 
dalyvavusi Druskininkų savival-
dybės administracijos direktorė 
Vilma Jurgelevičienė.

Aptarta tolimesnė K. Dineikos sveikatingumo parko rekonstrukcija

Susitikime kalbėta apie K. Dineikos sveikatingumo parke planuojamą įrengti amfiteatrą, tiltelį per Ratnyčios upę, numatomus nutiesti 
pasivaikščiojimo takus, naujus želdinius ir gėlynus, smulkiam verslui plėtoti reikalingos infrastruktūros įrengimą/Gintarės Varnelienės 
nuotrauka

Druskininkų centre esan-
ti Vilniaus alėja ateityje pasi-
keis neatpažįstamai. Druski-
ninkų savivaldybė planuoja 
iš esmės atnaujinti alėjos vei-
dą, o šiuo metu jau rengiama 
techninio projekto užduotis. 

Praėjusią savaitę sušaukto pa-
sitarimo metu aptarti pagrin-
diniai galimi sprendiniai. Kaip 
pažymėjo Druskininkų savival-
dybės meras Ričardas Mali-
nauskas, alėja yra pagrindinė 
kurorto pėsčiųjų gatvė, kurioje 
– daug svarbių objektų, todėl jos 
atnaujinimas – būtinas. 

„Tai kurortą reprezentuojan-
ti vieta, kuria kasdien vaikšto ir 
druskininkiečiai, ir kurorto sve-
čiai. Prižiūrime ir tvarkome alė-
jos aplinką bei infrastruktūrą, 
bet, praėjus daugiau kaip 30-
čiai metų nuo alėjos įrengimo, 
rekonstrukcija yra būtina, – sakė 
R. Malinauskas ir pažymėjo, 
kad, rengiant techninį projektą, 
didelis dėmesys bus skiriamas 
želdynams. Kartu su specialis-
tais bus inventorizuojama, ver-
tinama ir analizuojama medžių 
būklė, stengiantis išsaugoti kiek 
įmanoma daugiau medžių.

Dar prieš kelerius metus meras 
R. Malinauskas iškėlė idėją, kad 
Druskininkams, kaip M. K. Čiur-
lionio miestui, būtų labai simbo-
liška įrengti šio žymaus meni-
ninko Zodiako ženklų ciklo alėją. 
Ši alėja – tarsi savotiška jungtis 
tarp M. K. Čiurlionio muziejaus 
ir kurorto centre esančio pamin-
klo žymiausiam Lietuvos meni-
ninkui. 

2018 metų biudžete yra numa-
tyta dalis lėšų techninio projekto 
rengimo pradžiai.

Planuojama rekonstruoti centrinę kurorto alėją

Druskininkų centre esanti Vilniaus alėja pasikeis neatpažįstamai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

R. Malinauskas: „Prižiūrime ir tvarkome alėjos aplinką bei infrastruktūrą, bet, praėjus daugiau kaip 30-čiai metų nuo alėjos įrengimo, 
rekonstrukcija yra būtina.“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų 
savivaldybė 

laimėjo teismą
Praėjusią savaitę Druskininkų 

miesto apylinkės teismas priė-
mė sprendimą panaikinti Vals-
tybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos Nurody-
mą savivaldybei nugriauti tvoros 
dalį, kuri juosia Vijūnėlės parke 
esantį hidrotechninį įrenginį. Dėl 
to Valstybinė teritorijų planavi-
mo ir statybos inspekcija turės 
padengti Druskininkų savivaldy-
bės administracijos bylinėjimo-
si išlaidas, kurias sudaro 1 105 
eurai.

UAB „Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio 

centras AQUA“ padalinys 
Druskininkų gydykla 

ieško 
masažuotojo (-os) arba 
kineziterapeuto (-ės), 
turinčio masažuotojo 

licenciją. 

Telefonas pasiteirauti 
+370 687 98008, 

CV siųsti galima el. paštu: 
vadyba@gydykla.lt arba 

slauga@gydykla.lt 
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Trečiadienį Lietuvos vyriausia-
sis administracinis teismas pa-
skelbė, kad penki Druskininkų 
savivaldybės tarybos nariai ne-
sulaužė Tarybos nario priesai-
kos ir vykdė jiems įstatymų su-
teiktus įgaliojimus. Ar belieka 
apgailestauti, kad į procesus 
Teismas pažiūrėjo formaliai, ga-
limai nenorėdamas veltis į poli-
tiką?

Į Lietuvos vyriausiąjį adminis-
tracinį teismą dėl išvados, ar 
Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, 
Romualdas Domarkas, Vilius 
Semeška, Antanas Balkė sulau-
žė priesaiką ir nevykdė Vietos 
savivaldos įstatyme ir kituose 
įstatymuose nustatytų įgalioji-
mų, kreipėsi Druskininkų savi-
valdybės Taryba. 

Savaitraštis „Mano Druski-
ninkai“ jau ne kartą informa-
vo druskininkiečius apie nuola-
tinius liberalų ir konservatorių 
trukdymus, formuojant Tarybos 
Kontrolės komitetą. Jau daugiau 
kaip metus Druskininkų savival-
dybės Tarybos dauguma kie-
kviename posėdyje priversta 
stebėti minėtų opozicijos atsto-
vų veiksmus, kurie primena pigų 
ir druskininkiečiams iki gyvo 
kaulo įgrisusį šou. Vos pradė-
jus svarstyti klausimą dėl Kon-
trolės komiteto sudarymo, Drus-

kininkų savivaldybės Tarybos 
dauguma kiekviename posė-
dyje priversta klausytis konser-
vatorių ir liberalų išvedžiojimų, 
dažniausiai menkinančių Tary-
bos daugumos atstovus pasi-
sakymų, įžeidinėjimų Savival-
dybės vadovų atžvilgiu. Todėl, 
stebint posėdžius, kaskart su-
sidaro įspūdis, kad tokiais savo 
veiksmais konservatoriai ir libe-
ralai nori, kad Kontrolės komi-
tetas ir nebūtų sudarytas. Juk 
tada jie galėtų pasiekti tai, ko 
galimai labai trokšta – kad Drus-
kininkuose būtų įvestas tiesiogi-
nis valdymas?

Ar todėl, kad šio jų politinio 
tikslo liberalams ir konserva-
toriams realizuoti nepavyksta, 
patirtus fiasko jie mėgina už-
maskuoti, rengdami savotiškas 
keršto akcijas Druskininkų savi-
valdybės Tarybos daugumai? 

Liberalų ir konservatorių skun-
dų lavinos įvairioms instituci-
joms jau tapo kasdienybe, gaiš-
tamas brangus Savivaldybės 
vadovų, administracijos ir spe-
cialistų laikas, rengiant įvairius 
atsakymus ir raštus į nepagrįs-
tus skundus. O Tarybos daugu-
mos kantrybės taurė buvo per-
pildyta po to, kai viename iš šį 
pavasarį sušauktų Tarybos po-
sėdžių liberalai ir konservatoriai 

ne tik įžūliai atsisakė dalyvau-
ti klausimo dėl Kontrolės komi-
teto sudarymo svarstyme, bet 
ir demonstratyviai paliko posė-
džių salę. Druskininkų savival-
dybės Taryba dėl tokių liberalų 
ir konservatorių veiksmų kreipė-
si į Lietuvos vyriausiąjį adminis-
tracinį teismą.

Tačiau trečiadienį, liepos 25 
d. Lietuvos vyriausiajam admi-
nistraciniam teismui paskelbus 
sprendimą, galima manyti, kad 
šį kartą liberalams ir konserva-
toriams pavyko išsisukti nuo tei-
singumo, vaidinant „silpnesnius“ 
ir įsijaučiant į aukos vaidmenį? 

Druskininkiečiai jau yra ne kar-
tą matę, kaip vyksta Druskinin-
kų savivaldybės Tarybos posė-
džiai ir kokius „politinius cirkus“ 
juose rodo liberalai ir konserva-
toriai. Juk opozicinės frakcijos į 
Kontrolės komitetą jau kone an-
trus metus siūlo du – vienus ir 
tuos pačius – kandidatus, bet 
Tarybos dauguma juos atmeta, 
kaip netinkamus šioms parei-
goms politikus.

Savaitraščiui „Mano Druski-
ninkai“ Druskininkų savivaldy-
bės meras Ričardas Malinaus-
kas sakė, kad jo toks Teismo 
sprendimas nenustebino, ta-
čiau, jo nuomone, jis rodo, kad 
į viską žiūrima formaliai: „Į teis-

mą kreiptasi Tarybos narių siū-
lymu, ir jau vien tai rodo, kad 
Tarybos dauguma nepatenkin-
ta kai kurių Tarybos opozicijos 
narių veikla. Tačiau, mano nuo-
mone, toks Teismo sprendimas 
parodo, kad nesistengiama ma-
tyti akivaizdaus piktybiškumo, o 
viskas „nurašoma“ politikai. Tai 
ar tokiu atveju reiškia, kad ga-
lima elgtis taip, kaip nori, tyčio-
tis iš žmonių – savo kolegų, rin-
kėjų, ar minėtiems veikėjams, 
kaip kokiems intrigų specialis-
tams, viskas galima ir viskas lei-
džiama? O aš manau, kad politi-
ka turi pirmiausia būti sąžininga, 
skaidri ir atsakinga.“

Druskininkų savivaldybės Ta-
rybos Kontrolės komitetas yra 
sudarytas ir veikia, tik jis ne vi-
sos sudėties. Komitete turi būti 
penki nariai, dabar, dėl konser-
vatorių ir liberalų politinių ka-
prizų ir ambicijų, jame yra trys 
nariai, komitetui vadovauja Gra-
žutė Kuneikienė. Pasak mero R. 
Malinausko, liberalai ir konser-
vatoriai piktybiškai siūlo vis tas 
pačias kandidatūras: „Man at-
rodo, kad šitie kandidatai siūly-
ti jau daugiau nei 20-yje posė-
džių. Tai, manau, yra piktybinė 
veikla. Toks kaip V. Semeška ar 
J.Šarkus, kiek man žinoma dau-
gumos Tarybos narių nuomonė, 

niekada nebus patvirtinti todėl, 
kad yra susikompromitavę, ne-
garbingi politikai.“ 

Savaitraštis „Mano Druskinin-
kai“ rašė, kad kovą Taryba pa-
tvirtino Kontrolės komiteto vei-
klos programą 2018 metams, o 
jo pirmininkė G. Kuneikienė tą-
kart patikino neabejojanti, kad 
šiais metais Komitetas atliks 
daug svarbių darbų: „Kaip Kon-
trolės komiteto ir Antikorupcijos 
komisijos pirmininkė, galiu už-
tikrinti, kad sąžiningai atlieka-
me visus Komiteto ir Komisijos 
kompetencijos darbus. Nežiūrint 
į tai, kad kai kurie Kontrolės ko-
miteto nariai ignoravo jo veiklą, 
o per Tarybos posėdžius iš kon-
servatorių ir liberalų lūpų nuo-
lat tenka girdėti įžeidinėjimus, 
nepagrįstą kritiką ir tyčiojimąsi. 
Jokioms provokacijoms nepa-
siduosime. Pagiežingas ir kitus 
žeminantis tonas parodo pačių 
konservatorių ir liberalų menta-
litetą. Mes, Kontrolės komiteto 
ir Antikorupcijos komisijos na-
riai, organizuojame posėdžius, 
svarstome aktualius klausimus, 
domimės, diskutuojame, teikia-
me pasiūlymus.“

Parengė „Mano Druskininkai“ 
redakcija

Opozicija nuo teisingumo išsisuko dėl įstatymo spragų?

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia atranką į Investicijų ir turto 
valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas darbuotojas dirbti pagal darbo sutartį Investicijų 
ir turto valdymo skyriuje.
Investicijų ir turto valdymo skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuriantis 
Savivaldybės ekonominės - socialinės plėtros strategiją, organizuoja ir koordinuoja jos įgyvendinimą, 
koordinuoja plėtros ir veiklos strateginių planų rengimą bei įgyvendinimą, rengia Savivaldybės 
projektų paraiškas Europos Sąjungos fondų bei programų finansinei paramai gauti, administruoja 
projektų įgyvendinimą, vykdo investicijų pritraukimą į savivaldybę.

Pagrindinės funkcijos:
1. dalyvauti rengiant Druskininkų savivaldybės strateginio planavimo dokumentus bei juos rengti;
2. vykdyti Druskininkų savivaldybės strateginio planavimo sistemos įgyvendinimo priežiūrą ir 
kontrolę;
3. organizuoti galimybių studijų, investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų, tarptautinių programų bei kitomis lėšomis, rengimą. Dalyvauti minėtus dokumentus rengiant 
arba juos rengti. Gebėti įvertinti jų teisėtumą, pagrįstumą ir efektyvumą;
4. rengti projektų paraiškas bei projektus tarptautinių bendradarbiavimo programų, Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų bei kitų įvairių fondų paramai gauti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. aukštasis universitetinis ar jam prilygintas arba aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;
2. vykdomų funkcijų srities teisės aktų išmanymas;
3. geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Privalumai:
1. darbo patirtis strateginio planavimo dokumentų, galimybių studijų, investicinių projektų, projektų 
paraiškų ir programų rengimo, projektų vykdymo administravimo srityse;
2. geri anglų kalbos įgūdžiai.

Mes siūlome:
1. atlyginimą pagal darbo rezultatus;
2. visas socialines garantijas;
3. galimybę tobulėti.

Gyvenimo aprašymą prašome teikti iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. Druskininkų savivaldybės 
administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriui el. p. gintaras.g@druskininkai.lt, janina.
sinkeviciene@druskininkai.lt.
Dalyvauti atrankoje bus kviečiami atrinkti pretendentai.
Tel. pasiteirauti (8 313) 59 158, (8 313) 60 745.

Priimami prašymai pritaikyti būstą sunkią 
negalią turintiems vaikams

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad 
2018 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija patvirtino Šeimų, auginančių vaikus su 
sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir 
gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašą.

Vadovaujantis šiuo aprašu, būstas ir gyvenamoji aplinka gali 
būti pritaikoma neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus 
neįgalumo lygis (specialusis nuolatinės slaugos poreikis nėra 
būtinas).

Būsto pritaikymas apima minimalų būsto ir gyvenamosios 
aplinkos pertvarkymą. Tai gali būti būsto įėjimo pritaikymas, 
keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų 
platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir kiti panašūs 
darbai. 

Šeimoms sudaryta galimybė įsigyti sensorikos priemonių – 
visko, kas sunkios negalios vaikams gali palengvinti sensorinius, 
fizinius ar emocinius poreikius. Tai gali būti pasunkintos 
antklodės, liemenės, batutai, sūpynės, hamakai, kamuoliai ir pan.

Darbus organizuoja savivaldybės administracija arba 
pats pareiškėjas. Būsto pritaikymo darbų išlaidos šeimoms, 
auginančioms vaikus su sunkia negalia, dengiamos iš valstybės 
biudžeto. Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti 
skiriama ne didesnė nei 140 bazinių socialinių išmokų dydžio 
suma (šiuo metu tai yra 5320 eurų). Druskininkų savivaldybei 
šiam tikslui skirta 2846,99 eurų.

Būstas turi būti neįgalaus vaiko, kuriam prašoma pritaikyti 
būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė 
gyvenamoji vieta.

Prašymai pritaikyti būstą ir dokumentai, įrodantys asmens 
teisę į būsto pritaikymą, priimami Druskininkų savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos skyriuje iki 2018 m. 
rugpjūčio 14 d.

Išsamesnė informacija teikiama Druskininkų savivaldybės 
administracijos Socialinės paramos skyriuje, Vasario 16-osios g. 7, 
Druskininkai, 
tel. (8 313) 55 744, el. p.: asta.s@druskininkai.lt arba 
tel. (8 313) 53 708, el. p.: ausra.malinauskaite@druskininkai.lt 
arba informaciją apie reikiamus dokumentus bei būsto pritaikymo 
sąlygas galima rasti internete adresu: www.e-tar.lt

KOMENTARAS
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Septintoji restorano „The Hou-
se“ vasara Druskininkuose iš-
skirtinė ne tik tuo, kad lankytojai 
jau gali paskanauti čia pat, res-
torane, gaminamų įvairių sko-
nių ledų. „The House“ direkto-
rius Linas Jablonskas ir visa 
personalo komanda džiaugiasi, 
kad ypač šią vasarą restoranas 
sulaukia daug druskininkiečių.

Restoranininkas L. Jablonskas įsi-
tikinęs, kad kelią į druskininkiečių šir-
dis pavyko rasti nuoširdžiu ir kantriu 
darbu bei domėjimusi ne tik kuror-
to svečių, turistų, poilsiautojų, bet ir 
vietos žmonių poreikiais: „Restora-
nas „The House“ vis labiau populia-
rėja tarp druskininkiečių, ir tai mus 
labai džiugina. Druskininkiečiai tiki 
mumis visu šimtu procentų, – drą-
siai galime teigti, kad Druskininkuo-
se esame TOP trejetuke tarp vie-
šojo maitinimo įstaigų. „The House“ 
tapo tokiu vietos restoranu, į kurį atei-
na druskininkiečių šeimos, įvairiomis 
progomis – ir dienos pietų, ir pava-
karieniauti, ir savaitgaliais – pakeisti 
namų aplinką ir maloniai praleisti po-
ilsio laiką. Primenu, kad visi, pietau-
jantys „The House“, vaišinami kava!“

– Restoranas nuolat keičia-
si, siūlydamas įvairias naujo-
ves. Kuo ypatingi „The Hou-
se“ lankytojams siūlomi ledai?

– Savos gamybos ledai – mūsų 
naujausias žingsnis, siekiant pra-
džiuginti lankytojus. Ledus, tik iš na-
tūralios grietinėlės, gaminame patys, 
naudojame natūralius ingredientus. 

Siūlome keletą ledų rūšių: šaltalan-
kių – perkame iš žinomų ūkininkų 
kokybiškas uogas, patys spaudžia-
me tyrę, kurią naudojame, gamin-
dami ledus; naudosime ir kitas mūsų 
krašte užderančias uogas; taip pat 
turime vanilinių, viskio skonio ledų, 
ledų su pistacijomis. Lankytojai le-
dus gali ir išsinešti – popieriniame 
indelyje ar vafliniame puodelyje.

– Prieš metus „The Hou-
se“ pakabinus užrašą „Ska-
niai pavalgei – skambink var-
pu“, šis varpas skamba dažnai?

– Tradicija prigijo, ir varpas skam-
ba tikrai dažnai. Lankytojus žavi 
tradicija, kai, suskambus varpui, 
salėje susirenka aptarnaujantis per-
sonalas ir ploja virtuvės šefui už ska-
nų patiekalą. Beje, labai sėkmin-
gai prigijo ir šunų meniu, nors dar 
prieš metus, regis, tai buvo tik toli-
ma ir sunkokai įgyvendinama vizi-
ja. Žiemą, žinoma, augintinius šei-
mininkai atsiveda rečiau, o vasarą 
tokių svečių sulaukiame nemažai.

Restorano „The House“ komandos 
tikslas – rasti akcentą kiekvienam 
patiekalui ir padaryti šį patiekalą ypa-
tingu. Meniu yra laiko patikrintas, pa-
tiekalus lankytojai mėgsta, tad dide-
lių pokyčių šioje srityje nesiekiame. 
Tačiau kiekvieną gaminamą patie-
kalą dar stengiamės ištobulinti taip, 
kad jis būtų it šedevras. Tęsiame se-
nas, per pastaruosius septynerius 
metus išpuoselėtas tradicijas, tačiau 
„nesnaudžiame ant laurų“. Ypatingai 
daug dėmesio skiriame maisto ko-

kybei. Paisydami Europos Sąjungos 
reikalavimų, pirmieji Druskininkuose, 
gamindami patiekalus, pradėjome 
naudoti laisvėje augintų vištų kiauši-
nius. Ir ne tik pusryčių meniu, įvairių 
rūšių omletuose, bet ir visuose pa-
tiekaluose, kuriems pagaminti reikia 
kiaušinių. Pirkdami kitus produktus, 
labai kruopščiai atsirenkame tiekė-
jus; pavyzdžiui, bendradarbiaujame 
su tiekėjais iš Alytaus, kurie tieks res-
toranui Lietuvoje užaugintų galvijų 
mėsą, lietuvišką jautieną. Didelį dė-
mesį, gamindami patiekalus, skiria-
me aliejams. Mums rūpi savo lanky-
tojams gaminti patiekalus, naudojant 
aliejų, kuris išgaunamas sveikai. At-
likome didelį darbą, tirdami aliejaus 
tiekėjų rinką, ir, žinoma, į tai inves-
tavome, tačiau tokia investicija tikrai 
atsipirks. Todėl „The House“ resto-
rane, jei ir kyla kai kurių patiekalų kai-
nos, tai tik todėl, kad produktas yra 
kokybiškesnis, pagamintas sveikai, 
naudojant modernią technologiją. 

– „The House“ restorane besi-
lankantys svečiai, sužavėti patie-
kalo estetika, jį nufotografuoja?

– Taip, tokia lankytojų reakcija la-
bai džiugina. Savotiškam lėkščių de-
koravimui, patiekalų papuošimui – ir 
kai kurių iš jų skoniams paryškinti, 
atsiskleisti – pastaruoju metu nau-
dojame ne tik šviežias prieskoni-
nes žoleles, bet ir sezonines gam-
tos gėrybes: uogas, vaisius. Net 
dienos pietų, sriubos lėkštę puošia-
me braškėmis, šilauogėmis, treš-
nėmis, serbentais, kriaušėmis, 

obuoliais. Akcentuojame patiekalo 
estetiką šiais natūraliais pagardais.

– Lankytojai savo atsiliepimuose 
giria ne tik patiekalus, bet ir „The 
House“ atmosferą, personalą.

– Kokybiškas, šviežias, skanus ir 
estetiškai pateiktas maistas, jauki 
aplinka ir profesionalus, maloniai ap-
tarnaujantis personalas – svarbiausi 
dalykai, dėl kurių, manau, „The Hou-
se“ visiškai atitinka savo šūkį „The 
House – Tavo atostogų namai!“ ir 
pritraukia čia, kad ir trumpai poilsio, 
atsipalaidavimo valandėlei, ne tik 
Lietuvos, užsienio šalių turistus, po-
ilsiautojus, bet ir vietinius žmones. 
Pastaruoju lankytojai atkreipė dėme-
sį ir įvertino tai, kad rūpinamės ben-
dra restorano aplinka ir atmosfera: 
stengiamės, kad ir muzikinis fonas 
ne trukdytų mėgautis maistu, o pa-
dėtų atsipalaiduoti ir džiaugtis poilsiu. 
Pusryčių, pietų metu ir vakare resto-
rane skamba skirtinga muzika. Pri-
dėtinę vertę restoranui kuria perso-
nalas. „The House“ komandoje dirba 
žmonės, kurie pasišventę savo dar-
bui. Juk padavėjas nėra vien tas per-
sonalo atstovas, kuris tik atneša ir nu-
neša lėkštes. Padavėjas yra pirmas 
žmogus, kuris pasitinka klientą, jį iš-
lydi ir kuris gali ir turėtų padaryti taip, 
kad lankytojas ir vėl ateitų. Mes sten-
giamės dirbti taip, kad kiekvienas 
lankytojas kaskart pasijustų laukia-
mas svečias. Tokį tikslą sau ir kelia 
„The House“ komanda. Stengiamės 
rinktis tokius žmones, kurie neateina 
tik „atidirbti“, o mėgsta savo darbą, 
supranta jo svarbą, atsakomybę ir 
komandinį darbą. Tiesiog norisi, kad 
žmonės, kurie drauge dirba, siektų 
bendro tikslo, suprasdami ir tai, kad 
toks darbas yra galimybė tobulėti ir 
jiems patiems, įgyti ne tik bendravi-
mo, bet ir profesinių įgūdžių. Aš labai 
džiaugiuosi „The House“ kolektyvu, 
esu labai dėkingas drauge dirban-
tiems žmonėms: visiems, ir virtuvės 
darbuotojams, ir aptarnaujančiam 
personalui ne tik už tai, kad savo dar-
bą dirba atsakingai, sąžiningai, bet ir 
nuoširdžiai. Širdingai ačiū visiems!

– Pats ne tik vadovauja-
te restoranui, bet esate ir vir-
tuvės šefas. Nors ne kar-
tą minėjote, kad restorano 
virtuvėje ketinate būti vis rečiau...

– Virtuvė visoms maitinimo įstai-
goms yra prioritetinis dalykas, ta-
čiau galima matyti tendencijas viso-
je Lietuvoje, kad profesionalūs virėjai 
nyksta... Galbūt todėl, kad virėjo spe-
cialybė sunki, reikia nuolat ir dau-
gybės dalykų mokytis, nes keičiasi 
produktai, skoniai, naujovės, keičia-
si lankytojų lūkesčiai ir to reikia pai-

syti, į tai atsižvelgti. Kol kas nepa-
vyksta išvengti šefo pareigų, darbo 
daug, o gerą virėją rasti šiandien 
nėra lengva. Tad virtuvės darbuo-
tojų trūkumą vis dar tenka kompen-
suoti pačiam. Virtuvėje, nors maisto 
gaminimas ir yra savotiška kūryba, 
darbas nėra lengvas, nei fiziškai, 
nei psichologiškai. Čia svarbi disci-
plina: nepriklausomai, ar dirbi daug, 
ar mažai, ar galbūt esi pavargęs; 
turi būti švara ir tvarka. Ne kiekvie-
nas jaunas žmogus, atėjęs paban-
dyti dirbti virėjo darbą, tai supranta; 
kitas nejaučia atsakomybės, jo po-
žiūris į darbą pernelyg lengvabūdiš-
kas. O juk atsakomybė – didelė, nes 
esame visos poilsio ir pramogų, mai-
tinimo infrastruktūros Druskininkuo-
se dalis. Virėjo specialybė yra labai 
paklausi, tačiau ji ne kiekvienam tin-
ka... Daug jaunų žmonių ateina – ir 
sako, čia norėtų „užkalti babkių“. Na, 
sakau, tai čia ne ta vieta... „The Hou-
se“ yra žmonių, dirbančių čia ir po ke-
tverius, ir po penkerius metus. Visą 
senbuvių komandą vienija požiūris, 
kad pinigai uždirbami sąžiningu dar-
bu, paremtu žiniomis ir kvalifikacija. 

„The House“ lankytojų atsiliepi-
mai restorano Facebook paskyroje

„Absoliučiai geriausia vieta pa-
valgyti Druskininkuose su šei-
ma. Labai skanu, didelės porci-
jos, gražu, apgalvota. Ir personalas 
aptarnauja su nedingstančia šyp-
sena ir nuoširdumu. Sužavėti.“ 
(Ieva Šėmienė; birželio 23 d.)

„Ne veltui pavadinimas yra THE 
HOUSE, nes ten iš tiesų jautiesi, 
kaip namie. Paslaugus ir draugiškas, 
rūpestingas personalas, puiki loka-
cija, jauki aplinka. Taip pat išskės-
tom rankom laukiami augintiniai. Aki-
vaizdu, kad savininkas turi patirties ir 
žino, kaip sėkmingai suvaldyti vers-
lą.“ (Anze Anzelika; balandžio 9 d.)

„Smalsumo vedami apsilankė-
me čia ir mes. Labai jauku, neslėp-
siu, tą jaukumą sukuria ten besi-
darbuojantis personalas. Didelis 
žmonių srautas jiems netrukdo da-
linti šypsenos kiekvienam, kuris lau-
kia stalelio. Skanu! Greita! Koky-
biška! Ačiū ir didžiausios sėkmės!“ 
(Inga Valantinaitė, sausio 15 d.)

„Labai jaukūs svečių namai. Puikus 
personalas, maistas nerealus ir prii-
ma su gyvūnais. Rekomenduoju, jei 
ne su nakvyne, tai jau būtinai pavalgy-
ti.“ (Lina Sirvidienė , vasario 18 d.)

Į „The House“ – kaip į namus: skaniai pavalgyti, 
pasidalinti dienos įspūdžiais, atsipalaiduoti

„The House“ vis labiau populiarėja tarp druskininkiečių, o šio restorano vadovas L. Jablonskas įsitikinęs, kad kelią į klientų širdis pavyko 
rasti nuoširdžiu viso personalo darbu/„The House“ archyvo nuotrauka

Restorano „The House“ lankytojai mėgsta čia pagamintus skanius ir patraukliai, estetiškai atrodančius patiekalus/„The House“ archyvo nuotrauka Užsakymo Nr. MDR-165-01
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Birželio 17-liepos 13 dienomis 
Druskininkuose pirmą kartą orga-
nizuota tarptautinė „Kalnų slidi-
nėjimo treniruočių“ stovykla“. Ją 
surengė UAB Kalnų slidinėjimo 
klubas „Baltas Pikas“ (Druskinin-
kai), glaudžiai bendradarbiauda-
mas su „Snow Arena“ ir palaiko-
mas jos administracijos. 

Stovyklos vadovai – buvęs slidinin-
kas, dabar dirbantis treneriu ir spor-
to vadybininku Nikolajus Artsyby-
ševas, turintis daugiau nei 30 metų 
darbo patirtį, ir „Snow Arena“ treneris 
Artūras Bikulč. Pagrindinis stovyklos 
tikslas buvo kelti Druskininkų „Snow 
Arena Racing Team“ slidinėjimo ko-
mandos sportinį meistriškumą, ben-
dradarbiaujant su pajėgiais slidinin-
kais iš kitų šalių.

Stovykloje dalyvavo geriausi jau-
nieji slidininkai iš Druskininkų: Liepa 
Karlonaitė, daugelio Lietuvos, Latvi-
jos, Suomijos čempionatų prizininkė 
ir nugalėtoja; Nojus Užkuraitis, Ne-
ringa Stepanauskaitė, Milena Juo-
deskaitė, Tautvydas Pluščiauskas 
– Lietuvos taurės čempionai ir nuga-
lėtojai savo amžiaus grupėse. Taip 
pat dalyvavo jaunieji slidininkai iš kitų 
šalių: Nastia Kolbasenko – Ukrai-

nos čempionė, svarbių tarptautinių 
varžybų dalyvė, Glebas Zavialov – 
Maskvos srities varžybų prizininkas, 
Aleksandras Ryabov – Leningrado 
srities varžybų prizininkas. Jauniau-
sias stovyklos dalyvis – septynerių 
metų Zakhar Pochinkov – „Fischer“ 
taurės (Rusija) čempionas, „Head 
Cup“ (Suomija), Lietuvos taurės ir „X-
ųjų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių“ 
nugalėtojas.

Kalnų slidinėjimo stovykla prasi-
dėjo bendrojo fizinio pasirengimo 
treniruotėmis Druskininkų „Saulės“ 
pagrindinės mokyklos stadione (Sto-
vyklos organizatoriai nuoširdžiai dė-
koja mokyklos administracijai už 
galimybę naudotis nuostabiu stadio-
nu). Stovyklos vadovai daug dėme-
sio skyrė bendrosios judesių atlikimo 
technikos, greičio, ištvermės, reakci-
jos ugdymui ir tobulinimui.

Antrasis mokymų etapas – du po 
tris dienas trukę kalnų slidinėjimo tre-
niruočių ciklai. „Snow Arenos“ tra-
sose buvo mokomasi slalomo dis-
ciplinos elementų – nuo paprastų 
pratimų iki sudėtingų.

Dviejų valandų trukmės treniruotės 
buvo rengiamos du kartus per die-
ną, dar 40 minučių trukdavo rytinė 

mankšta. Po treniruočių buvo anali-
zuojamos klaidos, peržiūrint vaizdo 
įrašus. Treniruočių ciklai baigdavo-
si kontrolinėmis treniruotėmis, kurių 
metu buvo vertinamas sportininkų 
pasiektas laikas trasose, pateikiama 
rezultatų analizė.

Pasibaigus trims treniruočių ci-
klams Druskininkuose, stovyklau-
tojai išvyko į Austriją, į Tirolio vaiz-
dingajame tarpeklyje esantį Zillertal 
Hintertukso ledyną, kuriame praleido 
12 dienų. Organizuoti du treniruočių 
ciklai po 4 dienas, kitos dienos buvo 
skirtos poilsiui.

Treniruotės surengtos 3250 m 
aukštyje virš jūros lygio – sportinin-
kams tai buvo nemenkas iššūkis, 
nes tokiame aukštyje jau trūksta de-
guonies. Todėl po tokių treniruočių 
reikėjo skirti laiko poilsiui.  

Į treniruočių programą buvo įtrauk-
ta GS (slalomo milžino) disciplina, 
kuriai reikia ilgų ir stačių šlaitų, todėl 
šiai disciplinai ruoštis „Snow Areno-
je“ galima tik mažiau kitų šalių sporti-
ninkų apkrautu laikotarpiu. 

Į ledyną apie valandą teko keltis tri-
mis keltuvais. Tuo metu ledyne treni-
ravosi apie 170 komandų iš viso pa-
saulio, tačiau mūsų komandai buvo 

suteikta puiki trasa, todėl treniruo-
tės vyko sklandžiai. Oro temperatū-
ra ledyne ryte būdavo 0-1 laipsnis, 
baigiantis treniruotėms pakildavo iki 
3-4 laipsnių. Trasa buvo gana kieta, 
sportininkai treniravosi atsakingai ir 
sėkmingai. 

Mes gyvenome autentiškame Tiro-
lio name, privačiame viešbutyje, įsi-
kūrusiame kalno papėdėje. Sąlygos 
buvo nuostabios. Kai kurie jaunie-
ji slidininkai važiavo drauge su savo 
tėveliais, jie taip pat gyveno mūsų 
viešbutyje. Pasak stovyklautojų, gy-
venimo sąlygos buvo puikios, o vaiz-
das per viešbučio langus – nepakar-
tojamas. 

Savaitgaliais buvo organizuotos 
įdomios ekskursijos. Nuvykome į 
„Swarovski“ gamyklą, įsikūrusią už 
60 km nuo ledyno. Tai – laisvalai-
kio centras, kuriame yra „Swarovski“ 
muziejus, rengiami šou, atrakcionai, 
įrengta didelė „Swarovski“ produkci-
jos ekspozicijos salė, kurioje jaunie-
ji sportininkai galėjo įsigyti dovanų 
savo giminaičiams.

Liepos 13 dieną visa komanda sau-
giai grįžo į Druskininkus. Visi sporti-
ninkai buvo įdegę, sustiprėję ir, žino-
ma, pavargę. Tačiau vis dar kupini 

noro dalyvauti kitoje kalnų slidinėjimo 
stovykloje, kuri vyks  „Snow Areno-
je“ rugpjūčio 20-27 dienomis. O mes 
tikimės naujų mūsų sportininkų per-
galių 2018-2019 m. sezone!

Stovyklos organizatorių 
informacija

Miglė Krancevičiūtė

Antrą liepos savaitgalį „Snow 
Arenoje“ praūžė drifto varžybos 
„H2Auto Druskininkų naktinis 
drifto festivalis“, kurio dalyviai 
žiūrovus įspūdingais automobi-
lių slydimais šonu žavėjo net ke-
turias dienas. Varžybas vainikavo 
finalinis „semi-pro“ lygos važiavi-
mas, kuriame nugalėjo druskinin-
kietis Julius Mockevičius. 

Julius tvirtina negalintis didžiuotis 
dažnais laimėjimais, bet kiekviena 
jo pergalė ar pasiektas geras rezul-
tatas vainikuoja sunkų vargą, remon-
tuojant automobilį: „Dažnai nelaimiu. 
Tam įtakos turi daug faktorių – auto-
mobilio gedimai, mano paties klai-
dos. Tai tikslumo ir geros technikos 
reikalaujantis sportas, kuriame men-

kiausia klaida gali nulemti pralaimė-
jimą. Šį kartą pergalę lėmė tai, kad 
automobilis visas dienas važiavo be 
priekaištų ir nekėlė problemų. Didelis 
ir draugų indėlis – jie ragino stengtis 
iš visų jėgų, važiuoti drąsiai ir tiesiog 
„spausti gazą“, nebijoti“, – įspūdžiais 
dalijosi varžybų nugalėtojas. 

Varžybose taip pat dalyvavo ir visa 
drifto mylėtojų iš Druskininkų koman-
da „Dark Demons“. Jau ketverius 
metus gyvuojančioje komandoje va-
žiuoja keturi vyrukai: Justinas ir Egi-
dijus Pečiukoniai, Aurimas Janeika, 
Laimis Sadeckas. Nors šį kartą dėl 
nuolatinių automobilių gedimų ko-
manda prizinių vietų nelaimėjo, spor-
tiinkai labai nenusimena: „Visko būna 
– čia toks sportas, kad kartais tiesiog 
„užkala variklis“. Ir nieko nepadary-
si. Šį kartą visi trys mūsų automo-

biliai nuolatos gedo, tad tai išmušė 
mus iš vėžių. Varžybose nesitiki, kad 
automobilį ilgiau remontuosi, nei juo 
važiuosi“, – apie patirtas nesėkmes 
varžybose pasakojo Justinas Pečiu-
konis. „2016 metais patyrėme vieną 
pergalę, o 2018-ais net keturias. Lai-
mėjimai motyvuoja, bet išmokome 
ir pralaimėti. To reikia. Ypač šiame 
sporte, kuriame dažnai gali „paves-
ti“ automobilis“, – apie pergales pa-
sakojo J. Pečiukonis. 

Organizatorių teigimu, varžybose 
važiavo daugiau kaip 70 profesiona-
lių vairuotojų. Tiesa, – automobilių 
kiek mažiau, nes kai kurie sportinin-
kai dalijasi transporto priemonėmis. 
Varžybų metu žiūrovai galėjo išban-
dyti ekstremalią pramogą „Drive taxi“ 
ir pajausti, ką jaučia šio sporto mė-
gėjai.

Pirmojoje tarptautinėje kalnų slidinėjimo stovykloje – įspūdžių gausa

Druskininkietis – drifto varžybų nugalėtojas

Ant aukščiausio nugalėtojų pakylos laiptelio – druskininkietis Julius Mockevičius/Justino 
Kygos nuotrauka

Užsakymo Nr. MDR-165-02Pirmą kartą organizuotos tarptautinės „Kalnų slidinėjimo treniruočių“ stovyklos“ dalyviai sportinį meistriškumą kėlė Druskininkuose ir Austrijos kalnuose/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vienas iš stovyklos vadovų – buvęs 
slidininkas, dabar dirbantis treneriu ir 
sporto vadybininku Nikolajus Artsybyševas/
Asmeninio archyvo nuotrauka



2018 m.  liepos 26 d.                                                          Savaitraščio Nr. 1656

Antradienį Viešojoje biblio-
tekoje surengtoje mokslinė-
je-praktinėje konferencijoje 
„Čiurlionio kelias“ akcentuo-
ta nacionalinio Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio kultū-
ros kelio (maršruto), kuriamo, 
siekiant įamžinti garsaus me-
nininko atminimą, reikšmė. Na-
cionalinio kultūros kelio kūri-
me dalyvauja ir Druskininkai. 
Sveikindama konferencijos da-
lyvius, Druskininkų savivaldy-
bės mero patarėja Irena Lyni-
kienė pasidžiaugė, jog tarp šių 
metų konferencijos pranešėjų – 
ir druskininkiečiai, savo darbais 
puoselėjantys M. K. Čiurlionio at-
minimą: „Konferencijos pavadi-
nimas „Čiurlionio kelias“ skam-
ba simboliškai. Tai lyg žingeidaus 
jaunojo M. K. Čiurlionio kelias į 

platųjį pasaulį; tai ir skulptūrinių 
kompozicijų ansamblis tarp Varė-
nos ir Druskininkų; tai ruošiamas 
nacionalinio lygmens kultūrinis 
pažintinis maršrutas. Druskininkų 
savivaldybė inicijuoja bei palaiko 
ir kitus vykdomus projektus, kurie 
padeda garsinti M. K. Čiurlionio 
vardą šalyje ir pasaulyje.“

Pagrindinį pranešimą „Čiurlio-
nio kelio kūrimas Europos vals-
tybių nacionalinių kultūros kelių 
kontekste“ konferencijoje prista-
tė Lietuvos dailės muziejaus di-
rektoriaus pavaduotojas Vytautas 
Balčiūnas, apžvelgęs nacionali-
nius kultūros kelius Europoje. Jo 
teigimu, kultūros turai nuo turisti-
nių iš esmės skiriasi tuo, kad jie 
pakviečia žmones lankytis tam ti-
kruose objektuose, kuriuos sieja 
bendrasis kultūrinis vardiklis – is-

torinis stilius, institucijų tipai. Kul-
tūros kelias pasiūlo du dalykus – 
pirma, aplankyti ir pamatyti tai, ką 
viešosios erdvės ir vidaus objek-
tai atveria, o profesionalūs dar-
buotojai pristato, pasakoja lanky-
tojams apie objektus, supažindina 
su ekspozicijomis, veikiančiomis 
visus metus; ir antra – tam tikrais 
laikotarpiais, numatytu metu pa-
siūloma ir specialiosios kultūros 
programos, festivaliai, kiti meno 
renginiai. 2025-aisiais bus mini-
mos žymiausio Lietuvos dailinin-
ko ir kompozitoriaus M. K. Čiur-
lionio 150-osios gimimo metinės. 
Kuriamo nacionalinio M. K. Čiur-
lionio kultūros kelio maršrute pla-
nuojama, kad jis susies Druski-
ninkus, Varėną, Vilnių, Kauną, 
Rietavą, Plungę ir Palangą. Į na-
cionalinį M. K. Čiurlionio kultūros 

kelio maršrutą ketinama įtrauk-
ti svarbiausius objektus ir rengi-
nius, susijusius su dailininko ir 
kompozitoriaus gyvenimu bei kū-
ryba. Tikimasi į nacionalinį M. K. 
Čiurlionio kelią įtraukti ir Druski-
ninkuose vykstančius renginius, 
tarp jų – tarptautinį menų festi-
valį „Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu“, fortepijoninės muzi-
kos festivalį M. K. Čiurlionio me-
morialiniame muziejuje. Lietuva 
sieks, kad šiam projektui būtų su-
teikta Europos Tarybos sertifikuo-
to kultūros kelio nominacija. Naci-
onalinio M. K. Čiurlionio kultūros 
kelio projekto parengimu rūpina-
si Kultūros ministerija. Nacionali-
nį M. K. Čiurlionio kelio projektą 
turi parengti valstybinių ir nevy-
riausybinių įstaigų bei organiza-
cijų atstovai, M. K. Čiurlionio var-
do muzikos festivalių, koncertų, 
konkursų ir renginių organizato-
riai. Konferencijoje V. Balčiūnas 
išsakė įžvalgas, kaip M. K. Čiur-
lionio kelias galėtų skleistis Lie-
tuvos erdvėje, ir akcentavo M. K. 
Čiurlionio gimtinės svarbą šiame 
pažintiniame maršrute: „Genijaus 
gimtinė yra Varėna, čia prasidėjo 
jo gyvenimas. Reikia tokio objek-
to, kuris būtų matomas ir deramai 
tai liudytų.“

Konferencija „Čiurlionio kelias“ 
susirinkusius druskininkiečius ir 
kurorto praturtino naujomis žinio-
mis apie M. K. Čiurlionio asmeny-
bę ir kūrybą, išryškino jo kūrybos 
sąsajas su pasauliniu kultūros lo-
bynu. Konferencijos metu Nacio-
nalinio M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejaus M. K. Čiurlionio rinkinių 
skyriaus saugotoja Danutė Gruz-
dienė sudomino pranešimu „Apie 
Čiurlionio parodas Paryžiuje“. Na-
cionalinio M. K. Čiurlionio dailės 

muziejaus Druskininkų skyriaus 
vadovė Regina Stankevičienė pri-
statė pranešimą „M. K. Čiurlionio 
atvirlaiškių genezė“, o M. K. Čiur-
lionio meno mokyklos direktorė 
Ona Olšauskienė – „M. K. Čiurlio-
nio kūrybos įtaka, ugdant jaunąją 
kartą“. Naujų prasminių akcentų 
M. K. Čiurlionio kūryba ir gyveni-
mu besidomintiems konferencijos 
dalyviams ir klausytojams suteikė 
Druskininkų kultūros centro direk-
torė Rimutė Viniarskaitė, prista-
čiusi savo pranešimą „Čiurlionis. 
Mano atradimai“ ir vaizdo kolia-
žą iš kelionės į Varšuvą, Pustel-
niką bei Arkadijos parką įspū-
džių. Šios vietovės, taip pat, kaip 
ir Druskininkai, neatsiejamos nuo 
M. K. Čiurlionio gyvenimo kelyje 
buvusių įvykių, išgyvenimų, sutik-
tų žmonių.

Tarptautinis menų festiva-
lis „Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu“ Lietuvos muzikų rėmi-
mo fondo rengiamas drauge su 
Druskininkų ir Varėnos savival-
dybėmis birželio 17-spalio 1 die-
nomis. Šiųmetis festivalis skiria-
mas Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui, LR Seimo paskelb-
tiems Vydūno, Simono Daukanto 
metams, Popiežiaus Pranciškaus 
vizitui Lietuvoje. Pasak Lietuvos 
muzikų rėmimo fondo direkto-
rės Liucijos Stulgienės, verta pa-
svarstyti, kaip kiekvienas galėtu-
me prisidėti prie M. K. Čiurlionio 
vardo garsinimo, kūrybos sklai-
dos: „Nes nieko nėra svarbesnio, 
kaip vertinti savus menininkus, 
juos garsinti, patiems džiaugtis ir 
tą džiaugsmą dalinti kitiems.“

„Mano Druskininkai“ 
informacija

VšĮ Druskininkų ligoninė spe-
cialistai stengiasi gyventojams 
ir kurorto svečiams suteikti tik 
kokybiškiausias ir profesiona-
liausias paslaugas ir nuolat rū-
pintis jų sveikata bei gera sa-
vijauta. Pagrindinis įstaigos 
veiklos tikslas – mažinti ser-
gamumą, ligotumą bei mirtin-
gumą, siekiant efektyvios ligų 
prevencijos, savalaikės dia-
gnostikos ir gydymo. Ligoni-
nė atvira naujovėms, čia nuolat 
plečiama paslaugų įvairovė, at-
vyksta dirbti aukštos kvalifika-
cijos gydytojai. 

Konsultuos gydytoja pulmo-
nologė

Norime pasidžiaugti, kad jau 

nuo rugpjūčio 2 dienos mūsų li-
goninėje pradės dirbti  aukštos 
kvalifikacijos, didelę darbo patirtį 
turinti gydytoja pulmonologė Au-
dronė Juočienė.

Gydytoja kas antrą ketvirtadie-
nį konsultuos 174 kabinete nuo 9 
val. iki 14 val. Norinčius kreiptis į 
gydytoją konsultacijos prašome 
registruotis telefonais: (8 313) 59 
144 ir 8 645 10431. 

Primename, kad gydytojai ne-
mokamai teikia konsultacijas pa-
cientams, turintiems šeimos gy-
dytojo siuntimą.

Gydytojo oftalmologo paslau-
gos – visą parą

Ligoninėje dirba jau ne viene-
rius metus dirba gydytojos oftal-

mologės Neringa Jurkiūnaitė ir 
Eglė Katauskienė, o nuo gegu-
žės mėnesio 3 dienos dirbti pra-
dėjo didelę darbo patirtį turinti 
medicinos mokslų daktarė, gydy-
toja oftalmologė Ekaterina Deg-
tyareva. Gydytoja konsultuoja ir 
vaikus, ir suaugusiuosius. Kon-
sultacijos pirmadieniais, antra-
dieniais, ketvirtadieniais ir penk-
tadieniais nuo 8.30 val. iki 15.30 
val. teikiamos 158 kabinete. Beje, 
ši paslauga, reikalui esant, teikia-
ma visą parą. 

Norinčius kreiptis į gydytoją kon-
sultacijos prašome registruotis te-
lefonais: (8 313) 59 144 ir 8 645 
10 431. Nemokamai konsultacijos 
teikiamos pacientams, turintiems 
šeimos gydytojo siuntimą.

VšĮ Druskininkų ligoninė nuo 

šiol gali teikti dar geresnes ir ko-
kybiškesnes gydytojo oftalmolo-
go paslaugas, kadangi nuo šiol 
akių ligų diagnostika vaikams ir 
suaugusiems bus atliekama nau-
ja oftalmologine įranga – autoref-
raktokeratometro komplektu. 

Naudojant šį aparatą, gydytojai 
oftalmologai galės pacientui iš-
matuoti akių refrakciją (regėjimo 
aštrumą), leis nustatyti astigma-
tizmą ar kitas refrakcijos anoma-
lijas, padės parinkti akinius pa-
cientui, leis nustatyti, ar akys 
pavargę ar ne. 

Visi pacientai, norintys gauti ko-
kybiškesnes gydytojo oftalmolo-
go paslaugas, prašome registruo-
tis konsultacijoms telefonais: (8 
313) 59 144, 8 645 10 431. 

Nauja skaitmeninė dantų ra-
dioviziografijos sistema

VšĮ Drsukininkų ligoninė, siek-
dama užtikrinti savivaldybės gy-
ventojams prieinamas, tinkamas, 
laiku ir kokybiškai teikiamas pas-
laugas, įgyvendina Druskininkų 
savivaldybės finansuojamą 2018 
m. visuomenės sveikatos pro-
jektą „Skaitmeninės rentgeno-
viziografijos sistemos diegimas 
VšĮ Druskininkų ligoninėje atlie-
kant dantų rentgeno nuotraukas“, 
kurio įgyvendinimui skirta 3900 
eurų. Buvo įsigytas naujausių 
technologijų aparatas – skaitme-
ninė dantų radioviziografijos sis-
tema, kuria Druskininkų bendruo-
menės gyventojams bus greičiau 
atliekamos dantų rentgeno nuo-
traukos, o svarbiausia – jų koky-
bė bus žymiai geresnė, todėl gy-
dytojai odontologai galės tiksliau 
diagnozuoti esamus pakitimus. 
Ligoninės administracija norėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kad, įdiegus 
naujas technologijas, šios paslau-
gos kaina nedidėja. Pacientai, no-
rintys pasinaudoti nauja ligoninės 
teikiama paslauga, turi kreiptis į 
125 kabinetą darbo dienomis nuo 
16 val. iki 18 val. Paslaugos kai-
na – 2,50 Eur už vieną nuotrau-
ką. Prieš tai reikia pasiimti gydy-
tojo stomatologo siuntimą.

VšĮ Druskininkų ligoninė 
informacija

Konferencijoje – apie M. K. Čiurlionio atminimo įamžinimą 
nacionaliniame kultūros kelyje

Druskininkų ligoninėje paslaugos teikiamos dar greičiau ir patogiau

Konferencijos „Čiurlionio kelias“ prelegentai, svečiai ir organizatoriai/Justino Kygos nuotrauka

Gydytoja oftalmologė N. Jurkiūnaitė ir bendrosios praktikos slaugytoja N. Januškevičienė/
Justino Kygos nuotrauka

VšĮ Druskininkų ligoninė nuo šiol gali teikti dar geresnes ir kokybiškesnes gydytojo 
oftalmologo paslaugas, kadangi nuo šiol akių ligų diagnostika vaikams ir suaugusiems bus 
atliekama atnaujinta oftalmologine įranga/Justino Kygos nuotrauka
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Tris mėnesius populiariau-
sius „Kino pavasario“ filmus 
nemokamai rodantis projek-
tas „Kino karavanas“ atvyks-
ta į Druskininkus. Liepos 28 
d. 21.30 val. Pramogų aikštėje 
rengaimo nemokamo seanso 
žiūrovai išvys naujausią „To-
bulų melagių“ režisieriaus Pa-
olo Genovese dramą „Šventa 
vieta“. Filmas bus rodomas lie-
tuviškai įgarsintas, tad, jį žiū-
rint, nereikės skaityti titrų.

Praėjusių metų „Kino karavano“ 
seansuose sulaukta daugiau kaip 
10 tūkst. žiūrovų. Iš jų metu atlik-
tų apklausų matyti, kad dauge-
lis žmonių pirmą kartą dalyvavo 
„Kino karavano“ nemokamuose 
rodymuose, o kiti sugrįžo ne po 

pirmą ir ne po antrą kartą. „Ap-
klausos parodė, kad žmonės dar 
tik atranda seansų po atviru dan-
gumi fenomeną. Tad su malonu-
mu ir šiemet prisidedame prie šio 
kilnaus projekto“, – kalbėjo pa-
grindinio partnerio, sūrio užkan-
džio RAMBYNO®, atstovai. 

Moralinių normų laužymas 
vardan tikslo

Praėjusių metų „Kino pavasario“ 
žiūrovų favorito „Tobuli melagiai“ 
režisierius P. Genovese netruko 
sukurti dar vieną įdomių psicho-
loginių peripetijų kupiną filmą. Bet 
šį kartą ne sukto siužeto komedi-
ją, bet intriguojančią susipinan-
čių likimų dramą. Joje paslaptin-
gas vyriškis, visada sėdintis prie 
to paties stalo, tame pačiame res-
torane „Vieta“ sako galįs išpildy-
ti svarbiausią kiekvieno žmogaus 
troškimą. Tačiau už tai jis turi 
įvykdyti neįprastą paslaptingojo 
vyro užduotį. Pagrindinė režisie-
riaus žinutė verčia susimąstyti, 
kokias moralines normas įstengia 
peržengti žmogus, kad pasiektų 
tai, ko trokšta.

„Į šį minimalistinį filmą sukvie-
tęs pačius geriausius šiuolaiki-

nius Italijos aktorius Genovese 
tęsia commedia all’italiana tradi-
cijas ir kuria šiuolaikinėms aktu-
alijoms jautrų filmą“, – sako „Kino 
pavasario“ programos sudarytoja 
Aistė Račaitytė.

„Kino karavano“ seansai Druski-
ninkų Pramogų aikštėje: liepos 28 
d. 21.30 val. filmas „Šventa vieta“, 
rugpjūčio 18 d. 20.30 val. kome-
dija „Tyli naktis“, rugsėjo 6 d. 20 
val. filmas visai šeimai „Gražuolė 
ir Sebastianas“.

Penktą kartą organizuojamą 
„Kino karavaną“ judėti į prie-
kį skatina noras kokybišką, 
autorinį kiną padaryti lengvai 
prieinamą kuo platesnei, įvai-
raus amžiaus auditorijai, skir-
tingiems socialiniams sluoks-
niams. Supažindinant Lietuvos 
miestų ir miestelių gyventojus 
su naujausiais pripažintų kino 
menininkų darbais, turtinamas 
kultūrinis Lietuvos regionų gy-
venimas ir mažinama jų socia-
linė atskirtis. Projektą iš dalies 
finansuoja Lietuvos kino cen-
tras prie Kultūros ministerijos.

Organizatorių informacija

Nemokamas kino seansas Druskininkuose: 
„Tobulų melagių“ režisieriaus naujas filmas

Laima Žukauskaitė

Liepos 8 d. Leipalingyje or-
ganizuotas renginys „Lais-
vės kovotojų takais“, skirtas 
Adolfo Ramanausko-Vanago 
100-mečiui, plk.ltn. Juozo Vit-
kaus-Kazimieraičio ir kitų 
laisvės kovotojų atminimui. 
Leipalingio Švč. Mergelės Ma-
rijos ėmimo į dangų bažnyčio-
je buvo aukojamos Šv. Mišios. 
Renginio dalyviai aplankė bu-
vusią partizanų stovyklavietę 
Dulgininkų miške, 1944-1953 
m. Leipalingio NKVD/MGB būs-
tinės pastato kiemą bei ekspo-
ziciją Druskininkų savivaldy-
bės Leipalingio progimnazijos  
A. Volungevičiaus vardo kraš-
totyros muziejuje. 

Pastaruoju metu Lietuvoje yra 
daug renginių, skirtų po Antrojo 
pasaulinio karo vykusiai rezisten-
cinei kovai paminėti. Ji neabejoti-
nai buvo reikšminga mūsų tautos 
valstybingumo istorijai. Nors tai – 
dar netolima praeitis, tačiau kartu 

su šį pasaulį paliekančiais amži-
ninkais iškeliauja ir didelė dalis is-
torijos, liudijančios šią skausmin-
gą praeitį. Todėl šia tema kalbėti 
nėra lengva dėl daugelio iki šiol 
neišaiškintų klausimų, kuriems 
vargu ar rasime atsakymus. Lai-
kas nusineša be išimties visus, 
todėl vis mažiau lieka tų, kurių dar 
galime paklausti. 

Režisierės Rimutės Viniarskai-
tės filmas „Tėvynė – tai ta vieta, už 
kurią esi atsakingas“ priminė iški-
liuosius laisvės kovotojus, akcen-
tuojant esmines kovos ir biogra-
fijų detales. Būtent todėl ši tema 
labai aktuali užsienio medijose ir 
sulaukia nedviprasmiškų neigia-
mų įvertinimų. Kaip teigė rengi-
nyje pranešimą skaičiusi Lietuvos 
kariuomenės strateginės komuni-
kacijos skyriaus analitikė Auksė 
Ūsienė, laisvės kovotojai yra ypa-
tingai svarbus objektas, kuriant 
manipuliacijas mūsų praeities is-
torija. Tokiu būdu naudojamasi 
skausmingais žmonių išgyveni-
mais ir iškilieji mūsų vadai, tokie 

kaip Adolfas Ramanauskas-Va-
nagas ar Juozas Vitkus-Kazimie-
raitis, yra pagrindiniai taikiniai. 

A. Volungevičiaus vardo krašto-
tyros muziejus kartu su Lietuvos 
nacionaliniu muziejumi bei Lietu-
vos laisvės kovotojų įamžinimo 

sąjūdžiu atliko žvalgymus Dul-
gininkų miške Seiros ir Dulgelės 
upių santakoje įkurtoje partizanų 
stovyklavietėje. Apie gyvenimą 
stovyklavietėje, kuri NKVD tar-
nybos ilgai nebuvo išaiškinta, bet 
vėliau galimai buvo surasta ar iš-
duota, o partizanams iš jos tekę 
skubiai trauktis, papasakojo Lie-
tuvos kariuomenės Juozo Luk-
šos mokymo centro ekspertas 
vrš. Ernestas Kuckailis. Žvalgy-
mų metu aptikti radiniai perduoti 
saugoti muziejui ir dabar nedidelė 
jų dalis yra eksponuojama: peiliai, 
šaukštas, šautuvo tepalinė šovi-
niai ir kiti daiktai. Karabinas bei 
partizanų uniformos audinio dalis 
šiuo metu yra Prano Gudyno res-
tauravimo institute. 

E. Kuckailis taip pat supažin-
dino ir su buvusios Leipalingio 
NKVD būstinės kiemo tyrinėji-
mais, vykusiais 1991 m. Ant pa-
laikų išlikusios kankinimo žymės 
rodo brutalų susidorojimą su ten 
kalėjusiais žmonėmis. Jauniau-
sio žmogaus palaikai yra 18 mė-

nesių kūdikio. Tuo metu ištyrinė-
ta tik dalis būstinės kiemo, todėl 
ne visi palaikai iškasti. Ypač dė-
mesį traukia būstinės rūsys, kurio 
sienos išraižytos vardais, pavar-
dėmis bei kitokiu tekstu. Koks tai 
tekstas ir ką jis liudija, atskleistų 
detalūs šių įrašų tyrinėjimai. Pa-
sak archeologo dr. Gedimino Pe-
trausko, kuriam teko tyrinėti ne 
vieną partizaninės kovos objek-
tą, toks rūsys, mokslininko požiū-
riu, yra bene vienintelis Lietuvoje, 
ir būtų verta susirūpinti jo tyrinėji-
mu bei apsauga. Detalesnė 1991 
m. atliktų kasinėjimų ataskaita ke-
lia hipotezę, jog gali būti, kad plk. 
ltn. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 
palaikai yra Leipalingyje, visai ša-
lia mūsų. Kaip yra teigiama sovie-
tų operatyvinėje ataskaitoje, Juo-
zas Vitkus-Kazimieraitis žuvo, jį 
sužeidus granatai. Iš 32 tyrinėtų 
palaikų vieni iš jų atitinka iškilaus 
vado amžių bei sužeidimo pobū-
dį. Tai tik hipotezė, kuriai patvirtin-
ti būtini išsamūs tyrimai. 

Neatskleistos buvusios Leipalingio KNVD/MGB būstinės rūsio paslaptys

Stovyklavietėje iškastas bidonas, 
kuriame buvo verdamas maistas/Oliver 
Clare nuotrauka

Apie stovyklavietę pasakojo vrš. E. Kuckailis/Oliver Clare nuotrauka Režisierė R. Viniarskaitė pristatė savo filmą „Tėvynė – tai ta vieta žemėje, už kurią esi 
atsakingas“/Oliver Clare nuotrauka
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Jaunimo integracijos į darbo rinką programa –

UAB „Via Nobile“ direktorė Aušra Ramoškienė šią 
programą vertina, kaip gerą postūmį verslui ir jauniems žmonėms: 
„Be akivaizdžių privalumų – mažų darbo vietos kaštų už minimalią 
riziką darbdaviui ir atlyginimo jaunajam darbuotojui, tokia programa 
suteikia ypatingai svarbią galimybę jaunuoliams „apsiuostyti“ tam 
tikrose srityse, padeda atsirinkti, koks darbas trauktų ateityje, leidžia 
išbandyti jėgas dar nepatirtose situacijose. Maža to, ir pats darbdavys 
yra priverstas nesustabarėti, tampa atviresnis jaunajai kartai, jų 
pasaulėžiūrai. Užsimezga tarpusavio supratimas tarp skirtingo 
amžiaus žmonių“. A. Ramoškienė džiaugias ne tik programa, bet ir 
jaunąja darbuotoja Aiste Dagyte, kuri jau parodė, jog amžius ir rimtame 
darbe – ne kliūtis. „Jaunuoliai yra linkę norėti bei siekti vis daugiau, 
neužsistovėti vietoje. Tokia yra ir mūsų Aistė. Savo veržlumu, energija, 
greita reakcija ji pranoko mūsų lūkesčius“, – jaunąją pardavimų ir 
rinkodaros specialistę gyrė „Via Nobile“ direktorė Aušra.

Pati Aistė Dagytė pasakoja 
šiame darbe išmokusi ne tik tvarkyti 
dokumentus, bet ir greitai reaguoti, valdyti 
stresines situacijas. „Mano darbas yra 
gana elementarus – atėjus klientui, turiu 
jam padaryti leidimą ir draudimą, suvesti 
visus duomenis į sistemą. Tačiau, kai 
vienu metu ateina daug žmonių ir tenka 
operatyviai ir be klaidų visus aptarnauti, 
– tenka paprakaituoti. Pradėjusi čia 
dirbti supratau, kad teks pasistengti. 
Pamažu išmokau viską atlikti sklandžiai. 
Dabar supratau, kad pasikeičiau ir pati, 
pažinau save, savo galimybes ir kai 
kuriuos trūkumus. Ši darbas man labai 
patinka, nes, įsidarbinusi čia, gavau 
unikalią galimybę patirti, ką reiškia 
dirbti su dokumentais, su žmonėmis ir 
tai daryti visu krūviu. Ateityje ši patirtis 
man pravers, renkantis bet kokį darbą, 
nes įgijau labai įvairiapusės patirties“, – 
savo vasaros darbu džiaugėsi Aistė.

„Vita flora“ medelyno vadovas Eugenijus Popovas 
džiaugiasi, kad ši programa padeda smulkiajam verslui apmokyti 
daugiau jaunų žmonių, norinčių save išbandyti vienoje ar kitoje 
specialybėje: „Ši programa leidžia mums priimti daugiau jaunų 
žmonių, kuriems įdomi sodininkystė, juos apmokyti. Patys, be 
finansinės pagalbos, to nesugebėtumėme. Dabar galime su šia 
veikla supažindinti daugiau žingeidžių jaunuolių.“ 

Augalų prižiūrėtoju dirbantis Rokas – patenkintas 
savo darbu. Sako, kad jam patinka vasarą leisti produktyviai: 
„Šį darbą radau sąraše, o pabandyti paragino draugė. Man 
patinka prižiūrėti augalus ir nebijau anksti keltis. Tai nėra labai 
sudėtingas darbas, bet žinių vis tiek reikia. Pavyzdžiui, anksčiau 
nežinojau, kad augalai nemėgsta per gausaus laistymo. Prieš tai 
maniau, kad kuo drėgniau, tuo augalas laimingesnis.“ 

Prie batuto dirbanti Ugnė apie JUC 
programą sužinojo mokykloje, o darbą rado 
pateiktame sąraše. Mergina į mylimą darbą 
sugrįžo jau antrą vasarą. „Man labai patinka 
dirbti su žmonėmis, todėl čia man gera. Čia 
dar geriau pramokau anglų ir rusų kalbas, 
pradėjau lengviau bendrauti. Iš pradžių net 
nelabai suprasdavau, ko žmonės klausia, 
todėl suvokiau, jog reikia pasitempti ir dabar 
džiaugiuosi, nes pradėjau bendrauti laisviau. 
Šiltas, jaukus kolektyvas, geri, supratingi 
vadovai paverčia darbą švente, todėl 
darbuojuosi čia jau antrą vasarą“, – savo 
darbo patirtimi dalijosi Ugnė.

Sutuoktiniai Justina ir Eimantas Mazaliauskai jau ketverius 
metus šalia Druskonio ežero nuomoja pramogines transporto 
priemones – velomobilius, elektrinius paspirtukus, taip pat leidžia 
vaikams džiaugtis batutu, oro kamuoliais ir taip stengiasi užimti miesto 
svečius. Šiemet porai į pagalbą atėjo keturi jaunuoliai, įsidarbinę 
pagal JUC vykdomą verslumo skatinimo ir integracijos į darbo rinką 
programą. „Labai džiaugiamės iniciatyva ir dar labiau džiaugiamės, 
galėdami pasiūlyti darbo vietas būtent jaunuoliams, kuriems dėl 
amžiaus sudėtinga rasti darbą“, – pasakojo verslininkė Justina, 
pridurdama, kad programa patraukli ir gera tuo, kad ji lanksti ir 
jaunuolio, ir verslininko atžvilgiu. Verslininkas gauna kompensaciją už 
indėlį į jauną žmogų, o jaunuolis įgauna taip reikalingos patirties.

VšĮ „Profesijų spektro“ metodininkė 
Ignė Urmanavičienė giria JUC vykdomą 
programą, kuri, jos teigimu, moko abi 
puses: „Įdarbindami jauną žmogų, kurį 
reikia supažindinti su darbo principais ir 
specialybe, mes mokomės patys. Mokomės 
suprasti, paaiškinti taip, kad žmogus įsisavintų 
informaciją, bet neperkrautų galvos. O jaunam 
žmogui – tai puiki patirtis „pasimatuoti“ 
profesiją, išmokti atsakomybės, darbo 
specifikos ypatumų.“ 

Dokumentus VšĮ „Profesijų spektre“ 
tvarkanti Viktorija apie šį darbą sužinojo iš 
sesers ir, pabandžiusi, suprato, kad neapsiriko: 
„Norėjau vasarai darbo, tik nežinojau kokio. 
Sesuo paskatino pabandyti dirbti čia. Darbo 

pobūdis pasirodė neįprastas, įdomus, nutariau pabandyti – norėjau išmokti kažko naujo. Niekada nedirbau 
su dokumentais, jų netvarkiau, tad patirtis pasirodė ir naudinga ir įdomi. Adaptuotis ir suprasti metodiką 
užtrukau vos kelias dienas. Smagiausia, kad išmokau to, ko niekada nesu dariusi. Jau spėjau priprasti prie 
šios veiklos. Manau, įgyti įgūdžiai, kaip tvarkyti dokumentaciją, pravers ateityje, nes ketinu būti kūno kultūros 
mokytoja, o mokytojai dažnai turi mokėti užpildyti nemažai dokumentų. Labai tikiuosi, kad programa tęsis ir 
kitais metais, kad galėčiau čia sugrįžti.“ 
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Automobilių dirbtuvėms rei-
kalingas autošaltaklvis, galin-
tis remontuoti automobilių va-

žiuokles. Tel. 8 612 68057

Gamybos įmonei UAB ,,Druskininkų Rasa“ reikalingi autokrautuvų vairuoto-
jai, turintys darbo patirties, vairuotojo pažymėjimas nebūtinas. 

Teirautis telefonu: 8 603 37599

Gamybos įmonei UAB 
,,Druskininkų Rasa“ reikalingi 

operatoriai.
Teirautis telefonu: 

8 603 37599

 ne tik darbas vasarai, bet ir profesijos „pasimatavimas“

UAB „Pavilijonų pasaulis“ vadovas Romas Volungevičius tvirtina, kad darbuotojų susirasti sunku, 
ypač, kai vaikus dirbti atveda tėvai: „Kai mama nori, kad jaunuolis dirbtų, o pats paauglys nenori, tada ir 
prasideda visos bėdos. O kai ateina žmogus, tikrai norintis dirbti, nėra smagiau, nes norisi perteikti visą 
patirtį, darbo subtilybes. Jaunas žmogus kaip kempinė sugeria informaciją, jei tik nėra atitemptas mamos. 
Pas mus dirbantis Karolis yra darbštus ir pozityvus, – nors yra ir sunkių darbų, jaunuolis niekada nesirauko, 
noriai imasi visko, ko jo paprašome. Su tokiu žmogumi malonu dirbti, jį paruošti kvalifikuotam darbui.“

Šešiolikametis Karolis neišsigando sudėtingesnio darbo. UAB „Pavilijonų pasaulyje“ montuotoju 
įsidarbinęs vaikinas džiaugiasi įgijęs naujos patirties ir įgūdžių, praversiančių ateityje: „Šis darbas reikalauja 
kruopštumo, atidumo, kai reikia virinti tentus iš atraižų, taip pat ir fizinės jėgos, juos montuojant. Bet man 
visai patiko neįprastas darbas ir kad įgijau patirties, kurios be šio darbo nebūčiau įgijęs. Dabar jau moku 
elgtis su tam tikrais įrankiais, valdyti virinimo aparatą, montuoti. Be to, dažnai tenka kartu su komanda ir po 
Lietuvą pakeliauti, naujus kraštus pamatyti, o tai praskaidrina visą rutiną.“ 

VšĮ „Kantri medija“ fotografu, operatoriumi ir vaizdo 
montažo specialistu dirbantis Justinas teigia darbą susiradęs dėl 
noro išbandyti save fotoreporterio kailyje: „Vasarą panorau dirbti 
todėl, kad išbandyčiau save srityje, kurią labai norėjau išbandyti jau 
seniai – reportažinėje fotografijoje, filmavime, vaizdo įrašų montavime 
ir taip pat šiek tiek užsidirbti,“ – teigia šiais metais mokyklą baigęs 
vaikinas. Paklaustas, kokios patirties tikėjosi gauti ir ar lūkesčiai 
pasiteisino, Justinas šypsosi ir linksi galva: „Aš tiek nesitikėjau, kiek 
gavau. Čia patobulinau visus turėtus įgūdžius ir įgijau naujos patirties, 
pradedant filmavimu, fotografijos kompozicijos bei techniniais 
ypatumais, baigiant patirtimi, bendraujant ir susipažįstant su naujais, 
dažnai garsiais ir žinomais žmonėmis. Taip pat šis darbas pagerino 
darbų planavimo bei disciplinos įgūdžius“, – vasaros darbo įspūdžiais 
redakcijoje dalijosi Justinas.

„Atgimimo“ mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkiui Jonas Jančiulis nustebo, kai du buvę mokiniai 
pasisiūlė dirbti mokykloje ir gražinti jos aplinką: „Vaikinai į darbą pasiprašė patys, nes norėjo ateiti dirbti į 
savo mokyklą. Tai man pasirodė keista, nes šiaip vaikai linkę vasarą nuo mokyklos laikytis atokiai. Dabar, kai 
darbininkai atostogauja, jie mums labai padeda. Iš pradžių vyrukai dažė baldus, vidaus patalpas, sutvarkė 
stadiono šuoliaduobę dabar surenka naujus baldų komplektus, gražina mokyklos aplinką

Draugai Margirdas ir Rapolas teigia, kad tokį darbą pasirinko dėl to, kad šiais metais teko 
atsisveikinti su mokykla, tad norėjosi po savęs palikti ją gražesnę kitoms kartoms. „Įsidarbinau, nes atostogos 
trunka tris mėnesius, o veikti nėra ką. Sugalvojau, kad reikia pasiprašyti į savo mokyklą, galbūt pabandyti 
palikti ją gražesnę kitiems. Pasiūliau ir draugui, jis sutiko – taip atsidūrėme čia“, – pasakojo pagalbiniu 
darbininku „Atgimimo“ mokykloje įsidarbinęs Margirdas.

Jo draugas Rapolas teigia labai apsidžiaugęs pasiūlymu padirbėti kartu: „Gerai, kad pavyko 
vasarą įsidarbinti būtent čia. Ir dar užsidirbti, o ne dykinėti. Labai smagu, kad, išeidami, paliksime mokyklą 
sutvarkytą ir atnaujintą. Manau, ši patirtis išeis į naudą ir mums, ir mokyklos bendruomenei.“ Vaikinai teigia, 
kad šis darbas juos išmokė kruopštumo ir teisingų darbo įgūdžių: „Kai tik pradėjome dirbti, pasirodė, kad 
visiškai nemokame dažyti. Darbininkai mums parodė, kaip reikia užsimaišyti dažus, tvarkingiau atlikti darbą, 
tad labai smagu, kad dabar galėsime jau ir patys kokį remontą atlikti savarankiškai, manau, ši patirtis tikrai 
išeis į naudą.“ 

„Dzūkijos golfo“ 
projektų vadovas Kęstutis 
Jezepčikas teigė, kad ši 
programa padeda jauniems 
žmonėms rasti naudingą vasaros 
užsiėmimą ir įgyti naudingos 
patirties: „Džiaugiamės, kad 
jauni žmonės ieško darbo ir dar 
labiau džiaugiamės, galėdami jį 
pasiūlyti. Jaunuolis, atėjęs pas 
mus, ne tik prasmingiau praleis 
vasarą, užsidirbs, bet ir įgis 
patirties, atsakomybės, kurių 
prireiks ateityje. Gerai, kad visos 
geros iniciatyvos neaplenkė ir 
mūsų golfo aikštyno.“ 

Golfo laukus prižiūrintis 
ir jų tvarka besirūpinantis 
Ričardas teigė, kad šis darbas 
buvo lyg išsigelbėjimas nuo 
neįdomios vasaros: „Džiaugiuosi, 
kad galėjau įsidarbinti, nes visą 
vasarą nieko neveikti būtų gaila. 
O dabar ir pinigų užsidirbu ir 
laiką leidžiu gražioje aplinkoje, 
golfyne, kur atvažiuoja įdomūs 
žmonės ir kolektyvas malonus.“

Programos žinomumas Lietu-
voje išaugo

Geras pavyzdys užkrečia. Tai pa-
tvirtina ir programos koordinatorė 
A. Nedzinskienė, iniciatyvą prista-
čiusi jau keliose savivaldybėse. „Vis 
daugiau savivaldybių kviečia mus 
pasidalinti patirtimi, nes nori suteik-
ti tokias galimybes savo jaunimui. 
Jau konsultavome Šakių rajono 
bei Elektrėnų savivaldybes. Labai 

džiaugiamės, galėdami skleisti tokią 
„gerąją naujieną“ visai Lietuvai. Tiki-
mės, kad po dar kelių sėkmingų va-
sarų mumis susidomės ir užsienis. 
Kol kas programa pasiteisino ir girdi-
me tik gerus atsiliepimus“, – progra-
mos sėkme džiaugėsi JUC direkto-
rė A. Nedzinskienė.

Parengė Miglė Krancevičiūtė
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Renginiai

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

Lauko kinas Druskininkų pramogų aikštėje:

Liepos 26 d. 21.30 val. kino projektas „Izraelio kinas tavo mieste“. Filmas „Pavėluotos mintys“

Liepos 27 d. 21.30 val.  filmas „Patriotų diena“

Liepos 28 d. 21.30 val. filmas „Šventa vieta“

Liepos 29 d. 21.30 val. filmas „Šuns tikslas“

Liepos 28 d. 16 val. pianisto Roko Zubovo koncertas. Atlikėjo programoje M. K. Čiurlionio kūriniai. Koncertas mo-
kamas (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Liepos 28 d. 22 val. muzikinė-mitologinė drama „Dūšelės“. Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ projektas
(prie Leipalingio dvaro, Alėjos g. 30)

Liepos 29 d. 12 val. Šv. Onos atlaidai. Po mišių – varduvininkių pagerbimas ir instrumentinio dueto „Music time“ 
koncertas (Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Kapų g. 2)

Liepos 29 d. 17 val. Tomo Čiukausko improvizuotų kompozicijų koncertinė programa „Solo saksofonu. Muzikinė 
kilpa“. Kūriniai kuriami „čia ir dabar“( K. Dineikos sveikatingumo parkas, Sausoji g. 1)
Rugpjūčio 1 d. 20 val. pianisto Roko Valuntonio koncertas. Atlikėjo programoje: M. K. Čiurlionio, F. Chopino, C. 
Debussy, Ch. Gounod-Liszto kūriniai. Koncertas mokamas (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiur-
lionio g. 35)

Rugpjūčio 3 d. 19 val. koncertų ciklo Lietuvoje „Laiškai iš praeities“ koncertas. Koncertuos Rafailas Karpis (teno-
ras) ir Darius Mažintas (fortepijonas) (Pramogų aikštė)

Rugpjūčio 11 d. „Prisimink, gerbk, budėk! Juozo Karnausko-Nemunėlio 70-ųjų žūties metinių minėjimas“
10 val. Šv. Mišios Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje
11.30 val. Minėjimo pradžia prie partizano J. Karnausko-Nemunėlio atminimo ženklo

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

Liepos 22-29 dienomis – M. K. Čiurlionio studijų savaitė:
Liepos 26 d. 20 val. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) – kamerinės muzikos koncertas. Naci-
onalinės kultūros ir meno premijos laureatas Čiurlionio kvartetas: Dovas Lietuvninkas (trimitas, JAV), Julia Geiling 
(smuikas, Vokietija), Vaclovas Juodpusis (muzikologas). Programoje – M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, J. Haydno, G. 
Torellio, A. Piazzollo ir kitų kompozitorių kūriniai.
Liepos 27 d.16 val. Druskininkų „Saulutėje“ (Vytauto g. 2) – smuiko muzikos koncertas „Esame drauge“, kuriame 
koncertuos Meistriškumo mokyklos smuikininkai. Renginio vedėjas – muzikologas Vaclovas Juodpusis 
19.30 val. Dailininko Adelberto Nedzelskio tapybos darbų parodos, skirtos jo 85-erių metų sukakčiai, atidarymas. 
(SPA VILNIUS Druskininkai, K. Dineikos g. 1)
20 val. Kamerinės muzikos koncertas „Gražiausios dainos 100-mečio Lietuvai Tėvynei“: Viktorija Bedalytė (so-
pranas), Marius Balsys (tenoras), Edgaras Davidovičius (tenoras), Martynas Kindurys (baritonas), Erikas Klincevi-
čius (baritonas), Deividas Staponkus (baritonas), Kšištofas Bondarenko (bosas). Koncertmeisterė Tatjana Burla-
kova, Vaclovas Juodpusis (muzikologas). (SPA VILNIUS Druskininkai, K. Dineikos g. 1)
Liepos 28 d. 14 val. Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje (M. K. Čiurlionio g. 92) – Lietuvos kompozitorių smui-
ko muzikos koncertas-pokalbis „Šimtametės Lietuvos muzikos kelias“. Skambės M. K. Čiurlionio, B. Dvariono, J. 
Naujalio ir kitų Lietuvos kompozitorių muzika, muzikologo V. Juodpusio žodis, gros Meistriškumo mokyklos smui-
kininkai.
18 val. Druskininkų bažnyčioje – Sakralinės muzikos valanda „Popiežiaus Pranciškaus belaukiant“: Meistriškumo 
mokyklos smuikininkai, ansambliai, solistai, V. Juodpusis (muzikologas).
Liepos 29 d. – Smuiko muzikos šventės ir Smuikininkų meistriškumo mokyklos Pabaigos koncertai. 
11 val. Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje (M. K. Čiurlionio g. 92) Meistriškumo mokyklos smuikininkai.
15 val. UAB „Draugystės sanatorija“ Raudonojoje salėje (V. Krėvės g. 7) Tapybos darbų paroda „Dailininką Alfon-
są Šuliauską prisiminus“. 
15.30 val. Koncertas: Dalia Richter (smuikas, Vokietija), Julia Geiling (smuikas, Vokietija), Armen Christian Ema-
nuel Schmidt (smuikas, Vokietija). Meistriškumo mokyklos smuikininkai. Programoje B. Dvariono, W. A. Mozarto, 
J. S. Bacho, N. Paganini ir kitų kompozitorių muzika.
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje –  Sakralinės muzikos valanda „Popiežiaus Pranciškaus belaukiant“: Verena 
Steffen (fleita, Šveicarija), Olivier Eisenmann (vargonai, Šveicarija). Programoje – M. K. Čiurlionio, F. Henselio-
Mendelssohno, M. Marais, F. Lachnero, H. Hillerio ir kitų kompozitorių muzika. Gros jaunieji smuikininkai. 
20 val. Kamerinės muzikos koncertas „Gražiausios dainos 100-mečio Lietuvai Tėvynei“: ,Viktorija Bedalytė (so-
pranas), Marius Balsys (tenoras), Edgaras Davidovičius (tenoras), Martynas Kindurys (baritonas), Erikas Klincevi-
čius (baritonas), Deividas Staponkus (baritonas), Kšištofas Bondarenko (bosas). Koncertmeisterė Tatjana Burla-
kova, muzikologas Vaclovas Juodpusis. Programoje M. K. Čiurlionio, V. Kudirkos, B. Dvariono, A. Raudonikio, A. 
Bražinsko, B. Gorbulskio, S. Šimkaus, G. Savinienės ir kitų kompozitorių muzika. 

Parodos

Žemėlapių  paroda „Druskininkai per šimtmetį“ (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Skulptoriaus Aido Striogos skulptūrų paroda „Akmenų istorijos“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

Fotografijų paroda „Senieji, mielieji Druskininkai“, skirta M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus 55-erių metų vei-
klos sukakčiai paminėti (M. K. Čiurlionio memorialinis  muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokytojos O. Zakarienės  mokinių dar-
bų paroda „Spalvotos dailės dienos“. (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Kauno dailės gimnazijos moksleivių tapybos paroda „Valio, muziejui“, skirta M. K. Čiurlionio memorialinio mu-
ziejaus 55-erių metų veiklos sukakčiai paminėti (M. K. Čiurlionio memorialinis  muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Foto parodos, skirtos Sąjūdžio 30-mečiui ir atkurtos Lietuvos 100-mečiui atidarymas. Koncertuos moterų ansam-
blis Druskelė“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

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

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias –
nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė. 

Balti žemės sodai, žemės pievos plačios – 
tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė. (B. Brazdžionis)

Dėl mylimo brolio mirties nuoširdžiai užjaučiame Astą Liesionytę.

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro kolektyvas

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

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
už likimą žmogaus šioj nakty...
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,

o mirtis nelaukta ir staigi. (V. Mačernis)
 

Nuoširdžiai užjaučiame Nijolę Pileckaitę dėl mylimo brolio mirties. 

DNSB „Ąžuolas“ gyventojai

Viešoji įstaiga 
Druskininkų ligoninė 

skelbia viešą konkursą 
Apskaitos ir finansų sky-

riaus vedėjo 
(vyriausiojo finansininko) 

pareigoms eiti.
Išsamesnė informacija patal-

pinta internetiniame puslapyje 
www.druskligonine.lt 
ir teikiama telefonais: 

(8 313) 59 134, 
mob. tel. 8 699 75 977.

UAB „AGINRO“ (Žemėtvarkos ir geodezijos darbai)
Nuo 2018-08-01 mus rasite M. K. Čiurlionio g. 111

210 kab. (2 aukštas). Tel. 8 656 94413

Valstybės garantuojama teisi-
nė pagalba – Lietuvos Respu-
blikos Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymo nu-
statyta tvarka teikiama pirminė  
teisinė pagalba ir antrinė teisinė 
pagalba. Pirminė ir antrinė teisi-
nė pagalba yra finansuojama iš 
valstybės biudžeto. Pirminę tei-
sinę pagalbą turi teisę gauti visi 
Lietuvos Respublikos piliečiai, 
kitų Europos Sąjungos valstybių 
narių piliečiai, taip pat kiti Lietu-
vos Respublikoje bei kitose Eu-
ropos Sąjungos valstybėse na-
rėse teisėtai gyvenantys fiziniai 
asmenys ir kiti Lietuvos Respu-
blikos tarptautinėse sutartyse 
nurodyti asmenys.

Pirminė teisinė pagalba – Lie-
tuvos Respublikos Valstybės 
garantuojamos teisinės pagal-
bos įstatymo nustatyta tvarka 
teikiama: teisinė informacija (in-
formacija apie teisinės pagal-
bos teikimą, įstatymus ir kitus 

teisės aktus); teisinės konsul-
tacijos (patarimai teisės klausi-
mais); dokumentų, skirtų valsty-
bės ir savivaldybių institucijoms, 
išskyrus procesinius dokumen-
tus, rengimas; patarimai dėl gin-
čo išsprendimo  ne teismo tvar-
ka, veiksmai dėl taikaus ginčo 
išsprendimo ir taikos sutarties 
parengimas.

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

Pirminė teisinė pagalba turi 
būti suteikta iš karto, kai asmuo 
kreipias į savivaldybės vykdo-
mąją instituciją. Jeigu nėra ga-
limybės iš karto suteikti pirmi-
nę teisinę pagalbą, pareiškėjui 
pranešama apie priėmimo laiką, 
kuris turi būti ne vėlesnis kaip 
penkios darbo dienos nuo krei-
pimosi dienos. 

Asmuo dėl pirminės teisinės 
pagalbos tuo pačiu klausimu 
gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba netei-
kiama, kai: pareiškėjo reikalavi-
mai yra akivaizdžiai nepagrįsti; 
pareiškėjui tuo pačiu klausimu 
buvo suteikta advokato konsul-
tacija arba yra akivaizdu, kad jis 
tokią konsultaciją gali gauti nesi-
naudodamas įstatymo nustatyta 
valstybės garantuojama teisine 
pagalba; pareiškėjas kreipiasi 
ne dėl savo teisių ir teisėtų inte-
resų, išskyrus atstovavimo pa-
gal įstatymus atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisi-

nę pagalbą paaiškėja, kad pa-
reiškėjui reikės antrinės teisinės 
pagalbos, Druskininkų savival-
dybės administracijos Teisės ir 
civilinės metrikacijos skyriaus 
vyriausiasis specialistas pareiš-
kėjui padeda surašyti ar surašo 
prašymą suteikti antrinę teisinę 
pagalbą.

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

Valstybės garantuojamą tei-
sinę pagalbą Druskininkų savi-
valdybėje organizuoja ir teikia 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracija. Priėmimo laiku, antra-
dienį  13.00 – 17.00 val., penkta-
dienį 8.00 – 12.00 val., asmenys, 
norintys gauti pirminę teisinę 
pagalbą, turi kreiptis į Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
Teisės ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vyriausiąjį specialistą 
(Vasario 16-osios g. 7, Druski-
ninkai) arba kitu metu registruo-
tis telefonu (8 313) 51517.

Gyventojų dėmesiui: teisinė pagalba

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija.  

10:50 Komisaras Reksas.  
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi.  
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.  
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. Ir 

viso pasaulio negana  .
01:05 Štutgarto kriminalinė policija 

(k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(k.).
02:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-

te (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

(k.).
03:50 Smegenų paslaptys. Marselis 

Prustas.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Klauskite daktaro (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 "Televitrina".
06:25 "Kempiniukas Plačia-

kelnis". 
07:55 "Kam ta meilė?".  
08:25 "Paskutinis iš Magikianų".  
08:55 "Meilės sūkuryje".
10:00 "Tai - mano gyvenimas".  
12:00 "Tarp mūsų, mergaičių".  
13:00 "Pažadėtoji".
15:00 "Simpsonai".  
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-

MAS. "Dama ir valkata".
21:05 VASAROS KINO TEATRAS. 

"Pakvaišę dėl Merės".
23:35 "Nekenčiu Valentino dienos".
01:15 "Greitojo reagavimo būrys".  
02:50 "Mano geriausio draugo mer-

gina".  
04:40 "Kaulai".  
05:30 "Du tėvai ir du sūnūs".  

06:10 Dienos programa. 
06:15 "Mano gyvenimo švie-

sa".  
07:30 "Neramūs ir triukšmin-

gi".  
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris".  
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 "Varom!" (k).
11:25 "Meilės sparnai".  
13:25 "Gyvenimo daina".  
14:25 "Dvi širdys".  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Nuo... Iki.... 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. Nojaus lai-

vas.
23:40 Šikšnosparniai. Sunaikinimo 

operacija.
01:20 Širšių lizdas (k). 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
07.10 Grilio skanėstai.
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“.  
09.15 „Rojus“.  
10.20 „Lemtingas panašumas“. 
11.25 „Ragana“.  
12.30 „Iššūkis“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.  
14.55 „Delta“ 2. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Gyvenimo būdas. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 
18.00 Reporteris.
18.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
19.00 „Iššūkis“ 4. 
20.00 Reporteris. 

2018.07.27 d.
Penktadienis

2018.07.28 d.
Šeštadienis

2018.07.29 d.
 Sekmadienis

2018.07.30 d.
  Pirmadienis

20.30 Grilio skanėstai. 
21.00 „Ragana“ 20 s. 
22.00 Reporteris.
22.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
23.00 „Gluchariovas“.  
00.05 „Delta“ 10 s.
01.05 „Iššūkis“ 2. 
02.00 „Ragana“.  
02.45 „Rasputinas“.  
03.35 „Žmogus be praeities“.  
04.20 „Ragana“.  
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Mianmaras“. 
06.30 „Neprijaukinti. Aliaska“. 

06:00 "Auklė".  
07:30 "Asmens sargybinis" 

(k) .
08:35 "Farų karai" (k).
09:30 "Teisingumo agentai" (k).
10:30 "Kobra 11" (k).
11:35 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" (k).
12:35 "Stoties policija" (k).
13:45 "Asmens sargybinis".  
14:50 "Farų karai".  
15:50 "Teisingumo agentai".  
16:50 "Kobra 11". 
18:55 "Stoties policija".  
20:00 Info diena. 
21:00 Universalus karys. Sugrįžimas.
22:45 Samdiniai be vėliavos (k).
00:45 "Persekiotojas".
01:35 "Kas žudikas?" (k). 
02:35 Universalus karys. Sugrįžimas 

(k).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 

06:30 Klausimėlis.lt. 
06:45 Mažasis riteris Trenkas (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. 7 d . Apgau-
lės meistrai.

12:40 Pasaulio dokumentika. Maži, 
bet ypatingi: vorai.

13:35 Premjera. Džesika Flečer 4. 
15:20 Gamtos inspektoriai (k.).
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Klausimėlis.lt. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Koncertas „Edmundo Kučins-

ko šou“.
23:10 Sukčiai.
00:40 Ir viso pasaulio negana  (k.).
02:45 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. 7 d . Apgau-
lės meistrai (k.).

03:35 Pasaulio dokumentika. Maži, 
bet ypatingi: vorai (k.).

04:25 Džesika Flečer 4 (k.).

06:15 "Televitrina".
06:30 "Aladinas".  
07:00 "Ančiukų istorijos".  

07:30 "Žvaigždžių karai. Sukilėliai".  
08:00 "Aladinas".  
08:30 "Asilo Kalėdos su giesmėmis".
08:40 "Kaulų trupintojo legenda".
09:00 "Skaniai ir paprastai.
09:30 "Maisto kelias".  
10:00 "Bibliotekininkai".  
11:00 "Daktaras Dolitlis 3".
12:55 "Tiltas į Terabitiją".
14:50 "L.O.L.".
16:45 "Ekstrasensai tiria".  
18:30 "TV3 žinios". 
19:25 "Eurojackpot". 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS. 

"102 dalmatinai".
21:30 VASAROS KINO TEATRAS. 

"Valstybės priešas".
00:15 "Penkiasdešimt juodų atspal-

vių".
01:55 "Vagių pasaulis".  
03:45 "Profas".
05:20 "Nevykėlių dalinys".  

06:25 Dienos programa. 
06:30 "Žvėrelių būrys".  
06:55 "Neramūs ir triukš-

mingi" (k). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviu-

kai burbuliukai".  
07:45 "Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-

plys".  
08:10 "Pabaisiukas Bansenas".  

08:35 "Tomo ir Džerio šou".  
09:00 "Saugokis meškinų".  
09:40 "Drakonų kova. Super".  
10:10 KINO PUSRYČIAI. Vinetunai. 

Sidabro ežero legenda.
11:50 Anabelė ir Nantaketo vaiduo-

kliai.
13:45 "Drakono sūnus".  
17:30 "Geriau vėliau, negu niekada".  
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. Madagaska-

ras 3.
21:15 Mergišiaus praeities vaiduo-

kliai.
23:10 Meilės guru.
00:45 Nojaus laivas (k). 

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

07.55 „Pasaulio turgūs. Barselona“.
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“ 2. 
13.00 „Baltoji vergė“.  
15.00 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
16.00 Žinios.
16.15 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.20 „Neišsižadėk“.  
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk “.  
20.00 Žinios.
20.25 „Deimantų medžiotojai“.  
22.00 Žinios.
22.30 „Deimantų medžiotojai“.  
23.10 „Iššūkis“ 2. 
01.10 „Pražūtingi smaragdai“.  
02.45 „Baltoji vergė“.  
04.10 „Geriausios nardymo vietos“. 
04.30 „Iššūkis“ 2. 
06.00 „Pavojingiausios kelionės. Ka-

merūnas“. 
06.30 „Neprijaukinti. Jukonas“. 

06:15 "Auklė" (k).
08:45 Sveikatos ABC televi-

trina. 
09:00 "Nutrūkę nuo grandinės".  
09:30 Apie žūklę. 
10:00 "Vaikai šėlsta". 
10:30 "Džiunglių princesė Šina".
11:30 Mažieji gamtos stebuklai.
12:40 "Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai". 
13:35 "Ekstrasensų mūšis". 
15:55 "Reali mistika". 
16:50 "Nusikaltimų miestas" (k). 
17:25 "Vanity Fair. Visiškai slaptai". 
18:25 "Kas žudikas?". 
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS. Terminato-

rius. Išsigelbėjimas.
23:45 AŠTRUS KINAS. Apsėstieji.
01:30 Dainuok mano dainą (k). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
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. Erškė-

trožė.
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:00 Premjera. Kačių ABC 3. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Salų 

gamtos slėpiniai. Hebridai. Legendų 
šalis.

12:40 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai 2. Vankuveris. Gyvy-
bės upės.

13:35 Puaro 4. 
15:20 Gamtos inspektoriai. 
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai. Istorinė pu-

blicistika. 
16:50 Vasara su „Dviračio žiniomis“. 
17:30 Žinios.
18:00 Klausimėlis.lt. 
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“.
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Laisvės kaina. Partizanai 4 s. 
21:50 Vieniša kelionė.
23:15 Frostas prieš Niksoną.
01:15 Pasaulio dokumentika. Salų 

gamtos slėpiniai. 5 d. Hebridai. Legen-
dų šalis (k.).

02:10 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai 2. 3 d. Vankuveris. Gy-
vybės upės (k.).

03:05 Kačių ABC 3. (k.).

03:50 Klausimėlis.lt (k.).
04:15 Puaro 4. (k.).

06:15 "Televitrina".
06:30 "Aladinas".  
07:00 "Ančiukų istorijos".  

07:30 "Žvaigždžių karai. Sukilėliai".  
08:00 "Aladinas".  
08:30 "Kobra 11".  
10:00 "Bibliotekininkai".  
11:00 "Alfa ir Omega".
12:45 "Pašėlęs Raselas".
14:35 "Sosto įpėdinis".
16:45 "Ekstrasensai tiria".  
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS. 

"Guliverio kelionės".
21:10 VASAROS KINO TEATRAS. 

"Žala".
23:25 "Juodabarzdis".
02:40 "Valstybės priešas".  
05:05 "Du tėvai ir du sūnūs".  

06:25 Dienos programa. 
06:30 "Žvėrelių būrys" 9 s. 
06:55 "Neramūs ir triukšmin-

gi" (k). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviu-

kai burbuliukai".  
07:45 "Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-

plys".  
08:10 "Pabaisiukas Bansenas".  
08:35 "Tomo ir Džerio šou".  
09:00 "Ogis ir tarakonai".  
09:35 "Drakonų kova. Super".  
10:05 KINO PUSRYČIAI. Marko ir 

Raselo nuotykiai.
11:55 Hugo išradimas.
14:20 Šokis hip-hopo ritmu. Gatvė.
16:15 Spąstai.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Nepaprastas Žmogus-Voras 2.
23:15 Pavojus iš kosmoso.
01:00 Mergišiaus praeities vaiduo-

kliai (k).

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

07.55 „Neprijaukinti. Afrika“. 
08.20 „Išmanus kaimas“. 
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pavojingiausios kelionės. Ki-

nija“. 
10.35 „Pavojingiausios kelionės. Kon-

gas, Katangos provincija“. 
11.10 Grilio skanėstai. 
11.40 „Svarbiausia - įstatymas“.  
13.50 „Tarp meilės ir neapykantos“.  
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

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

natas. Vokietijos GP apžvalga.
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
19.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
19.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
20.00 Žinios.
20.30 „Lemtingas panašumas“.  
21.30 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.30 „Deimantų medžiotojai“.  
00.50 „Tarp meilės ir neapykantos“.  
02.45 „Merdoko paslaptys“.  
04.15 „24/7“.
04.40 „Rasputinas“.  
05.30 Grilio skanėstai. 
06.00 „24/7“. 

06:30 Galiūnų čempionų 
lyga Meksikoje (k). 

07:30 "Auklė" (k).
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnų čempionų lyga Meksi-

koje. 
10:00 "Vaikai šėlsta". 
10:30 "Džiunglių princesė Šina".
11:30 "Apvalioji planeta".  
12:40 "Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai".  
13:40 "Ekstrasensų mūšis".  
15:55 "Reali mistika".  
16:50 "Nusikaltimų miestas" (k). 
17:25 "Vanity Fair. Visiškai slaptai".  
18:25 "Kas žudikas?".  
19:30 "Rivjera". 
21:30 "Juodasis sąrašas". 
22:30 "Okupuoti". 
00:30 "Ekstrasensų mūšis" (k). 
02:35 Apsėstieji (k).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 7.  

10:50 Komisaras Reksas.  
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 
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.  
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 

Silvestras Žukauskas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“. 
23:00 Premjera. Aukštuomenės dak-

taras 6.  
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7 

(kart.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2 

(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 

Silvestras Žukauskas (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (kart.).
05:00 Seserys (kart.).

06:10 "Televitrina".
06:25 "Kempiniukas Plačia-

kelnis". 
06:55 "Simpsonai". 
07:55 "Bibliotekininkai".  
08:55 "Meilės sūkuryje".  
10:00 "Tai - mano gyvenimas".  
12:00 "Kobra 11".  
13:00 "Pažadėtoji".  
15:00 "Simpsonai".  
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 "Paskutinis iš Magikianų".  
20:00 "Tarp mūsų, mergaičių".  
21:00 "Kam ta meilė?". 
21:30 "TV3 vakaro žinios". 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS. 

"Holograma karaliui".  
00:20 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
01:20 "Kaulai".  
02:10 "Pelkė".  
03:05 "Ekstrasensų mūšis".  
04:00 "Nevykėlių dalinys".  
04:55 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
05:40 "Nevykėlių dalinys". 

06:10 Dienos programa. 
06:15 "Mano gyvenimo švie-

sa".  
07:30 "Neramūs ir triukšmin-

gi".  
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris".  
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 "Ponas Bynas".  
11:25 "Meilės sparnai".  
13:25 "Gyvenimo daina".  
14:25 "Dvi širdys".  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 "Varom!" 
20:00 "Tautos tarnas".  
21:00 Bus visko. Gyvenimo būdo lai-

da. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Ameri-

kietiška afera.  
01:10 "Judantis objektas".  
02:00 Nepaprastas Žmogus-Voras 2 

(k).  
04:20 Programos pabaiga. 

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

Vyrų šešėlyje. Sofija Vytautaitė“. 
07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“.  
09.15 „Rojus“.  
10.20 „Neišsižadėk“.  
11.25 „Ragana“.  
12.30 „Iššūkis“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“. 
14.55 „Delta“ 2. 
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
19.00 „Bitininkas“.  
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
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21.00 „Krikšto tėvas“.  
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempio-

natas. Vengrijos GP apžvalga.
00.05 „Delta“.  
01.05 „Iššūkis“ 3. 
02.00 „Ragana“.  
02.45 „Neišsižadėk“.  
03.35 „Žmogus be praeities“.  
04.20 „Ragana“.  
05.05 „Pasaulis iš viršaus“..
05.35 „Baltoji vergė“.  

06:00 "Auklė".  
07:30 "Asmens sargybinis" 

(k).  
08:35 "Farų karai" (k).  
09:30 "Teisingumo agentai" (k).  
10:30 "Kobra 11" (k).  
12:35 "Stoties policija" (k).  
13:45 "Asmens sargybinis".  
14:50 "Farų karai".  
15:50 "Teisingumo agentai".  
16:50 "Kobra 11".  
17:55 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius".  
18:55 "Stoties policija".  
20:00 Info diena. 
20:25 "Nusikaltimų miestas".  
21:00 Dingusi.  
00:00 Terminatorius. Išsigelbėjimas 

(k).  
02:00 "Juodasis sąrašas" (k).  
02:45 "Okupuoti" (k).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 7.  

10:50 Komisaras Reksas.  
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 
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.  
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“. 
23:00 Premjera. Aukštuomenės dak-

taras 6.  
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7 

(kart.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2 

(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Emigrantai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (kart.).
05:00 Seserys (kart.).

06:10 "Televitrina".
06:25 "Kempiniukas Plačia-

kelnis".  
06:55 "Simpsonai
07:55 "Kam ta meilė?". 
08:25 "Paskutinis iš Magikianų".  
08:55 "Meilės sūkuryje".  
10:00 "Tai - mano gyvenimas".  
12:00 "Tarp mūsų, mergaičių".  
13:00 "Pažadėtoji".  
15:00 "Simpsonai".  
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
19:30 "Paskutinis iš Magikianų".  
20:00 PREMJERA "Moterys meluoja 

geriau. 10 metų". 
21:00 "Kam ta meilė?". 
21:30 "TV3 vakaro žinios". 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS. 

"Aš, kitas aš ir Irena".  
00:50 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
01:45 "Kaulai".  
02:35 "Pelkė".  
03:25 "Ekstrasensų mūšis".  
04:20 "Nevykėlių dalinys".  
05:10 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  

06:10 Dienos programa. 
06:15 "Mano gyvenimo švie-

sa".  
07:30 "Neramūs ir triukšmin-

gi".  
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris".  
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 "Varom!" (k).  
11:25 "Meilės sparnai". 
13:25 "Gyvenimo daina".  
14:25 "Dvi širdys".  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 "Varom!".  
20:00 "Tautos tarnas".  
20:30 "Tautos tarnas".  
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Gundan-

ti klasta.  
00:30 "Judantis objektas".  
01:20 Amerikietiška afera (k).  
03:40 Programos pabaiga. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Vantos lapas. 

07.10 „24/7“.
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“. 
09.15 „Rojus“.  
10.20 „Neišsižadėk“.  
11.25 „Ragana“.  
12.30 „Iššūkis“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.  
14.55 „Gurovo bylos. Medžioklė“.  
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 
18.00 Reporteris. 
19.00 „Bitininkas“.  
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Krikšto tėvas“.  
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.  
00.05 „Delta“.  
01.05 „Iššūkis“.  
02.00 „Ragana“.  
02.45 „Neišsižadėk“.  
03.35 „Žmogus be praeities“.  
04.20 „Ragana“.  
05.05 „Pasaulis iš viršaus“.
05.35 „Baltoji vergė“. 

06:00 "Auklė".  
07:30 "Asmens sargybinis" 

(k).  
08:35 "Farų karai" (k).  
09:30 "Teisingumo agentai" (k).  
10:30 "Kobra 11" (k).  
11:35 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" (k).  
12:35 "Stoties policija" (k).  
13:45 "Asmens sargybinis".  
14:50 "Farų karai".  
15:50 "Teisingumo agentai".  
16:50 "Kobra 11".  
17:55 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius".  
18:55 "Stoties policija".  
20:00 Info diena. 
20:25 "Nusikaltimų miestas".  
21:00 Visa griaunantis.  
23:15 Dingusi (k).  
02:05 "Persekiotojas
02:50 "Vanity Fair. Visiškai slaptai" 

(k).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 7.  

10:50 Komisaras Reksas.  
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 
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.  
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“. 
23:00 Premjera. Aukštuomenės dak-

taras 6. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7 

(kart.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 

(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (kart.).
05:00 Seserys (kart.).

06:10 "Televitrina".
06:25 "Kempiniukas Plačia-

kelnis".  
06:55 "Simpsonai".  
07:55 "Kam ta meilė?". 
08:25 "Paskutinis iš Magikianų".  
08:55 "Meilės sūkuryje".  
10:00 "Tai - mano gyvenimas".  
12:00 "Moterys meluoja geriau. 10 

metų". 
13:00 "Pažadėtoji".  
15:00 "Simpsonai".  
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 "Paskutinis iš Magikianų".  
20:00 PREMJERA. "Moterys meluoja 

geriau. 10 metų". 
21:00 "Kam ta meilė?". 
21:30 "TV3 vakaro žinios". 
22:25 "Vikinglotto". 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS. 

"Džoja".  
01:00 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
01:50 "Kaulai".  
02:40 "Pelkė".  
03:30 "Ekstrasensų mūšis".  
04:30 "Nevykėlių dalinys".  
05:15 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  

06:10 Dienos programa. 
06:15 "Mano gyvenimo švie-

sa".  
07:30 "Neramūs ir triukšmin-

gi".  
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris".  
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 "Varom!" (k).  
11:25 "Meilės sparnai".  
13:25 "Gyvenimo daina".  
14:25 "Dvi širdys".  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 "Varom!".  
20:00 "Tautos tarnas".  
21:00 Bus visko. Gyvenimo būdo lai-

da. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Pavojai 

gelmėse 2. Rifas.  
00:15 "Judantis objektas".  
01:05 Gundanti klasta (k).  
02:55 Programos pabaiga. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija.

07.10 4 kampai. 
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“.  
09.15 „Rojus“.  
10.20 „Neišsižadėk“.  
11.25 „Ragana“.  
12.30 „Iššūkis“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.  
14.55 „Gurovo bylos. Medžioklė“.  
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 
18.00 Reporteris. 
19.00 „Bitininkas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Krikšto tėvas“.  
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.  
00.05 „Delta“.  
01.05 „Iššūkis“ 3. 
02.00 „Ragana“.  
02.45 „Neišsižadėk“.  
03.35 „Žmogus be praeities“.  
04.20 „Ragana“.  
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“.

06:00 "Auklė".  
07:30 "Asmens sargybinis" 

(k).  
08:30 "Farų karai" (k).  
09:30 "Teisingumo agentai" (k).  
10:30 "Kobra 11" (k).  
11:35 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" (k).  
12:35 "Stoties policija" (k).  
13:45 "Asmens sargybinis".  
14:50 "Farų karai".  
15:50 "Teisingumo agentai".  
16:50 "Kobra 11".  
17:55 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius".  
18:55 "Stoties policija".  
20:00 Info diena. 
20:25 "Nusikaltimų miestas".  
21:00 Suvilioti nepažįstamąjį.  
23:10 Visa griaunantis (k).  
01:20 "Persekiotojas".  
02:05 "Vanity Fair. Visiškai slaptai" 

(k).

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 7.  

10:50 Komisaras Reksas.  
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 
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.  
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“. 
23:00 Premjera. Aukštuomenės dak-

taras 7.  
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7 

(kart.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3 

(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro  (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (kart.).
05:00 Seserys (kart.).

06:10 "Televitrina".
06:25 "Kempiniukas Plačia-

kelnis".  
06:55 "Simpsonai".  
07:55 "Kam ta meilė?". 
08:25 "Paskutinis iš Magikianų".  
08:55 "Meilės sūkuryje".  
10:00 "Tai - mano gyvenimas".  
12:00 "Moterys meluoja geriau. 10 

metų". 
13:00 "Pažadėtoji".  
15:00 "Simpsonai".  
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 "Paskutinis iš Magikianų".  
20:00 PREMJERA. "Moterys meluoja 

geriau. 10 metų". 
21:00 "Kam ta meilė?". 
21:30 "TV3 vakaro žinios". 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS. 

"Patriotas".  
00:20 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
01:15 "Kaulai".  
02:05 "Pelkė".  
03:00 "Ekstrasensų mūšis".  
04:00 "Nevykėlių dalinys".  
04:50 "Kaulai".  
05:40 "Moderni šeima".  

06:10 Dienos programa. 
06:15 "Mano gyvenimo švie-

sa".  
07:30 "Neramūs ir triukšmin-

gi".  
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris".  
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 "Varom!" (k).  
11:25 "Meilės sparnai".  
13:25 "Gyvenimo daina".  
14:25 "Dvi širdys".  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 "Varom!".  
20:00 "Tautos tarnas".  
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Gran To-

rino.  
00:50 "Judantis objektas".  
01:40 Pavojai gelmėse 2. Rifas (k).  
03:20 Alchemija XXII. Vieną kartą 

Mažeikiuos.... 
03:50 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė 

dokumentika. "Menininkų portretai"
04:20 Programos pabaiga.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai. 

07.10 Gyvenimo būdas. 
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“.  
09.15 „Rojus“.  
10.20 „Lemtingas panašumas“.  
11.25 „Ragana“.  
12.30 „Iššūkis“ 3. 
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.  
14.55 „Gurovo bylos. Medžioklė“.  
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Bitininkas“.  
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Krikšto tėvas“.  
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“.  
00.05 „Delta“.  
01.05 „Iššūkis“ 3. 
02.00 „Ragana“.  
02.45 „Lemtingas panašumas“.  
03.35 „Žmogus be praeities“.
04.20 „Ragana“.  
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“.  

06:00 "Auklė".  
07:30 "Asmens sargybinis" 

(k).
08:30 "Farų karai" (k).
09:30 "Teisingumo agentai" (k).
10:30 "Kobra 11" (k).
11:35 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius" (k).
12:35 "Stoties policija" (k).
13:45 "Asmens sargybinis".  
14:50 "Farų karai".  
15:50 "Teisingumo agentai".  
16:50 "Kobra 11".  
17:55 "Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius".  
18:55 "Stoties policija".  
20:00 Info diena. 
21:00 Žmogžudystė Baltuosiuose rū-

muose.  
23:10 Suvilioti nepažįstamąjį (k).  
01:15 "Persekiotojas".  
02:00 "Kas žudikas?" (k).

Reikalingas darbuotojas 
(-a) dirbti kebabų kioske. 

Tel. 8 681 17854
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Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

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

Perkame miškus visoje Lietuvoje ir žemės 
sklypus nuo 5 ha. Tel. 8 613 56708

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio 2 d.
medaus suflė
20% nuolaida

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

 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

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo  
vairuotojams-ekspeditoriams. Tel. 8 687 93693

Siūlome darbą transporto ir logistikos 
vadybininkams (-ėms). Tel. 8 687 93693

Siūlomas nuolatinis traktorininko darbas šalia Seirijų. Reikalin-
gos Tr1, Tr2 teisės. Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu – 700 
Eur., po bandomojo laikotarpio didės priklausomai nuo kvalifi-

kacijos. Kompensuojamas kuras į darbą, apmokami visi viršva-
landžiai, darbas su nauja technika. Tel. 8 677 25331

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

Dėmesio! 
Paskubėkite!  

Kursų pradžia rugpjūčio 2 dieną 17 val.
Gardino g. 1, Druskininkai

Teirautis tel.: 8 315 78403, 8 652 
77109, 8 685 00083
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Asmeniniai skelbimai
įsigyti šalia esantį sklypą ir su-
formuoti namų valdą gyvenamo 
namo statybai. Tel. 8 699 14070

Sandėlis Druskininkuose (ga-
mybinėms patalpoms) 850 kv. m 
(apšiltintas plytinis pastatas – bu-
vusi daržovių saugykla). Sklypo 
0,7 ha. Yra elektros transforma-
torinė. Tel. 8 699 14070

104 kv. m namas Veisiejuose 
(20,5 km iki Druskininkų). Po 
namu  yra rūsys. Yra ūkinis mūri-
nis pastatas (galima įrengti  pirtį), 
garažas, sodas, 12 a žemės. Iki 
ežero – 200 m. Tel. 8 680 92756

150 kv. m namas su 2 vietų gara-
žu, 6 a sklype Kadagių g. Tel. 8 
698 72227

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

6 a sodo sklypas Jaskonyse ne-
toli „Romnesos“ kavinės. Tel. 8 
687 21996

14 a. namų valdos sklypas šalia 
Druskininkų, Švendubrės kaime 
su avariniais pastatais. Tel. 8 628 
87036

9,29 a žemės sklypas su vasar-
namiu prie tvenkinio, SB „Dai-
nava“. Kaina – 40000 Eur. Tel. 8 
690 46273  

2 aukštų namas Druskininkuose, 
dalinai įrengtas, apšildymas kietu 
kuru, yra vietinis vandentiekis, 
kanalizacija prijungta prie miesto, 
garažas, 6 a sklypas. Kaina – 
55000 Eur. Tel. 8 696 10088

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 – 9250 
Eur. Arba keičiu į mišką. Tel. 8 
682 48474

Garažas prie buvusios katilinės. 
Tel. 8 655 66866

Nebrangiai 52 a sodyba Lazdijų 
raj., Gudelių kaime su ūkiniais 
pastatais, lauko virtuve, garažu. 
Tel. 8 673 77414

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

„Mazda 2“, 2003 m., 1,2 L benzi-
nas, TA. Kaina – 1300 Eur. Tel. 8 
612 97432

„Renault Tvingo“ 1998 m., benzi-
nas. Kaina – 750 Eur. Tel. 8 604 
57914

VW „Polo“: 2000 m., dyzelinas, iš 
Vokietijos. Kaina – 850 Eur. Tel. 8 
627 23222

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliais, kaladėmis, kapotos. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8 698 
39795

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Triušiai, triušiena. Tel. 8 650 
93156

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 
47247

Naminė paukštiena, broileriai. 
Kaina – 1kg – 3.5 Eur. Tel.  8 647 
33090

Parduodami įvairūs daiktai

Plastikiniai langai: 1,32x2,12 m 
(2 vnt.), 0,9x1 m ir 140x0,9 m, 
2 langai 1,45x1 m, lentos 5 cm 
storio, iki 40 cm pločio. Tel. 8 616 
48116

Pigiai skalbimo mašina „Bompa-
ni“. Tel. 8 619 23415

Rusiška vaflinė, fritiūrinė po 15 
Eur; televizorius, vežimėlis, trira-
tukas, kavos aparatas, monitorius 
po 10 Eur; garų rinktuvas, elektri-
nis galąstuvas po 25 Eur; naujas 
kilimas. Tel. 8 603 04562

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

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

Kineskopiniai televizoriai (37 ir 51 
cm įstrižainė), TV priedėliai nuo 
20 Eur, belaidis telefonas. Tel. 8 
686 43600

Plastikiniai langai: 1,32x2,12 m 
(2 vnt.), 0,9x1 m ir 140x0,9 m, 
2 langai 1,45x1 m, lentos 5 cm 
storio, iki 40 cm pločio. Tel. 8 616 
48116

Naujas  nešiojamas kompiuteris 
„Hp probook 430 g5“. Yra visi 
dokumentai, dėžė, priedai, 2 
metų garantija. Kaina – 750 Eur. 
Kaina derinama proto ribose. Tel. 
8 615 71066

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

Parduoda akselinę. Tel. 8 626 
79757

Sportinis dviratis, siuvimo maši-
na, muzikinis centras, šildytuvas-
ventiliatorius, videomagnetofo-
nas. Tel. 8 630 36440

Medinės žvakidės, veidrodis 
„knyga“, apvalus kilimas, nami-
nės lovatiesės. Tel. 8 630 87652

„Huawei P9 lite Android smartp-
hone“: balta spalva, 1 m. garan-

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“, „Pirkčiau“  – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automo-
biliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 
kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); 
„Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, 
„Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. 
Penktadieniais: nuo 9.00 iki 15.00

tija. Kaina – 140 Eur. Tel. 8 694 
66989

Šildymo katilas „Viadrus“ („špyži-
nis“ vidus), moteriškas ir vyriškas 
dviratis po 40 Eur, 5 cm storio 
lentos viengubo pjovimo, plasti-
kiniai langai (2 vnt.), 2 televizoriai 
po 10 Eur. Tel. 8 616 48116

Perka

2, 3 ar 4 kambarių butą Druski-
ninkuose, netoli centro. Gali būti 
be remonto. Tel.  8 628 75156

12-20 a namų valdos sklypą Ne-
ravuose arba prie Neravų. Tel. 8 
621 31181

Keičia

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

Nuoma

Išnuomojamas 44 kv./m reno-
vuotas butas Sveikatos g.: 2 a. 
iš 5, kapitalinis remontas, ben-
dra kambario ir virtuvės erdvė, 
miegamasis lodžijoje, tamsus 
kambarys, rūsys, baldai ir buiti-
nė technika, netoli „Eglės“ san., 
miesto ligoninė. Kaina – 250 Eur. 
Arba parduodamas už 39 tūkst. 
Eur. Tel. 8 699 81441

Iki žiemos išnuomojamas arba 
parduodamas 70 kv./m namas 
Leipalingyje, yra ūkiniai pastatai, 
8,4 a sklypas. Tel. 8 616 48116

Išnuomojamas garažas prie JUC 
(buvusios katilinės). Tel. 8 686 
43600

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Ateities g., 1 aukšte. Kaina – 12 
mėn./150 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 687 15698

Ieško darbo

Vyras ieško apsaugininko, kiem-
sargio arba autobuso vairuotojo 
darbo. Tel. 8 623 23430

56 m. moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti neįgalų žmogų (7 m. 
turi patirties). Tel. 8 605 05177

50 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 600 71062

Kiti

Reikalingas meistras, galintis 
suremontuoti traktorių. Tel. Tel. 8 
656 38881

Dovanoju pliušinius žaislus. Tel. 
8 630 87652

Reikalinga moteris prižiūrėti 
garbaus amžiaus moterį ir kartu 
gyventi. Tel. 8 698 19464

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

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

Parduodamas vieno kambario 
butas renovuotame name Liškia-
vos g. Tel. 8 698 19464

2 aukštų gyvenamas namas 10 
a sklype Druskininkuose. Kaina 
– 95000 Eur, arba keičiu į butą 
Vilniuje. Tel. 8 602 10802

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 34 kv. m butas Atei-
ties g. 3 aukšte iš 9. Tel. 8 610 
91301

2 kambarių butą Veisiejuose: 3 a, 
32 kv/m. Kaina – 6 700 Eur. Tel. 8 
626 79757

Parduodamas 3 k. 67,43 kv./m 
butas 9/9 aukšte Ateities g. Kaina 
39 000 Eur. Tel. 8 687 37575

3 kambarių butas Liškiavos g., 3 
aukšte iš 5. Kaina – 38500 Eur. 
Tel. 8 602 04309

4 kambarių 70 kv. m butas M. 
K. Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be 
remonto. Kaina – 70000 Eur. Ga-
lima derėtis. Tel. 8 616 36909

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

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

12 a namų valdos sklypas Nera-
vų g. 35. Miesto komunikacijos, 
elektra, prie pat miesto ribos. 
Kaina – 23000 Eur. Tel. 8 672 
27300

6 a sodo sklypas Jaskonyse, 
sodų bendrijoje „Migla“, yra elek-
tra. Kaina –9000 Eur. Tel. 8 612 
20142

9 a sodo sklypas  (3 km nuo 
miesto centro). Yra galimybė 

Klojame trinkeles, betonuojame pamatus. 
Tel. 8 611 34643

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad.Nr.1501/7:312) 
adresu: Žolynų g. 4, Druskininkų m., kadastrinių matavimų tiks-
linimas. Šio sklypo ribų paženklinimas vyks 2018-08-06, 10 val. 
Kviečiame gretimų sklypų (kad. Nr.1501/7:286, Kaimynų g.5, 
Druskininkų m.) ir (kad.Nr.1501/7:311, Žolynų g. 2, Druskinin-
kų m.) įgaliotus asmenis ir paveldėtojus atvykti į žemės sklypą.
Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“, M. K. Čiurlionio g.75, Druski-
ninkai, tel. 8 678 80499, el. p.: zemata.lt@gmail.com
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Ramunė Žilienė

Druskininkuose, M. K. Čiur-
lionio memorialinio muziejaus 
sode pro langą skambantys 
fortepijono muzikos garsai jau 
ne vieną dešimtmetį žavi klau-
sytojus. Kai druskininkiečiai ir 
kurorto svečiai susirenka Čiur-
lionių namų sodelyje mėgautis 
fortepijono garsais, galbūt ne 
vienas pasvarsto, kad bendrą 
muzikos grožį, skambėjimą, 
harmoniją lemia ne tik atlikė-
jas, bet ir instrumento derinto-
jas?

Lietuvos fortepijonų derinto-
jų asociacijos vadovas, Lietu-
vos muzikos ir teatro akade-
mijos instrumentų derintojas 
Audrius Blažiūnas M. K. Čiur-
lionio memorialiniame muzie-
juje esantį instrumentą derina 
bei profilaktiškai tikrina, prižiū-
ri ir paruošia koncertams pas-
taruosius kelerius metus. A. 
Blažiūną pakalbinome, jam at-
vykus į Druskininkus patikrinti 
muziejaus fortepijono mecha-
nizmą bei paruošti instrumen-
tą, kad jis tinkamai skambėtų 
XVI tarptautinio menų festiva-
lio „Druskininkų vasara su M. 
K. Čiurlioniu“ renginiuose bei 
Fortepijoninės muzikos festi-
valio koncertuose.

– Kaip derintojas-technikas 
gali nulemti fortepijono tem-
brą?

– Instrumento derinimas yra iš-
tisas jo mechanizmo reguliavi-
mo, intonavimo ir derinimo darbų 
ciklas, kuriuos atlikus, fortepijo-
nas įgauna maksimalias savo ga-
limybes. Malonu, kad šiam darbui 
mane rekomendavo mano kolega 
ir buvęs dėstytojas prof. Rokas 
Zubovas. Su juo bendradarbiau-
jame ir kai tenka aptarnauti ins-
trumentus, esančius M. K. Čiur-
lionio namuose Vilniuje. Smagu 
girdėti, kad mano darbas yra ge-
rai vertinamas, esu rekomen-
duojamas ir kviečiamas ir į kitus 
renginius, festivalius paruošti ins-
trumentus. M. K. Čiurlionio me-
morialinio muziejaus fortepijonas 
vasaros sezonui jau buvo paruoš-
tas anksčiau, kadangi atvykstu jį 
patikrinti keletą kartų per metus, 
tačiau maždaug apie vasaros vi-

durį, įpusėjus renginių ciklui, dar 
reikia fortepijoną patikrinti, pare-
guliuoti mechanizmą ir paderin-
ti, kad visi koncertai ir toliau būtų 
sklandūs. Muziejuje esantis kabi-
netinis fortepijonas „August Förs-
ter“ yra gana senas instrumentas, 
ir, nors pripratęs prie esamų sąly-
gų, vis tiek gana jautriai reaguoja 
į sezoniškai besikeičiančius tem-
peratūros, drėgmės pokyčius. Į 
Čiurlionių namus Druskininkuose 
atvažiuoju keletą kartų per metus. 
Vasaros pradžioje būna pirmasis 
po žiemos sezono susitikimas su 
instrumentu, kai jo apžiūrai ir su-
reguliavimui reikia skirti daugiau 
laiko, o vasaros viduryje atlie-
ku darbus, kurie būtini, palaikant 
gerą instrumento būklę. Periodiš-
kai instrumentą prižiūrint, kaip sa-
koma, vis pridedant ranką, jis dar 
ne vienerius metus gali skambėti 
visavertiškai ir gražiai. Toks subti-
lus ir unikalus reiškinys, kaip mu-
zikinė harmonija, atsiskleidžia 
visu savo grožiu tada, kai instru-
mentas skamba darniai. Suderin-
to, prižiūrimo instrumento garsas 
sklinda kaip vientisas, lygus, dar 
galima apibūdinti – stabilus. Ne-
derintu instrumentu grojant, o ir 
klausantis tokiu instrumentu atlie-
kamos muzikos, kyla toks tarsi 
„plaukiojančio“ garso, jo nevienti-
sumo ir savotiško įkyrumo pojūtis. 
Todėl ir grojant, ir klausantis ne-
derančio instrumento, sunku įsi-
klausyti į harmonijos, muzikos 
kūrinio grožį. Fortepijonas ar pia-
ninas – tai instrumentai, pagamin-
ti daugiausia iš medienos. Natū-
ralus medis reaguoja į aplinkos 
(drėgmės, temperatūros) pasikei-
timus, todėl gali kisti jo derėjimas 
ir skambesys, kinta ir pats instru-
mento tembras. Pavyzdžiui, kai 
instrumentas yra įdrėkęs, – me-
dis išbrinkęs – tembras gali būti 
ne toks skambus, instrumentas 
skambės dusliau, o derėjimas 
bus labai „kreivas“. Derintojas for-
muoja instrumento garsą – gali 
padaryti jį ryškesnį, minkštesnį 
dainingesnį arba švelnesnį. Gali-
ma sureguliuoti mechanizmą, kad 
jis būtų itin jautrus, perteikiant pa-
čius subtiliausius kūrinio dinami-
kos, piano-forte spalvų niuansus. 
Tačiau tai jau susiję su vadina-
muoju koncertiniu paruošimu, 
kuris taikomas išskirtiniams ins-

trumentams prieš kiekvieną kon-
certą. Koncertinių instrumentų 
paruošimas yra ypatingas ir pats 
kruopščiausias darbas, reika-
laujantis patirties, atsakomybės 
ir didžiausio meistriškumo. La-
biausiai prižiūrimiems ir svarbiau-
siems instrumentams šią proce-
dūrą būtina atlikti reguliariai kas 
2-3 metus, rečiau – kas 5-7 me-
tus. Pagrindiniai klientai yra kon-
certų salių šeimininkai, pianistai 
ir tie, kuriems ypač svarbus tobu-
las, iki smulkmenų išbaigtas pa-
ruošimas. Fortepijonus pradėjau 
derinti 2008-aisiais, o nuo 2013-
ųjų, kai pradėjau atlikti ir koncer-
tinį fortepijonų reguliavimą bei 
paruošimą, turėjau galimybę pa-
ruošti šiuos gana skirtingų firmų 
koncertinius ir saloninius fortepi-
jonus.

– Ar svarbiausias fortepijo-
no derintojo darbo įrankis yra 
klausa?

– Tai labiau svarbiausias įgū-
dis ir būtina pastarosios profesi-
jos savybė. O klausai privalo pa-
klusti įrankiai. Be įrankių visumos 
neįmanoma sutvarkyti instrumen-
to. Yra visas įrankių derinys, ku-
ris skirtas suprasti, pažinti instru-
mentą, jo garso, tembro niuansus, 
valdymo ypatumus. Derinime, be 
jokios abejonės, toks įrankis kaip 
derinimo raktas yra svarbiausias. 
Derinant instrumentą, jis atlie-
ka pagrindinę ir galutinę funkci-
ją. O jei kalbėtume apie fortepijo-
no mechanizmo reguliavimą – tai 
tektų pasakoti apie įrankių pilną 
lagaminą. 

– O kokie garsai labiausiai 
džiugina patį?

– Žavi gyvas garsas. Labai pa-
tinka klausytis paukščių čiulbė-
jimo, ypatingai pavasarį, kai ga-
lima girdėti tokią garsų įvairove. 
Mėgstu laisvu nuo darbo laiku pa-
vaikščioti parkuose, pasivažinėti 
po apylinkes dviračiu – tas paukš-
čių čiulbėjimo natūralumas, gy-
vumas ir buvimas gamtoje man 
yra didžiausia sielos atgaiva. Gy-
vas garsas teikia tokį patį malo-
numą dūšiai, kaip, tarkime, masa-
žas kūnui. Klausydamas muzikos 
įrašų, žinoma, turėdamas nemen-
ką profesinę patirtį ir įgūdį, atski-
riu, kokiu fortepijonu ji atliekama 
– kabinetiniu, koncertiniu ar, tar-
kime, elektroniniais klavišiniais. 
Fantastiškas jausmas ir labai di-
delis malonumas groti geru ins-
trumentu – pavyzdžiui, puikiai pa-
ruoštu koncertiniu fortepijonu.

– Esate profesionalus pianis-
tas, tačiau dirbate derintoju. 
Kodėl taip pasirinkote? 

– Mėgiamas darbas yra labai 
svarbus, siekiant realizuoti save, 
kaip asmenybę, savo tikslus, idė-
jas, tenkinant įvairius kitus socia-
linius poreikius. Turint mėgiamą 
darbą, tai padaryti žymiai len-
gviau. Lietuvos muzikos ir teatro 
akademiją aš baigiau, kaip džiazo 
pianistas. Kurį laiką koncertavau, 
išleidau CD albumą, tačiau pasta-
ruoju metu viešai nekoncertuoju. 
Tačiau pomėgis improvizuoti iš-
liko. Improvizacija man yra pats 
natūraliausias būdas muzikuo-
ti ir išreikšti save. Studijuodamas 
Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijoje džiazo pianisto specialy-
bę, paraleliai jau buvau pradėjęs 
ir derinti fortepijonus, kol ši veikla 
galiausia įgijo pagreitį ir kažkaip 
natūraliai nurungė pasirinktą spe-
cialybę. Lietuvoje iki šiol nėra mo-

kymo įstaigos, kurioje būtų ruo-
šiami derintojai. Šio amato mane 
išmokė vienas patyręs derintojas, 
mano kolega, paskui ne kartą sta-
žuodavausi užsienyje pas profesi-
onalius derintojus. Tai nuolat da-
rau ir dabar, prieš keletą mėnesių 
teko pabuvoti Italijoje, „Europia-
no Congress 2018“ suvažiavime 
– tai didžiausias ir svarbiausias 
Europos derintojų- technikų su-
važiavimas, rengiamas kartą per 
trejus metus. Jame savaitę trun-
kančiuose seminaruose, naujie-
nų pristatymuose ir ekskursijose 
sužinoma daug įdomių ir aktualių 
dalykų, susipažįstama ir bendrau-
jama su dalyviais ir žinomais lek-
toriais. Tai puiki patirtis, neišdildo-
mi įspūdžiai ir galimybė praplėsti 
savo akiratį.

Beje, kai tik pradėjau mokytis 
muzikos, šia kryptimi eiti mane la-
biau skatino mama, o tėtis gana 
„atsargiai“ žiūrėjo į mano, kaip pi-
anisto, ateitį. Gal todėl, kad jam 
artimesni konstravimo, o ne mu-
zikavimo dalykai, juolab kad abu 
jo seneliai, o mano proseneliai, 
buvo staliai. Šeimoje esame trys 
broliai, tad vasaromis kaime, su 
didžiuliu entuziazmu ir įkvėpi-
mu nuveikdavome darbų ir, tėčio 
„vadovaujami“, įgyvendindavo-
me savo idėjas, kai panorėdavo-
me pastatyti verandą ar pavėsinę, 
įsirengti sodybos baseinėlį. Visus 
meistravimo darbus dirbdavo-
me drauge, su entuziazmu, dide-
liu noru ir džiaugsmu. Dauguma 
tų darbų buvo iš medžio – ir šie 
man ypač sekėsi; namuose visa-
da buvo daugybė įvairiausių įran-
kių; tad, kai iš gimtosios Utenos 
išvažiavau mokytis į Vilnių – iš 
pradžių į M. K. Čiurlionio meno 
mokyklą, vėliau jau ir į Lietuvos 
muzikos ir teatro akademiją – vis 

tiek visas vasaras stengiausi pra-
leisti kaime, ką nors meistrauda-
mas. Tikras smagumėlis būdavo 
ką nors atpjauti, prikalti, išdrožti, 
sukonstruoti. Tas noras meistrau-
ti manyje giliai įsišaknijęs ir siejasi 
su šeimos tradicijomis. Mano šei-
ma buvo ir dabar yra labai vienin-
ga, tėvai įskiepijo man atkaklumą, 
darbštumą ir suvokimą, kaip svar-
bu sąžiningai atlikti bet kurį dar-
bą, kurio ėmeisi. 

– Kuo jus žavi Druskininkai?
– Kaskart, atvykdamas darbo 

reikalais į Druskininkus, nepra-
leidžiu progos papramogauti, pa-
ilsėti. Druskininkuose labai pa-
tinka ir mano žmonai Kristinai. 
Žavimės plačiu paslaugų spek-
tru: slidinėjimas, pasivažinėjimas 
dviračiais, mineralinio vandens 
versmės ir SPA paslaugos, Van-
dens parkas ir kitos. Yra tekę iš-
bandyti viską. Kai atvažiuojame 
iš Vilniaus, Druskininkuose pa-
sijuntame it kokioje žaliojoje oa-
zėje. Skirtingais metų laikais aš 
matau vis kitokius Druskininkus 
ir kaskart patraukiu vis į skirtingą 
vietą. Buvau sužavėtas, kai, atvy-
kęs vieną ankstyvą pavasarį, pa-
mačiau, jog visa pieva parke prie 
ežero nusėta gausybe žydinčių 
narcizų. Tai nuostabu! Puiki idėja 
taip papuošti parką. Kai atvykstu 
vasarą, nepraleidžiu progos pasi-
važinėti dviračiu – takai labai įvai-
rūs ir ilgi, galima mėgautis gamta 
ir apylinkėmis. Kai kuriais važiuo-
jant „pakrato“, bet aš nesu išran-
kus – mėgstu keliauti įvairiomis 
sąlygomis, man svarbu yra pats 
procesas.

M. K. Čiurlionio namų fortepijono garsų magiją kuria 
ir instrumento derintojas

A. Blažiūnas: „Periodiškai prižiūrint instrumentą, Čiurlionių namelių „August Förster“ dar 
ne vienerius metus gali skambėti visavertiškai ir džiuginti fortepijoninės muzikos mylėtojus/
Justino Kygos nuotrauka

A. Blažiūnas prie jo restauruoto C.Bechstein fortepijono Trakų Vokės dvare/Evaldo Lasio 
nuotrauka


