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Prasidėjo 
tarptautinis 

festivalis 
„Druskininkų 

vasaros teatro 
SANKRYŽA“

16 psl.

Druskininkams – 
naujas Greitosios 

medicinos 
pagalbos 

automobilis

2 psl.

Atidarytas 
tarptautinis teatro 
festivalis „Vasara 

– gyva ugnis“

5 psl.

Viečiūnuose – nominacijų „Tautos šimtmečio 
ąžuolai“ įteikimo ceremonija ir Druskininkų krašto 

bendruomenių sąskrydis

Nominacijos „Tautos šimtmečio ąžuolai“ įteiktos Viečiūnų bendruomenei „Versmė“, kuri tapo nominacijų „Lietuvos šimtmečio dovana“ ir „Šimtmečio linksmiausieji“ nugalėtoja, 
Leipalingio dvarui „Už tai kas pamiršta, atrasta naujai“, E. Remeikienei, pelniusiai nominaciją „Už pagalbą ir gerą žodį“, Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė pelniusiai 
„Versliausios Lietuvos šimtmečio bendruomenės“ apdovanojimą, A. Jazepčikaitei-Gaidienei įteiktas „Jauniausio šimtmečio lyderio“ apdovanojimas, o nominacijoje „Regiono šim-
tmečio palikimas“ nugalėjo A. Česnulis/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Penktadienį Viečiūnuo-
se, Lietuvos mažojoje kultū-
ros sostinėje 2018, surengta 
LR Žemės ūkio ministerijos 
(ŽŪM) nominacijų „Tautos 
šimtmečio ąžuolai“ įteikimo 
ceremonija ir Druskininkų 
kaimo bendruomenių sąskry-
dis. Į renginį gausiai susirin-
ko Viečiūnų gyventojai, Drus-
kininkų krašto bendruomenių 
atstovai, Druskininkų savi-
valdybės vadovai, Tarybos 
nariai ir kiti svečiai.

Net 7 „Tautos šimtmečio 
ąžuolai“ – Druskininkų kraš-

to atstovams
Šiais metais ŽŪM, siekdama 

pagerbti bendruomenes, or-
ganizacijas ar nusipelniusius 
žmones, inicijavo projektą „Tau-
tos šimtamečiai ąžuolai“. Birže-
lio 11 d. ministerijoje buvo at-
rinkti pretendentai į kiekvieną 
nominaciją – iš viso – net 15. 
Kiekviename Lietuvos regione 
šaknis į žemę suleis tikri Stel-
mužės ąžuolo palikuonys, stel-
mužiukais bus apdovanota net 
150 bendruomenių narių, pro-
jektų ar objektų.

„Labai džiaugiamės, kad ŽŪM 
mūsų apskrities laureatų apdo-

vanojimų šventę surengė Vie-
čiūnuose. Dar labiau džiaugia-
mės, kad net 7 iš apdovanotieji 
– iš Druskininkų krašto. Tai reiš-
kia, kad mes dirbame gerai, 
žmonės tai mato, įvertina. Vie-
čiūnai šiemet yra Lietuvos kultū-
ros mažoji sostinė. Labai džiau-
giamės, kad tokie renginiai 
vyksta pas mus. Ir kuo jų dau-
giau, tuo maloniau. Sulaukiame 
daugybės svečių, pasidalijame 
gerąja patirtimi, geromis emo-
cijomis“, – sakė Viečiūnų seniū-
nijos seniūnas Alvydas Varanis. 

Viečiūnuose surengtoje šven-
tėje LR Žemės ūkio ministerijos 

nominacijos „Tautos šimtmečio 
ąžuolai“ įteiktos Alytaus apskri-
ties nominantams. Tarp 15 Aly-
taus apskrities nominantų – net 
7 iš Druskininkų krašto. Nomina-
cijoje „Regiono šimtmečio paliki-
mas“ nugalėjo Antanas Česnu-
lis. Jaskonių ir Naujasodės kaimų 
bendruomenė pelnė „Versliau-
sios Lietuvos šimtmečio bendruo-
menės“ apdovanojimą. Viečiūnų 
bendruomenė „Versmė“ už suor-
ganizuotą Gustuko paramos ak-
ciją tapo nominacijos „Lietuvos 

6-7 psl.

VMI „dviratininkai“ 
– ir Druskininkų 

gatvėse

8 psl.
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Druskininkų maudyklose vanduo atitinka higienos normų reikalavimus
Šiais metais vasara lepina itin 

didele šiluma, todėl druskinin-
kiečiai ir kurorto svečiai renka-
si poilsį gamtoje bei pramogau-
ja, maudydamiesi ežeruose bei 
tvenkiniuose. Druskininkų sa-
vivaldybėje kasmet siekiama 
užtikrinti saugią bei kokybišką 
maudynėms aplinką – sistemin-
gai atliekami vandens kokybės 
tyrimai pagrindinėse savivaldy-
bės maudyklose, rūpinamasi, 
kad pastarosios atitiktų visus 
Lietuvos higienos normos HN 
92:2007 „Paplūdimiai ir jų mau-
dyklų vandens kokybė“ reikala-
vimus.

Druskininkų maudyklose vanduo atitinka higienos normų reikalavimus, karšti orai ne-
turėjo įtakos vandens kokybei – tyrimų rezultatai geri, maudytis pamėgtose maudyklose 
yra saugu/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

Druskininkams – naujas Greitosios medicinos pagalbos automobilis
Jau antrą kartą per pastaruo-

sius kelerius metus LR Sveika-
tos apsaugos ministerija cen-
tralizuotai perka ir šalies GMP 
stotims perduoda naujus Grei-
tosios medicinos pagalbos 
(GMP) automobilius.

Šiais metais naujas automobilis 
Fiat Ducato perduotas ir Druski-
ninkų savivaldybės Pirminės svei-
katos priežiūros centrui (PSPC). 

„Labai džiaugiamės šiuo nau-
ju GMP automobiliu, nes po-
reikis buvo tikrai labai didelis. 
Pavyzdžiui, pernai, staiga ne-
pataisomai sulūžus vienos ma-
šinos kėbului, įstaigai teko ne-
planuotai ir skubiai investuoti 
nemažai lėšų, kad būtų nupirk-
tas naudotas GMP automobilis 
iš Vokietijos. Kitos stoties trans-
porto priemonės taip pat yra se-
niai eksploatuojamos, tad tam, 
kad būtų užtikrinama kuo ge-
resnė paslaugų kokybė bei di-
desnis pacientų ir darbuoto-
jų saugumas, reikėtų atnaujinti 
ir antrąjį GMP ekipažą. To tiki-
mės dar šių metų pabaigoje“, – 
sakė Druskininkų PSPC vado-
vas Benjaminas Čepas. 

Naujasis automobilis priskiria-
mas B klasei – pritaikytas pacien-
tų pervežimui, pirminei jų apžiūrai 

Šiais metais naujas automobilis Fiat Ducato perduotas ir Druskininkų savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centrui/Dianos 
Sinkevičiūtės nuotrauka 

Projekto „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms“ 
veiklos įsibėgėjo

Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybės Socialinių paslau-
gų centre aptarta šį pavasarį pra-
dėto įgyvendinti projekto „Kom-
pleksinės paslaugos Druskininkų 
savivaldybės šeimoms“ eiga, pa-
sidžiaugta naujai įrengtomis 
Bendruomeninių šeimos namų 
patalpomis. Projektą vykdo Drus-
kininkų savivaldybės administra-
cija, projekto partneriai – Druski-
ninkų šeimos paramos centras, 
VšĮ „Kitokie projektai“, VšĮ Para-
mos vaikams centras.

Projekto partnerio Druskininkų 
šeimos paramos centro pirminin-
kė Lilija Sereikienė, jos pavaduo-
toja Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė 
ir socialinė darbuotoja Laura Gar-
dziulevičienė pasidžiaugė, kad jis 
orientuotas į kokybiškas paslau-
gas bei yra skirtas visoms savival-
dybės šeimoms, neskirstant jų į 
jokias socialines grupes. Projekto 
pristatyme dalyvavusi Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Viole-
ta Grigorienė akcentavo, kad pro-
jekto veiklos ir mokymai atliepia 
šeimų poreikius: „Projektas labai 
šauniai pradėtas, labai džiaugiuo-

Socialinių paslaugų centre aptarta šį pavasarį pradėto įgyvendinti projekto „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šei-
moms“ eiga, pasidžiaugta naujai įrengtomis Bendruomeninių šeimos namų patalpomis/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

si, kad organizuojamos veiklos 
padeda stiprinti šeimas, surasti 
atsakymus į aktualiausius santy-
kių, vaikų auklėjimo ir kitus klausi-
mus bei praturtina laisvalaikį.“ 

Projektas, skirtas Druskininkų 

savivaldybėje gyvenančioms šei-
moms, finansuojamas ES fondų 
ir savivaldybės lėšomis, bus įgy-
vendinimas iki 2021 m. gegužės.

Investicijų ir turto valdymo sky-
riaus vyriausioji specialistė Vaiva 

Žagunienė pabrėžė, kad pasiren-
gimas projektui užtruko, nes buvo 
atsakingai analizuojami mūsų sa-
vivaldybės šeimų poreikiai, vaikų ir 
paauglių problemos. Atsižvelgus į 
surinktus duomenis, buvo stengia-

masi surasti kompetentingus lekto-
rius ir psichologus iš visos Lietuvos.

Per du pirmuosius mėnesius 
projektas įgavo pagreitį: atnau-
jintos Bendruomeninių šeimos 
namų patalpos, sėkmingai teikia-
ma vaikų priežiūros paslauga, or-
ganizuoti Šeimų klubo susitikimai 
Druskininkų mieste ir kaimo ben-
druomenėse, šeimoms skirtos 
stovyklos, šeimos santykių gru-
pės susitikimai, įvairūs mokymai, 
individualios konsultacijos vai-
kams ir paaugliams.

Susitikime lektorė Aušra Ketur-
kienė pateikė vieną pavyzdinę 
praktinę užduotį – kiekvienas su-
sitikimo dalyvis turėjo užrašyti, ką 
jam reiškia žodis ŠEIMA, o vėliau 
tai aptarti. Tokia pat užduotis buvo 
pateikta ir projekte dalyvavusioms 
šeimoms. 

Kol vyko projekto aptarimas, 
menininkas Rolandas Dabrukas 
druskininkiečius pakvietė sukur-
ti savo mandalą iš sveiko maisto.

Daugiau informacijos apie pro-
jektą rasite socialinio tinklo „Face-
book“ paskyroje „Kompleksinės 
paslaugos Druskininkų savivaldy-
bės šeimoms“.

Kaip informavo Druskininkų 
savivaldybės administracijos 
Asmens ir visuomenės sveika-
tos skyriaus vedėja-savivaldy-
bės gydytoja Evelina Raulušai-
tienė, rugpjūčio 1 dieną gauti 
vandens kokybės tyrimai paro-
dė, kad Druskininkų maudyklo-
se vanduo atitinka higienos nor-
mų reikalavimus. „Karšti orai 
neturėjo įtakos vandens ko-
kybei – tyrimų rezultatai geri, 
maudytis pamėgtose maudy-
klose yra saugu. Noriu atkreipti 
gyventojų ir kurorto svečių dė-
mesį, kad, siekiant apsaugo-
ti maudyklų vandens kokybę, 

maudynių vietoje negalima le-
sinti laukinių paukščių“, – sakė 
E. Raulušaitienė.

Vandens kokybės tyrimai 
atliekami Vijūnėlės tvenkinio 
maudykloje, Ilgio ežere, Late-
žerio ežere, Alkos tvenkinyje, 
Avirio ežere, Ešerinio ežere.

Primename, kad oficialus mau-
dymosi sezonas trunka nuo ge-
gužės 15 iki rugsėjo 15 dienos.

Informacija apie vandens ko-
kybę talpinama savivaldybės 
interneto svetainėje, o stenduo-
se prie paplūdimių skelbiami 
naujausi vandens kokybės tyri-
mų rezultatai.

ir būklės stebėjimui. Jame jau su-
montuota moderni automatinė gai-
vinimo sistema, pakeičianti ranki-

nį širdies masažą, taip pat daugiau 
nei 250 kg kelianti, ypatingai len-
gva stuburo imobilizavimo len-

ta, paciento transportavimo kėdu-
tė bei modernūs daugiafunkciniai 
neštuvai. Visą kitą trūkstamą me-

dicininę įrangą automobilį eksplo-
atuojanti Druskininkų PSPC susi-
komplektavo individualiai, pagal 
konkrečius poreikius.

„Sveikintina, kad Sveikatos ap-
saugos ministerija prisideda prie 
mūsų savivaldybės teikiamų 
paslaugų ir materialine prasme. 
Druskininkų savivaldybė yra vie-
nas didžiausių kurortų Lietuvo-
je, kasmet sulaukiantis vis dau-
giau atvykstančiųjų, todėl kuo 
daugiau bus modernesnių GMP 
automobilių, tuo geriau galėsi-
me efektyviau užtikrinti sveika-
tos priežiūros paslaugų teikimą 
bei savalaikį pacientų prista-
tymą į aktyvaus gydymo įstai-
gas“, – sakė Druskininkų savi-
valdybės Asmens ir visuomenės 
sveikatos skyriaus vedėja-savi-
valdybės gydytoja Evelina Rau-
lušaitienė.

Įdomu tai, kad naujieji šiuolai-
kiški ir modernūs greitosios me-
dicininės pagalbos automobiliai, 
kurie šiandien yra perduoda-
mi šalies sveikatos priežiūros įs-
taigoms, yra pagaminti Lietuvo-
je, Vilniuje. Visi automobiliai yra 
„Euro 6“ kategorijos, todėl atitinka 
griežčiausias anglies dvideginio 
arba CO2 emisijos normas, jiems 
suteikiama 2 metų garantija.
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Pokyčiai Leipalingyje – sporto aikštynas pasikeis neatpažįstamai
Pokyčių laukiantiems Leipa-

lingio sporto mėgėjams – geros 
naujienos. Druskininkų savi-
valdybės administracijos inici-
juoto ir jau pradėto įgyvendinti 
projekto „Leipalingio viešosios 
erdvės pritaikymas bendruo-
menės poreikiams“ metu bus 
atnaujintas Leipalingio sporto 
aikštynas. Ir tai tik viena iš vei-
klų. Įgyvendinant projektą, bus 
renovuojamos viešosios mies-
telio erdvės, atnaujinama ga-
tvių danga, įrengiami mažosios 
architektūros elementai, sodi-
nami medžiai. 

„Itin daug dėmesio skiriame ku-
rorte esantiems parkams ir spor-
to aikštynams, kur druskininkiečiai 
ir miesto svečiai gali pasimėgau-
ti aktyviu laisvalaikiu: pasimankš-

tinti, pabėgioti, pažaisti. Norėda-
mi tokias pačias sąlygas sudaryti 
ir Leipalingio gyventojams, įdėjo-
me daug pastangų, kad miestelyje 
būtų atnaujintas universalus spor-
to aikštynas“, – apie pradėtą įgy-
vendinti projektą kalbėjo Drus-
kininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas.

Leipalingyje jau vyksta sporto 
aikštyno renovacijos darbai, ku-
riems pasibaigus, miestelyje at-
siras erdvė, skirta aktyvaus lais-
valaikio praleidimui. Aikštyne bus 
įrengta futbolo aikštė, bėgimo ta-
kai ir lauko treniruoklių aikštelė su 
stacionaria įranga. Universalus 
sporto aikštynas bus pritaikytas 
bendruomenės poreikiams, jame 
atsiras mažosios architektūros 
elementų. 

„Džiaugiuosi, kad jau šį rudenį 
Leipalingio bendruomenė ir vėl tu-
rės vietą, kur galės aktyviai leisti 
laisvalaikį. Tai ypač aktualu mies-
telio jaunimui ir mokiniams, ku-
rie paskutiniu metu neturėjo tinka-
mų sąlygų sportuoti laisvu laiku ir 

pamokų metu. Jau kurį laiką šia-
me aikštyne nebuvo atlikta jokių 
žymesnių atnaujinimo darbų, tad 
neabejoju, kad atnaujintame aikš-
tyne netruks lankytojų“, – sakė 
Leipalingio seniūnijos seniūnas 
Antanas Krancevičius. 

Druskininkų savivaldybės Želdi-
nių apsaugos ir priežiūros komi-
sijos sprendimu, pritarus Aplinkos 
apsaugai ir Kultūros paveldo de-
partamentui, treniruoklių aikštelės 
ir sporto aikštyno įrengimo dar-
bams trukdantys želdiniai: seni, 
peraugę, džiūstantys medžiai bei 
elektros apsaugos zonoje augan-
čios eglės bus pašalinti. Jų vieto-
je bus pasodinta 30 jaunų ir sveikų 
švedinių šermukšnių.

„Nors medžiai žmonėms dažnai 
kelia sentimentus, reikėtų nepa-

miršti, kad šiuo atveju medžiai ne 
tik trukdo atnaujinti sporto aikšty-
ną, bet, jų nepašalinus, keltų pavojų 
ten laisvalaikį leidžiančiam jaunimui 
ir šalia esančios mokyklos moki-
niams“, – kalbėjo Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Agnė Baranauskaitė.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos įgyvendinamo projek-
to metu bus sutvarkytos poilsio ir 
rekreacinės zonos, atnaujinamos 
kai kurių gatvių ir šaligatvių dan-
gos, tiesiami lietaus nuotekų tin-
klai, prie ūkininkų turgavietės bus 
įrengtas lauko tualetas su inžineri-
nėmis komunikacijomis. 

Projektas finansuojamas Euro-
pos regioninės plėtros fondo, Lie-
tuvos valstybės ir Druskininkų sa-
vivaldybės biudžeto lėšomis. Viso 
projekto vertė – 580 tūkst. eurų, iš 
jų Druskininkų savivaldybės indė-
lis – apie 192 tūkst. eurų. Univer-
salų sporto aikštyną planuojama 
įrengti iki šių metų spalio pabai-
gos, visas projektas bus baigtas 
įgyvendinti 2019 vasarą. 

„Itin daug dėmesio ski-
riame kurorte esantiems 
parkams ir sporto aikšty-
nams, kur druskininkiečiai 
ir miesto svečiai gali pasi-
mėgauti aktyviu laisvalai-
kiu: pasimankštinti, pabė-
gioti, pažaisti. Norėdami 
tokias pačias sąlygas su-
daryti ir Leipalingio gy-
ventojams, įdėjome daug 
pastangų, kad miestelyje 
būtų atnaujintas universalus sporto aikštynas“, – apie 
pradėtą įgyvendinti projektą kalbėjo Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Malinauskas.

Nepašalintos elektros apsaugos zonoje augančios eglės keltų pavojų ten laisvalaikį leidžiančiam jaunimui ir šalia esančios moky-
klos mokiniams/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Leipalingyje jau vyksta sporto aikštyno renovacijos darbai, kuriems pasibaigus, miestelyje atsiras erdvė, skirta aktyvaus laisvalai-
kio praleidimui/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Prie Švietimo centro esančio skvero laukia pokyčiai 

Atnaujinus prie Švietimo centro esantį skverą, Druskininkuose atsiras dar viena graži vieta renginiams ir bendruomenės bei kurorto 
svečių laisvalaikiui/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šalia Druskininkų savivaldybės 
Švietimo centro esančio skvero 
laukia pokyčiai – šią savaitę sa-
vivaldybės vadovai ir administra-
cijos specialistai aptarė pagrindi-
nes skvero atnaujinimo gaires. 

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas akcen-
tavo, kad miesto pradžioje esanti 
reprezentacinė erdvė turi būti at-
naujinta, pritaikant ją švietimo ren-
giniams, išsaugant vertingus žel-
dynus, harmoningai išnaudojant 
žaliąsias erdves, įrengiant moder-
nų grindinio fontaną, kuris laisvu 
nuo renginių metu džiugintų ben-
druomenę, o per renginius, esant 
būtinybei, būtų išjungiamas. 

„Itin daug dėmesio skiriame par-
kų ir skverų tvarkymui ir priežiū-
rai. Atnaujinus prie Švietimo cen-
tro esantį skverą, turėsime dar 
vieną gražią vietą renginiams ir 
bendruomenės bei kurorto sve-
čių laisvalaikiui. Pagrindinis prio-
ritetas, atnaujinat šį skverą, – ver-

tingų medžių išsaugojimas, nes 
jie turi unikalią istorinę vertę. Bū-
tent nuo medžių ir priklausys pats 
skvero išplanavimas“, – sakė R. 
Malinauskas. 

Meras atkreipė dėmesį, kad skve-
re būtina išsaugoti ąžuolus, kurie 
turi istorinę vertę – juos yra paso-
dinę Kauno kolegijos absolventai.

Susitikime aptarti pagrindiniai 
galimi skvero atnaujinimo spren-
diniai: fontano įrengimas, želdinių 
atnaujinimas ir medžių lajų ap-
švietimas, žaliųjų zonų formavi-
mas, mažosios infrastruktūros iš-
dėstymas išsaugant erdvę aikštę. 

Švietimo centro skveras bus at-
naujintas Druskininkų savivaldy-
bės biudžeto lėšomis. Lėšos at-
naujinimui bus numatytos kitų 
metų biudžete. Planuojama, kad 
per žiemą bus parengtas skvero 
atnaujinimo projektas. 

Jau vyksta ir šalia skvero esan-
čios M. K. Čiurlionio gatvės at-
naujinimo darbai. 

2-3 psl. parengti pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją
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Vilija Blinkevičiūtė: „Keliaujant svarbu nepamiršti savo teisių“
Rimantas Kazlauskas

Europos Parlamentas kartu 
su kitomis ES institucijomis 
yra priėmęs teisės aktų, kurie 
svarbūs keliaujantiems žmo-
nėms. Ką svarbu žinoti, jei ke-
liaujate po Europos Sąjungą ar 
net už jos ribų?

Pokalbis su Vilija Blinkevičiūte, 
Europos Parlamento Moterų tei-
sių ir lyčių lygybės komiteto pirmi-
ninke, Lietuvos socialdemokratų 
partijos pirmininko pavaduotoja.

Gerbiama Vilija, Europos Par-
lamentas pritarė idėjai, kad 
18-mečiai po Europą trauki-
niais galės keliauti nemokamai. 
Kaip įgyvendinamas šis projek-
tas ir ką jis reiškia ES jaunimui?

Džiaugiuosi, kad jau šiemet Eu-
ropos Komisija ėmėsi įgyvendin-
ti Europos Parlamento pasiūlymą 
dėl nemokamo traukinio bilieto 
18 metų sulaukusiems europie-
čiams. Tai lyg ES dovana jaunuo-
liams 18-ojo gimtadienio proga. 

Projektas siūlo visos Europos 
aštuoniolikmečiams vasarą ke-
liauti po žemyną traukiniais su 
vieninteliu nemokamu bilietu. No-
rite traukiniu į Veneciją, Barselo-
ną, Paryžių ar Amsterdamą? Jau-
nuoliai, sulaukę aštuoniolikos, tai 
galės padaryti nemokamai.

Šie metai – bandomieji, todėl 

nemokami traukinio bilietai pagal 
Europos Komisijos nustatytą tvar-
ką bus įteikti tik apie 20 tūkstančių 
jaunuolių. Planuojama, kad jau 
2020-aisiais galimybe nemoka-
mai pakeliauti traukiniais po Eu-
ropą pasinaudos 50-70 procentų 
žemyno aštuoniolikmečių.

Įsigaliojo direktyva, palengvi-
nanti ES piliečių galimybę gau-
ti konsulines paslaugas trečio-
siose šalyse. Ką tai reiškia ir 
kaip direktyva veikia?

Tai labai svarbu ES piliečiams, 
keliaujantiems už Bendrijos ribų, į 
vadinamąsias trečiąsias šalis, ku-
riose keliautojų šalis neturi diplo-
matinės atstovybės. 

Pavyzdžiui, jei Lietuvos pilietis 
išvyksta į trečiąją šalį, kurioje Lie-
tuva neturi savo diplomatinės at-
stovybės, pagalbos galima kreip-
tis į Prancūzijos, Vokietijos arba 
bet kurios kitos ES valstybės na-
rės ambasadą ar konsulatą. 

Konsulinė parama teikiama to-
kiais atvejais: arešto arba sulaiky-
mo, nukentėjus nuo nusikaltimo, 
sunkaus nelaimingo atsitikimo 
arba sunkios ligos, mirties, pagal-
bos ir repatriacijos įvykus nelai-
mei, kai reikalingi laikinieji kelio-
nės dokumentai.

Šių metų birželio 15 d. įsi-
galiojo naujas ES reglamen-
tas dėl tarptinklinio ryšio pa-
slaugos keliaujantiems po ES. 
Koks šio reglamento tikslas?

Įsigaliojus reglamentui keitė-
si skambučių, žinučių ir mobiliojo 
interneto kainos keliautojams po 
ES. Lietuvos vartotojams, keliau-
jantiems po ES, tarptinklinio ryšio 
paslaugos turėjo atpigti. 

Pagrindinis šio reglamento tiks-
las yra suteikti keliaujantiems eu-
ropiečiams galimybę visoje ES 
naudotis judriojo ryšio paslaugo-
mis tokiomis pat sąlygomis, kaip 
ir savo šalyje.

Koks būtų Jūsų patarimas vi-
siems, keliaujantiems po ES 
lėktuvais, traukiniais, laivais ar 

autobusais?
Žinoti savo teises, nepamiršti jų, 

pasinaudoti jomis. Visoje ES trans-
porto paslaugų teikėjams numatyta 
gana griežta tvarka, atsakomybė. 

Pavyzdžiui, jei skrydis atšauk-
tas, lėktuvo keleivis turi teisę su-
sigrąžinti visus už bilietą sumokė-
tus pinigus arba teisę kuo greičiau 
vykti kitu maršrutu. Jei keleivis 
jau yra oro uoste ir nusprendė 
vykti kitu maršrutu, atsižvelgiant į 
laukimo laiką keleivis taip pat turi 
teisę gauti maisto ir gaiviųjų gėri-
mų, nakvynę.

Jei keleivio skrydis atidėtas dau-
giau kaip trims valandoms, kelei-
vis turi teisę į piniginę kompensa-
ciją. Kompensacijos už atšauktą 
arba atidėtą skrydį nemokamos, 
jei skrydis atšauktas arba atidė-
tas dėl ypatingų aplinkybių, pa-
vyzdžiui, dėl prastų oro sąlygų. 

Kokios neįgalių, judėjimo pro-
blemų turinčių ES keliautojų 
teisės?

Jei ES piliečio judėjimo galimy-
bės ribotos, turi būti sudarytos są-
lygos ir galimybės keliauti lėktuvu, 
traukiniu, autobusu ar laivu. Kaip 
ir visiems kitiems asmenims.

Judėjimo problemų turintys kelei-
viai turi teisę į nemokamą pagalbą 
įlipant į lėktuvą ir išlipant iš jo, skry-
džio metu bei oro uostuose prieš 
skrydį ir po jo. Panaši tvarka ga-

lioja ir keliaujant traukiniais, auto-
busais, laivais. Yra tik vienas pra-
šymas: apie savo negalią būtinai 
įspėkite vežėjus, bilietų platintojus 
ar kelionės organizatoriais iš anks-
to, bent prieš 48 valandas.

O jei neįgalus žmogus į kelio-
nę po ES išvyksta savo auto-
mobiliu?

Tuomet kelionėje tikrai pravers-
tų ES neįgaliųjų automobilių sta-
tymo kortelė. Ši kortelė suteikia 
galimybę naudotis tam tikromis 
automobilių statymo teisėmis ir 
stovėjimo aikštelėmis.

Ką dar patartumėte keliaujan-
tiems po Europą?

Prieš išvykstant į ES šalis, taip 
pat į Norvegiją, Islandiją, Lich-
tenšteiną ar Šveicariją, nepamirš-
ti pasirūpinti Europos sveikatos 
draudimo kortele. Ją galima įsigy-
ti savo teritorinėje ligonių kasoje 

Ši kortelė – kiekvieno keleivio 
garantija gauti nemokamą būtiną-
ją medicininę pagalbą užsienyje. 
Ji padės sutaupyti ir laiko, ir pinigų.

Užsakymo Nr.: MDR-167-01

V. Blinkevičiūtė: „Keliaujant po Europą ir 
trečiąsias šalis svarbu nepamiršti savo tei-
sių, jomis pasinaudoti.“

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Savivaldybė, atstovaudama gyventojų interesams, siekdama atpi-
ginti jų naudojamo kuro rūšį bei išsiaiškinti norinčius vartoti gam-
tines dujas patalpoms šildyti bei kitoms reikmėms, kviečia fizinius 
ir juridinius asmenis (esančius Antakalnio, Šv. Jokūbo, Vilniaus al., 
Laisvės a., Žaliosios, Maironio, Nemuno, Mizarų ir greta esančiose 
gatvėse), iki 2018 m. rugpjūčio 12 d. informuoti Savivaldybę (Vasa-
rio 16-osios g. 7, 119 kab., tel. 60744) apie gamtinių dujų poreikį.

Priimtas nutarimas dėl 
kompensacijų žmonėms, kurių 

žemėje stovi elektros stulpai

Žemės sklypų savininkai, kurių žemėje yra įrengti elektros stulpai ar kita elektros tin-
klų operatorių naudojama įranga, galės gauti vienkartines kompensacijas/Gintarės Var-
nelienės nuotrauka 

Paramos teikimas bičių laikytojams pagal Druskininkų 
savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programą

Druskininkų savivaldybė 
kviečia bitininkus teikti pa-
raiškas 2018 m. gauti finansi-
nę paramą pagal Savivaldybės 
žemės ūkio rėmimo programą 
(toliau – Programa).

Programos paramos lėšomis 
siekiama skatinti Druskininkų 
krašto bičių laikytojus inves-
tuoti ir vykdyti bitynuose varo-
zės kontrolę, kad galima būtų 
sumažinti bičių šeimų serga-
mumą varoze (parama skiriama 
tik laikantiems iki 10 bičių šei-
mų), o šių lėšų skyrimo priorite-
tas - teikiantiems Savivaldybei 
paramos paraiškas už papildo-

mą bičių maitinimą. Bitynui, pri-
klausomai nuo laikomų bičių 
šeimų skaičiaus, skiriama iki 50 
eurų paramos suma per kalen-
dorinius metus.

Savivaldybei bitininkai teikia 
paraišką ir veterinarinių prepara-
tų varozei gydyti įsigijimą bei ap-
mokėjimą patvirtinančius doku-
mentus.

Išsamesnę informaciją teikia ir 
paraiškas priima Ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Alvydas 
Vengrauskas (Vasario 16-osios 
g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 
25826, el. paštas: alvydas.ven-
grauskas@druskininkai.lt

Žemės sklypų savininkai, kurių 
žemėje yra įrengti elektros stul-
pai ar kita elektros tinklų operato-
rių naudojama įranga, galės gauti 
vienkartines kompensacijas. Tokį 
nutarimą šių metų liepos 25 dieną 
priėmė Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė.

Vienkartinėmis kompensacijo-
mis bus atlyginti nuostoliai, ku-
riuos žemės savininkai patyrė, 
praradę galimybę naudoti žemės 
sklypą ar jo dalį pagal paskirtį dėl 
to, kad juose buvo įrengti elek-
tros stulpai ir/ar kiti energetikos 
objektai. 

Nuo liepos 31 dienos galima 
teikti prašymus kompensacijoms 
gauti. Kviečiame Druskininkų 
krašto žemės sklypų savininkus, 
kuriems priklausančioje žemė-
je yra elektros tinklų operato-
rių naudojama įranga, prašymus 
kompensacijoms gauti teikti ben-
drovei „Energijos skirstymo ope-
ratorius“ (ESO) per savitarnos 
sistemą: www.manogile.lt

Išsamią informaciją teikia Ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduotojas Al-
vydas Vengrauskas (Vasario 16–
osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 
25826.
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Atidarytas tarptautinis teatro festivalis „Vasara – gyva ugnis“
Rugpjūčio 10 d. 20 val. Teatro 

„PDK DRAMA“ (Rusija, Maskva) 
spektaklis „Ešafotas“ (16+), su-
kurtas pagal to paties pavadinimo 
Čingizo Aitmatovo romaną. Reži-
sierius – Olegas Efremovas. Tru-
kmė: 1 val. 40 min. be pertraukos. 
Bilieto kaina – 10, 15, 20, 25 Eur.

Olegas Efremovas sukūrė uni-
kalų spektaklį apie žmogų, kuris, 
trokšdamas valdžios, sudaro su-
tartį su velniu.

Rugpjūčio 11 d. 20 val. Mažojo 
teatro (Lietuva) projektas „Kuror-
to klausimas“

Tai – monospektaklis, sukurtas 
Nadieždos Teffi pagal apsaky-
mus. Trukmė: 1 val. Režisierė – 
Marina Čaplina; aktorė – Marina 
Kuzmina.

Bilieto kaina – 10, 15, 20 Eur.
Mes visi iš ilgai lauktų atostogų 

laukiame kažko daugiau... O, gal-
būt iš gyvenimo? Spektaklyje jūsų 
lauks „išgyvenimo pamokos atos-
togaujantiems“.

 
Rugpjūčio 12 d. 20 val. Berlyno 

dramos teatro iš Vokietijos spek-
taklis „Ir štai atėjo Judas...“. Spek-
taklis apie grožį ir meilę pagal Le-
onido Andrejevo istorijas „Judas 

Iskarijotas“. Trukmė: 1 val. 20 min. 
Režisierė – Ina Sokolova- Gor-
don.. Bilieto kaina – 10, 15, 20 Eur.

Šiame spektaklyje Judas – la-
bai kenčiantis nuo savo jausmų 
nesupratimo, ligotai siekiantis 
suprasti savo vidinius nesutari-
mus ir surasti atsakymą į klausi-
mą „KODĖL?“ 

Rugpjūčio 14 d. (antradienis) 
20 val. Orenburgo M. Gorkio var-
do srities dramos teatro (Rusija) 
spektaklis „Lietaus pardavėjas“ 
(12+), pastatytas pagal Ricard 
Nash pjesę. Trukmė: 2 val. (30 
min. su pertrauka). Režisierius: 
Rusijos liaudies artistas Rifkat Is-
rafilov. Bilieto kaina – 10, 15, 20, 
25 Eur. 

Šiais metais teatras atvežė savo 
premjerinį spektaklį „Lietaus par-
davėjas“, pasakojantį apie žmo-
gaus tikėjimą stebuklais. Hero-
jų laukia sunkus pasirinkimas. Ar 
tai gyvenimo proza? O gal stebu-
klas? Norint žiūrovams atsakyti į 
šį klausimą, teks patikėti paslap-
timi!...

Orenburgo M. Gorkio vardo sri-
ties dramos teatras 2013 m.  Drus-
kininkų tarptautiniame festivalyje  
pelnė žiūrovų simpatijų prizą.

Rugpjūčio 15 d. 20 val. Sankt – 
Peterburgo valstybinis muzikinio 
dramos teatro „Art“ (Rusija) spek-
taklis „Kelias“ (12+). Cirko drama 
„Kelias“ pastatytas pagal Federi-
ko Felini kino filmą. 

Trukmė: 1 val. 35min. be per-
traukos. Režisierius – Evgenijus 
Filatovas. Bilieto kaina – 10, 15, 
20, 25 Eur.

Istorija apie valkataujantį artistą, 
stipruolį Dzampano, kuris savo pa-
sirodymo metu netikėtai nugrimz-
ta į seniai pamirštus prisiminimus.

Rugpjūčio 16 d. 20 val. Teatro 
„Dirbtuvės“ (Rusija, Naberežnyje 
Čelny) spektaklis 

„Senieji kvailiai“. Komedija pa-
statyta pagal A. Arbūzavo pjesę 
„Senojo Arbato pasakos“. 

Trukmė: 2 val. 10 min. (su per-
trauka). Režisierius – Denis Khus-
niyarov. Bilieto kaina – 10, 15, 20, 
25 Eur.

Talentingo lėlininko Fiodoro Ba-
lyasnikovo namuose atsiranda ne-
žemiška, miela mergina Viktoša.

Tai – puiki komedija apie mas-
kvietišką gyvenimą, sulaukusi ne-
įtikėtino pasisekimo. 

Visi spektakliai rodomi „Grand 
SPA Lietuva“, V. Kudirkos g. 45.

„Muzika be sienų“ Druskininkus 
pripildys muzikos garsais 

Rugpjūčio 14-23 dienomis 
Druskininkai ir vėl prisipildys 
muzikos – druskininkiečiai ir 
miesto svečiai turės galimybę 
džiaugtis tarptautinio konkur-
so-festivalis „Muzika be sie-
nų“ renginiais.  Ta proga kal-
biname konkurso-festivalio 
įkūrėją ir vadovę prof. Veroni-
ką Vitaitę.

„Muzika be sienų“ vyks jau 
aštuonioliktą kartą. Ką įdo-
maus išgirsime šiemet? 

Atvyksta gražus būrys – apie 
100 – įvairiais instrumentais 
grojančių, dainuojančių daly-
vių, jų pedagogų, šeimos na-
rių iš Baltijos šalių, Vokietijos, 
Skandinavijos, Kazachstano, 
Azerbaidžano, Gruzijos, Rusi-
jos, Baltarusijos, Ukrainos, Por-
tugalijos, Lenkijos, Ispanijos. 
Varžysis ir visai jaunučiai talen-
tai ir brandūs atlikėjai – pasku-
tinėje kategorijoje amžius ne-
ribojamas. Nuo praėjusių metų 
konkurse dalyvauti gali ne tik 
profesionalai, „Muzika be sie-
nų“ tapo atvira ir muzikos mėgė-
jams. Šiemet pirmą kartą girdė-
sime ir Vilniaus muzikos mėgėjų 
orkestrą, vadovaujamą Maestro 
Tado Šileikos, kuris talkins kon-
kurso dalyviams konkurse bei 
koncerte miesto aikštėje.

Festivalio metu visuomet iš-
girstame puikių koncertų. 
Puoselėjant šią idėją, gražiai 
išlaikoma pusiausvyra tarp tra-
dicijų ir naujovių. Ką girdėsime 
tradicinių renginių metu, kokie 
nauji projektai laukia? 

Šiemet visa Lietuva švenčia ne-
priklausomybės atkūrimo 100-
metį. Šiai progai skirtas ir Atidary-
mo koncertas, kuriame girdėsime 
puikaus choro „Druskininkai“, va-
dovaujamo Ingos Vagnoriūtės, 
programą. Pristatysime du Lie-
tuvos jaunus, bet daugelį pasau-
lio koncertinių salių jau spėjusius 
užkariauti muzikus – „Muzika be 

sienų“ GRAND PRIX laimėtoją pi-
anistą Paulių Andersson bei sak-
sofonininką Dominyką Grigaliū-
ną. Išvysime ir M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos moksleivių nuta-
pytus 100 piešinių Lietuvos nepri-
klausomybės tema. 

Pirmą kartą Druskininkuose 
skambės labi įdomus, jau dauge-
lyje Lietuvos koncertinių salių ro-
dytas projektas „Kosminis Čiur-

lionis“ – saksofono grando Petro 
Vyšniausko bei pianistės Alek-
sandros Žvirblytės improvizacijos 
pagal M. K. Čiurlionio ir jo amži-
ninkų kūrinius. Koncertas vyks su 
jauno menininko Kornelijaus Ja-
roševičiaus vaizdo projekcijomis. 

Girdėsime ir tradicinius koncer-
tus: projektą „M. K. Čiurlionis, jo 
amžininkų kūryba ir epocha“, ku-
riame M. K. Čiurlionio ir amžinin-

Konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ metu kasmet atrandami nauji talentai, ku-
riems šis renginys būna tarsi startas į plačiuosius muzikos vandenis/Ramunės Ži-
lienės nuotrauka

kų kūrinius atliks garsūs atlikėjai 
iš Lietuvos ir užsienio: Marianne 
Jackobs, Vera Nosina, Dana Ali, 
Rasa Jakutytė-Biveinienė, Alber-
to Varela Pardo,  Ekaterina Sta-
rodubrovskaja, Darja ir Viktoras  
Platonovai, Paulius Andersson, 
Konstancija ir Remigijus Saba-
liauskai, Veronika Vitaitė, Alek-
sandra Žvirblytė. 

Festivalio Garbės nario, druski-
ninkiečio dailininko Alfonso Šu-
liausko atminimui skirsime ben-
drą su Lietuvos Kompozitorių 
sąjunga koncertą „Vainikas Čiur-
lioniui“. Daugelį metų šis puikus 
dailininkas piešė žiuri narių, daly-
vių portretus. Jo nuostabūs dar-
bai iškeliavo į pačias įvairiausias 
pasaulio šalis, net į Kiniją. Kon-
certo metu a. a. Alfonsas visuo-
met pasakydavo dvasingą kalbą, 
papuošdavo savo darbais salę. 
Šiemet prašysime p. Vidos Šu-
liauskienės atvežti į renginį kelis 
garsaus dailininko paveikslus.

Konkurso-festivalio dalyviai 
koncertuos sanatorijose, muzie-
juose. Pakviesime į Kazachų mu-
zikos vakarą, kuriame girdėsime 
šios šalies kompozitorių kūrinius 
fortepijonui bei vokalui. Kaip ir 
praėjusiais metais, konkurso-fes-
tivalio dalyviai drauge su neįga-
liais atlikėjais surengs koncertą 
miesto Pramogų aikštėje. Jiems 
talkins festivalio orkestras, diri-
guojamas Tado Šileikos bei neį-
galiųjų nacionalinis „Spalvų mu-
zikos“ orkestras, diriguojamas 

Romo Brūzgos. Laukia dar vie-
nas įdomus renginys – rugpjūčio 
17 d 13 val. Druskininkų socialinių 
paslaugų centre vyks LSKD „Gu-
boja“ rengiama tapymo ant šilko 
akcija „100 žolynų Lietuvai“.

Laukia labai įvairi edukacinė 
programa: mokslinė-metodinė 
konferencija, seminarai atlikė-
jų psichologijos, fiziologijos, 
interpretacijos klausimais.

Žymiausi profesoriai iš Lietuvos, 
Vokietijos, Švedijos, Danijos, Is-
panijos, Portugalijos, Kazachsta-
no, Gruzijos, Lenkijos, Rusijos 
jaunuosius talentus pamokų, se-
minarų metu mokys meistrišku-
mo.

Kaip visuomet, didelis dėmesys 
bus skiriamas M. K. Čiurlionio kū-
rybos bei asmenybės pristatymui 
– rugpjūčio 16 d. Adalberto Ne-
dzelskio „M. K. Čiurlionio kūryba 
bendrame Europos kultūros kon-
tekste“, rugpjūčio 21 d. prof. Ri-
manto Janeliausko „Neatpažintų 
M. K. Čiurlionio ciklų interpreta-
cijų aktualijos“. Rugpjūčio 20 d. 
įvyks prof. Vytauto Landsbergio 
seminaras „M. K. Čiurlionio kūri-
nių interpretacija“.

Rugpjūčio 22 d. šventę vaini-
kuos sanatorijos „Draugystė“ 
Raudonojoje salėje rengiamas 
koncertas, kuriame bus paskelb-
ti ir konkurso nugalėtojai. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Garsi pianistė G. Gedvilaitė – nuolatinė festivalio „Muzika be sienų“ žiuri narė/Ra-
munės Žilienės nuotrauka
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šimtmečio dovana“ ir nominacijos 
„Šimtmečio linksmiausieji“ laure-
ate, Agnei Jazepčikaitei-Gaidie-
nei įteiktas „Jauniausio šimtme-
čio lyderio“ apdovanojimas. Edita 
Remeikienė tapo nominacijos „Už 
pagalbą ir gerą žodį“, o Druskinin-
kų savivaldybės Leipalingio dva-
ras „Už tai kas pamiršta, atrasta 
naujai“ nugalėtojais. 

Šventėje gausiai susirinkusių 
žiūrovų dėmesio sulaukė Deivio 
ir Renatos Norvilų koncertas. 

Sąskrydyje – bendruomenių 
varžytuvės

Po nominacijų „Tautos šimtme-
čio ąžuolai“ įteikimo ceremonijos 
Viečiūnuose surengtas aštunta-
sis Druskininkų kaimo bendruo-
menių sąskrydis, kuriame jėgas 
išmėgino net 10 komandų iš Lei-
palingio, Viečiūnų, Bilso, Jovai-
šių, Jaskonių ir Naujasodės, Ri-
cielių, Neravų, Švendubrės ir 
Stračiūnų bendruomenių. Taip 
pat dalyvavo ir Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos bei adminis-
tracijos komandos. 

„Druskininkų kaimo bendruo-
menių sąskrydžiai – tai yra 
šventės, kurios suburia ben-
druomenes. Tokiuose sąskry-
džiuose svarbiausias yra ben-
dravimas, galimybė jėgas 
išmėginti sportinėse varžybo-
se, naujos pažintys. Smagu, 
kad Viečiūnuose, kuriems šie-
met suteiktas Lietuvos kultūros 
mažosios sostinės statusas, 
surengta ir nominacijų „Tautos 
šimtamečiai ąžuolai“ įteikimo 
ceremonija, ir kaimo bendruo-
menių sąskrydis. Viečiūnų ben-
druomenė su seniūnu priešaky-
je, siekdami kultūros mažosios 
sostinės statuso, tikrai nema-
žai nuveikė, kad miesteliui jis 
būtų suteikta. O renginiai, kurie 
čia vyksta ir vyks, tikrai puošia 
mūsų bendruomenę, susitikę 
žmonės bendrauja, džiaugia-
si, ir tai yra labai šaunu“, - sakė 
renginyje dalyvavęs Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas. 

Šventė prasidėjo bendruome-
nių šūkių pristatymu, vėliau ko-
mandos varžėsi smagiose pra-
moginėse varžybose. Šiais 
metais bendruomenių atstovai 
dalyvavo pripučiamo stalo fut-
bolo, kubo vertimo, katapultos 
rungtyse, išbandė Druskininkų 
visuomenės sveikatos biuro es-
tafetę traikais ir renginio vedė-
jo Artūro Skausmenio pasiūlytą 
pramoginę rungtį. Varžybų da-
lyviai išbandė jėgas Druskinin-
kų sporto centro suorganizuo-
tose krepšinio 3x3, šaudymo 
pneumatiniu šautuvu ir lankais 
rungtyse. 

Šventės dalyviai turėjo gali-
mybę susipažinti su amatais 
bei rankdarbiais, kuriuos prista-
tė Viečiūnų ir Leipalingio ben-
druomenių gyventojai, skana-

vo Viečiūnų seniūnijos atstovų 
išvirtos gardžios sriubos, buvo 
vaišinami Jaskonių ir Naujaso-
dės kaimo moterų pagaminta 
gira. Norintieji galėjo kurti gy-
domąsias mandalas su iš JAV 
atvykusiu dailininku Rolandu 
Dabruku. 

Vakare bendruomenės links-
minosi ir šoko drauge su grupe 
„Žemaitukai“. 

Loterijoje – prizai visoms 
bendruomenėms

Pirmą kartą renginio metu or-
ganizuota loterija „Bendruome-
nių draugystės dovana“, kurioje 
komandos turėjo galimybę lai-
mėti kiekvienos bendruomenės 
įsteigtą prizą – pažintį su ben-
druomenės veikla ir edukacinę 
programą ar pramogą. Šven-
tės dalyviai džiaugėsi, nes tu-
rės galimybę ne tik aplankyti 
vieni kitus, bet ir išbandyti įdo-
mias veiklas: naują dzūkiškų 
bandų programą Bilso bendruo-
menėje, bitininkų edukaciją 
Stračiūnuose, „Plėšikų girios“ 
pramogą Jovaišiuose, mėgau-
sis „Pirties programa“ „Barš-
kulių“ sodyboje Ricieliuose, 
dalyvaus Leipalingio dvaro pro-
gramoje, Jaskonių ir Naujaso-
dės kaimų bendruomenės pro-
gramoje „Kaip Dzūkas žmonos 
ieškojo“, Viečiūnų keramikos ir 
hidrolatų programose, naujo-
je Švendubrės bendruomenės 
programoje „Raganaičių puo-
ta“, pietaus su Savivaldybės va-
dovais. 

Suskaičiavus visų rungčių 
bendrus rezultatus, šiemet I-oji 
vieta atiteko Viečiūnų bendruo-
menės „Versmė“ komandai, II-
oji – Druskininkų savivaldy-
bės tarybos ir administracijos 
komandai, III-oji – Jaskonių ir 
Naujasodės kaimų bendruome-
nės komandoms. Jiems atiteko 
pramogos Druskininkų vandens 
parke. 

Krepšinio varžybose 3x3 I-ąją 
vietą iškovojo Leipalingio mies-
telio bendruomenės, II-ąją – 
Viečiūnų bendruomenės „Vers-
mė“ komandos.

Renginio organizatoriai – 
Druskininkų vietos veiklos 
grupė – dėkoja renginio par-
tneriams: Druskininkų savival-
dybei, Druskininkų sporto cen-
trui, Druskininkų visuomenės 
sveikatos biurui, Viečiūnų se-
niūnijai, Viečiūnų bendruome-
nei „Versmė“, Druskininkų kul-
tūros centrui, savaitraščiui 
„Mano Druskininkai“ ir vedėjui 
Artūrui Skausmeniui. 

Renginio rėmėjai: VšĮ „Sūrūs 
vėjai“, UAB Druskininkų svei-
katingumo ir poilsio centrui 
AQUA, UAB „Akvavita“. Drus-
kininkų VVG projektą „Druski-
ninkų bendruomenių sąskrydis“ 
finansavo LR Žemės ūkio mi-
nisterija. 

Viečiūnuose – nominacijų „Tautos šimtmečio ąžuolai“ įteikimo
Tęsinys. Atkelta iš 1 psl.
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ceremonija ir Druskininkų krašto bendruomenių sąskrydis

„Mano Druskininkai“ informacija, Laimos Rekevičienės nuotraukos
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VMI „dviratininkai“ – ir Druskininkų gatvėse
Praėjusį penktadienį, rugpjū-

čio 3-ąją, Druskininkuose ku-
rorto gyventojus, verslininkus 
bei svečius mokesčių klausi-
mais konsultavo Kauno aps-
krities valstybinės mokesčių 
inspekcijos darbuotojai (Kau-
no AVMI). Ne tik Vilniaus alėjo-
je įrengtoje specialioje palapi-
nėje, bet ir mindami dviračius 
Druskininkų gatvėmis, VMI 
specialistai teikė aktualią infor-
maciją mokesčių klausimais.

Daugiau kvitų už prekes tur-
gavietėje

VMI darbuotojai, konsultuodami 
Druskininkuose, atsakė į druski-
ninkiečių, verslininkų ir poilsiauto-
jų klausimus bei skatino dalyvauti 
VMI Kvitų žaidime, padėdami re-
gistruoti gautus kasos kvitus.

Kvitų žaidime jau užregistruota 
daugiau nei 1,57 mln. kvitų. Atsi-
žvelgiant į žaidime registruojamų 
kvitų tendencijas, pastebima, kad 
pastaruoju metu daugėja kvitų už 
turgavietėse įsigytas prekes. Aly-
taus apskrityje Kvitų žaidime pa-
sisekė 3 gyventojams; Druskinin-
kų savivaldybėje laimėtojų kol kas 
nėra.

Išduoti kvitą – ne „paslauga“, 
o pareiga

Kaip atskirti fiskalinį kvitą su 
„LF“ logotipu, kodėl verta princi-
pingai reikalauti kvito kavinėje, 
prekyvietėje ar kitur įsigijus prekę 
ar paslaugą? Šiuos ir kitus klau-
simus aiškinosi gyventojai, gatvė-
je sutikę dviračiu važiuojančius 

VMI konsultantus. Konsultacijų 
metu Druskininkuose, M. K. Čiur-
lionio gatvėje sutikti vilniečiai Ni-
kazijus ir Raimonda Kubiliai sakė, 
jog tai, kad VMI tarnautojai teikia 
konsultacijas, per miestą judėda-
mi dviračiu, daro šią iniciatyvą pa-
trauklia. Pašnekovai patikino, kad 
kvitą visada pasiima, ir pridūrė, 

Ne tik Vilniaus alėjoje įrengtoje specialioje palapinėje, bet ir mindami dviračius Drus-
kininkų gatvėmis, VMI specialistai teikė aktualią informaciją mokesčių klausimais/Jus-
tino Kygos nuotrauka

kad kvito išdavimas yra ne versli-
ninko „paslauga“, o jo pareiga.

Verslo liudijimas – elektroni-
niu būdu

Kaip savaitraščiui „Mano Drus-
kininkai“ teigė Kauno AVMI Mo-
kestinių prievolių departamento 
direktorė Daiva Baniulienė, kon-
sultacijų metu siekiama padėti 
gyventojams išsiaiškinti kuo dau-
giau jiems rūpimų klausimų: „Pas-
laugas Druskininkų teikiantys 
verslininkai aktyviai konsultavo-
si įvairiais mokesčių klausimais, 
o labiausiai juos domino tema, 
susijusi su veiklos registravimu.“ 
Apibendrinus konsultacijų rezul-
tatus, paaiškėjo, kad verslu užsi-
imantiems kurorto gyventojams 
aktualu buvo ir individualios vei-
klos vykdymas, turint verslo liudi-
jimą, bei galimybės greitai ir pa-
togiai jį įsigyti elektroniniu būdu 
„Mano VMI“ paskyroje. Druskinin-
kuose per šį pusmetį verslo liudi-
jimus jau įsigijo per 820 kurorto 
verslininkų. Populiariausios smul-
kiojo verslo sritys – statybos dar-
bų pabaigimo, apdailos, valymo 
paslaugos. Net 67,2 proc. verslo 
liudijimų šį pusmetį įsigyta būtent 
elektroniniu būdu.

Dėmesys – viešojo maitinimo 
sektoriui

Viešojo maitinimo sektorius 
yra viena iš keturių prioritetinių 
šių metų VMI veiklos sričių, ku-
riai skiriamas didesnis dėme-
sys. Kauno AVMI duomenimis, 
viešojo maitinimo įstaigose pas-
taruoju metu vis dažniau nusta-
to pažeidimų, kai nesąžiningų 
mokesčių mokėtojų kasos apa-
ratų sistemose aptinkamos spe-
cializuotos programos, kurių pa-
galba keičiami užfiksuotų ūkinių 
operacijų duomenys. Kai ku-
riuos sukčiavimo būdus klientai 
gali įtarti – tai atvejai, kai neiš-
duodamas fiskalinis kvitas arba, 
sumokėjus už prekes ar paslau-
gas, pateikiama išankstinė sąs-
kaita, neturinti fiskalinio „LF“ lo-
gotipo – sumokėti pinigai lieka 
neapskaityti, o mokesčiai nusle-
piami. Pastebėtus mokestinius 
pažeidimus pranešti galima Mo-
kesčių informacijos centro pasi-
tikėjimo telefonu 1882, naudo-
jantis programėle išmaniesiems 
telefonams „Pranešk“, užpil-
džius anketą interneto svetainė-
je www.vmi.lt arba apsilankius 
Mokesčių inspekcijoje.

Jaunimo diabeto stovykla – Druskininkuose
Liepos 17-23 dienomis Drus-

kininkuose organizuota jauni-
mo, sergančio cukriniu diabe-
tu, stovykla, kurioje dalyvavo 
sergantieji pirmo tipo cukriniu 
diabetu. Šio tipo cukrinis dia-
betas yra lėtinė, nepagydoma 
liga, kuria dažniausiai suserga-
ma vaikystėje arba paauglystė-
je. Dažnai visuomenėje vyrau-
ja klaidinga nuomonė, kad šia 
liga susergama, valgant daug 
saldumynų, blogai maitinantis 
ar pasirinkus neteisingą gyve-
nimo būdą. Ne, tai visiška ne-
tiesa. Susergama, kai žmogaus 
organizmo autoimuninė siste-
ma pradeda pati naikinti insu-
liną gaminančias ląsteles, dėl 
to organizme jo trūksta, ir visi 
sergantieji turi insuliną leistis 
kasdien tam, kad išgyventų.

Mano dukrai 2018-ieji metai at-
nešė ne naujas galimybes, mes 
jų nepradėjome naujais iššūkiais 
ar tikslais. Šiuos metus mes su-
tikome Kauno klinikose – dukrai 
buvo diagnozuotas pirmo tipo cu-
krinis diabetas. Pirmieji šeši mė-
nesiai su šia nepagydoma liga 
buvo pilni ašarų, skausmo ir neži-
nomybės. Sergant pirmo tipo cu-
kriniu diabetu, vaikas privalo kie-
kvieną savo kąsnį planuoti, nes, 
prieš valgant, reikia susikaičiuo-
ti angliavandenius ir susileisti ati-
tinkamą kiekį insulino, palaukti ir 
tik tada valgyti. Ar įsivaizduojate, 
ką tai reiškia 9 metų vaikui, kai 
taip staiga kasdienybė tampa vi-
siškai kitokia, nei jos bendraam-
žių? Buvo tikrai labai sunku. Net 
ir prasirgus pusę metų, vis tiek 
kasdien iškyla klausimų, kaip su 
šia liga gyventi ir ją kontroliuoti, 
kaip įveikti kylančius psichologi-
nius sunkumus.

Tačiau šią vasarą dukrą Lietu-
vos diabeto asociacija pakvie-
tė dalyvauti diabetu sergančiųjų 
mokymo ir aktyvaus poilsio sto-
vykloje, organizuotoje Druskinin-
kuose, centre „Dainava“. Savaitę 
trukusios stovyklos organizato-
riai – Lietuvos diabeto asociacija 
ir Druskininkų miesto diabeto klu-
bas „Atgaja“, pagrindinis rėmėjas 
– Neįgaliųjų reikalų departamen-

Stovyklos dalyviai turėjo galimybių aplankyti gražiausias Druskininkų apylinkes/As-
meninio archyvo nuotrauka

tas. Stovyklos vadovės, mūsų 
miesto diabeto klubo pirminin-
kės Jelenos Šimonienės sudary-
ta stovyklos programa buvo itin 
skrupulingai parengta. 

Tai buvo labai aktyvi stovykla, 
jaunimas daug vaikščiojo, važinė-
jo dviračiais, maudėsi, sportavo, 
lankėsi K. Dineikos sveikatingu-
mo parke bei miesto muziejuose. 
Kasdien vyko teorinės ir prakti-
nės paskaitos apie ligos kontro-
lę, vedamos slaugytojos diabeto-
logės Vaidos Karbočienės, kuri ir 
visos stovyklos metu rūpinosi da-
lyvių sveikata. Stovykloje, kaip ir 
įprasta sergant diabetu, mažiau-
siai septynis kartus per parą buvo 
atliekami gliukozės kiekio kraujyje 
tyrimai, skaičiuojamos ir aptaria-
mos insulino poreikio dozės, pri-
statomos technologijų naujienos, 
susijusios su dar lengvesne ir ge-
resne šios ligos priežiūra. Moky-
mo stovyklos vadovė Jelena bei 
jos padėjėja Jūratė Tamulaitienė 
organizavo išvykas ir sporto pra-
mogas po visas Druskininkų apy-
linkes. Stovykloje dalyvavo ketu-
ri druskininkiečiai bei kiti dalyviai 
iš Marijampolės, Šiaulių, Kretin-
gos ir Plungės. Labai džiugu, kad 

Lietuvoje sergančiuosius cukri-
niu diabetu vienija jų miesto klu-
bai, kuriuose dalyvaudamas gali 
jausti, jog nesi vienas. Ši diabe-
to vasaros stovykla leido visiems 
susitikti ir pabūti ilgiau kartu, pasi-
semti patirties vieniems iš kitų, iš-
mokti savarankiškumo.

Stovykla buvo didžiulis teigiamų 
emocijų pliūpsnis ir mano dukrai. 
Pagaliau ji sustiprėjo ir psicholo-
giškai, kadangi pamatė, kad ne 
viena serga diabetu. Namo ji grį-
žo, labiau pasitikinti savimi, įgijusi 
daug naujų žinių, išmokusi sava-
rankiškai priimti sprendimus dėl 
ligos kontrolės, o kas svarbiausia 
jai pačiai – suradusi naujų drau-
gų. Draugais jie tapo ne tik dėl to, 
kad juos vienija liga, o todėl, kad 
tie jauni žmonės, lyg viena šeima: 
jautrūs vieni kitiems, dėmesingi ir 
labai atsakingi.

Esu dėkinga už dukrai suteiktą 
galimybę dalyvauti diabeto sto-
vykloje, už atsakingą stovyklos 
vadovų bei diabetologės darbą. 
Nekantraudami lauksime ir kitos 
vasaros, kai vėl visi susitiksime.

Inga Granatauskienė, 
Agotos mama

Druskininkų savivaldybės administracijai 
reikalingas turizmo specialistas

Ieškomas turizmo srities profesionalas, puikiai išma-
nantis Lietuvos ir užsienio turizmo politiką bei šiuolaiki-
nės turizmo rinkos tendencijas, atkakliai siekiantis užsi-
brėžtų tikslų ir drąsiai žiūrintis į turizmo srities iššūkius. 

Mes siūlome:
• Išskirtinę galimybę prisidėti prie populiariausio Lietu-

vos kurorto įvaizdžio kūrimo;
• Puikias sąlygas realizuoti savo idėjas, ugdyti kompe-

tencijas ir profesionalumą;
• Įdomų, dinamišką ir iššūkių kupiną darbą profesionalio-

je, draugiškoje ir tobulėti skatinančioje komandoje;
• Socialines garantijas bei kvalifikaciją ir pastangas ati-

tinkantį darbo užmokestį.

Darbo pobūdis:
• Kurorto turizmo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;
• Tarptautinių ir vietinių turizmo srities projektų inicijavi-

mas, planavimas ir įgyvendinimas;
• Savivaldybės turizmo įstaigų koordinavimas ir bendra-

darbiavimas su verslo objektais;
• Bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su Lietuvos ir 

užsienio institucijomis, teikiančiomis turizmo paslaugas;
• Turizmo srities renginių planavimas ir koordinavimas;
• Delegacijų iš užsienio ir Lietuvos vizitų organizavimas, 

planavimas ir koordinavimas;
• Druskininkų savivaldybės atstovavimas ir reprezentaci-

ja. 

Reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas turizmo 

srities išsilavinimas;
2. Lietuvos ir užsienio turizmo politikos išmanymas;
3. Patirtis dirbant turizmo, marketingo, e-rinkodaros srity-

se;
4. Strateginio planavimo principų ir metodų taikymas;
5. Puikūs rašytinės komunikacijos įgūdžiai, gebėjimas 

rengti profesionalias prezentacijas;
6. Gebėjimas savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti 

nustatyti veiklos prioritetus;
7. Mokėti savarankiškai identifikuoti, analizuoti problemas 

bei teikti pasiūlymus dėl jų sprendimo būdų.
8. Geri anglų ir rusų kalbų kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai

Dalyvauti atrankoje (vyks individualus pokalbis) bus kviečia-
mi tik pasirinkti pretendentai.

Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, pra-
šome siųsti Druskininkų savivaldybės administracijos Doku-
mentų ir informacijos skyriui iki 2018 m. rugpjūčio 16 d.  el. p. 
zivile.s@druskininkai.lt

Pasiteirauti galima tel. (8 313) 55 430 arba el. p.: zivile.s@
druskininkai.lt
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Renginiai

Lauko kino seansai Pramogų 
aikštėje:

Rugpjūčio 9 d. 21 val. filmas 
„Kapo Jeruzalėje“ N-13

Rugpjūčio 12 d. filmas  „Praras-
tasis miestas Z“ N-13

Rugpjūčio 16 d. filmas „Milžinas“

Rugpjūčio 10-11 d. 25-oji regio-
ninė Dainavos krašto folkloro šven-
tė. Renginio programoje: tautodai-
lės darbų mugė, folkloro kolektyvų 
pasirodymai, kalvystės, sodų ri-
šimo, žalvario kalimo edukaciniai 
mokymai, etno kino seansai, seno-
vės karybos ir amatų klubo „Aista-
va“ edukaciniai mokymai (Pramo-
gų aikštė, Vilniaus al.24) 

Rugpjūčio 10 d. 22 val. JUC Nakti-
nis Krepšinis‘18 3x3. Registracija tel. 
8 646 56003, e. p.: renginiai@juc.lt 
(Druskininkų jaunimo užimtumo cen-
tro lauko erdvė, Veisiejų g. 17)

Rugpjūčio 11 d. 12 val. Penkta-
sis Sūrių festivalis Druskininkuose. 
Renginio programoje – produkci-
jos mugė, vaikų kūrybinės dirbtuvės, 
edukacinės programos, sūrių konkur-
sas (Pramogų aikštė, Vilniaus al. 24) 

Rugpjūčio 11 d. 16 val. pianistės 
Aleksandros Žvirblytės koncertas. 
Atlikėjos programoje: M. K. Čiur-
lionio, A. Scriabin, V. Laurušo, Ph. 
Glass, E. Albeniz ir F. Liszt. Kon-
certas mokamas (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. Čiur-
lionio g. 35)

Rugpjūčio 11 d. 20 val. Šimtme-
čio rekordai. Akrobatinių skrydžių 
grupės ANBO pasirodymai, Indrės 
Grikšelytės su grupės koncertas 
(Druskininkų aerodromas, Miza-
rų g. 59)

Rugpjūčio 11 d. „Prisimink, 
gerbk, budėk! Juozo Karnausko-
Nemunėlio 70-ųjų žūties metinių 
minėjimas“

10 val. Šv. Mišios Druskininkų 
Švč. Mergelės Marijos Škaplieri-
nės bažnyčioje

11.30 val. Minėjimo pradžia prie 
partizano J. Karnausko-Nemunė-
lio atminimo ženklo

Rugpjūčio 12 d. 16 val. Akorde-
ono muzikos vakaras su muzikos 
duetu „Tautinis aidas“ ( K. Dineikos 
sveikatingumo parkas, Sausoji g. 1)

Rugpjūčio 14 d. 11 val. Litera-
tūrinis rytmetis  vaikams „Žolinės 
kvepia žolynais“, skirtas Žolinės 
dienai (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Rugpjūčio 15 d. 20 val. pianis-
to Motiejaus Bazaro koncertas. At-
likėjo programoje: M. K. Čiurlio-
nis, G. S. Ligeti ir S. Rachmaninov.  
Koncertas mokamas  (M. K. Čiur-
lionio memorialinis muziejus, M. K. 
Čiurlionio g. 35)

Parodos

Rugpjūčio 11 d. 16 val. tarptau-
tinio tapytojų plenero „Šlavantas 
2018“ parodos atidarymas, kurios 
metu Andrus Joonas surengs per-
formansą „The Answer is Aledoia“ 
(V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

Fotoparoda, skirta Sąjūdžio 
30-mečiui ir atkurtos Lietuvos šim-
tmečiui paminėti (Druskininkų savi-
valdybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

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

Fotografijų paroda „Senieji, mie-
lieji Druskininkai“, skirta M. K. 
Čiurlionio memorialinio muziejaus 
55-erių metų veiklos sukakčiai pa-
minėti (M. K. Čiurlionio memoriali-
nis  muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos V. K. Jonyno dai-
lės skyriaus mokytojos O. Zakarie-
nės mokinių darbų paroda „Spal-
votos dailės dienos“. Mokytoja 
(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Kauno dailės gimnazijos moks-
leivių tapybos paroda „Valio, mu-
ziejui“, skirta M. K. Čiurlionio me-
morialinio muziejaus 55-erių metų 
veiklos sukakčiai paminėti (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Garbingo gimtadienio pro-
ga nuoširdžiausiai sveikina-
me Romaną Jonušienę, gyve-
nančią Druskininkuose.

Romutė į savo gyvenimo 
knygą įrašė daug puikių dar-
bų. Druskininkiečiai ir miesto 
svečiai senjorą mini tik labai 
gražiai. Jauna lietuvių kalbos 
mokytoja su šeima į kurortą 
atvyko iš Kupiškio. Sukaktu-
vininkė jau 55-eri metai Drus-
kininkuose. Ji pirmoji mieste 

ėmė populiarinti liaudies pa-
pročius, organizuoti kalen-
dorines šventes ir parodas. 
Romutė ilgus metus vadova-
vo mokinių ir „Bočių“ etnog-
tupei, klubui „Kraitė“. 

Vyresnioji druskininkiečių 
karta prisimena puikius poe-
zijos vakarus, susitikimus su 
žymiais rašytojais ir poetais. 
O kas suskaičiuos, kiek Ro-
mutės megztų, nertų, iš drus-
kos ar gamtinės medžiagos 
padarytų darbelių pasklido 
po Lietuvą ir toliau! O kokie 
įdomūs buvo dar prieš keletą 
metų rengti senjorų užsiėmi-
mai ir mokinių popietės.

Jaunesnės kartos druski-
ninkiečių ir svečių vardu dė-
kojame auksarankei ir etninės 
veiklos puoselėtojai Romutei 
Jonušienei. Linkime sveika-
tos, ištvermės, malonių stai-
gmenų kasdien. Telydi  Jūsų, 
Romute, gyvenimo kelią Die-
vulio globa!

Alfredos šeima ir Druskininkų 
krašto klubo nariai
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Rugpjūčio 3-10 d. Lazdijų 
rajone, Veisiejų seniūnijoje, 
ant Šlavanto ežero kranto 
organizuotas tarptautinis 
tapytojų pleneras „Šlavantas – 
2018“, į kurį atvyko dailininkas 
iš JAV, Arizonos, Vytas 
Sakalas, Rygoje gyvenanti 
ir kurianti tapytoja Ilzė 
Smildzina, plataus kūrybinio 
spektro menininkas iš 
Estijos Andrus Joonas, pietų 

korėjietė iš Seulo Bosuk Lee, 
taip pat lietuviai menininkai: 
vilnietis Evaldas Jansas, Rita 
Rimšienė, Antanas Obcarskas.

Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 
16 val. V. K. Jonyno galerijoje 
(Turistų g. 9) įvyks plenero 
„Šlavantas – 2018“ parodos 
atidarymas. Renginio metu 
Andrus Joonas surengs 
performansą „The Answer is 
Aledoia“.

Bibliotekoje – dokumentinių fotografijų 
paroda, skirta Sąjūdžio 30-osioms 

metinėms ir atkurtos Lietuvos 100-mečiui
Druskininkų savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje atidaryta 
druskininkiečio istoriko Vytau-
to Valentukevičiaus fotografijų 
paroda, skirta Lietuvos persi-
tvarkymo sąjūdžio 30-osioms 
metinėms ir atkurtos Lietuvos 
100-mečiui. Renginio pradžioje 
tylos minute pagerbti jau Am-
žinybėn išėję Druskininkų są-
jūdiečiai. 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
pradžia laikoma 1988 m. birželio 
3 diena, kai susikūrė Iniciatyvinė 
grupė, kurią sudarė daugiau nei 
trys dešimtys iškilių, įžymių Lietu-
vos žmonių. Steigiamasis organi-
zacijos suvažiavimas įvyko 1988 
metų spalio 22-23 dienomis.

Pristatydama parodą, Druski-
ninkų savivaldybės viešosios bi-
bliotekos direktorė Laima Žėkienė 
sakė: „Laikas bėga greitai... Lietu-
vos persitvarkymo sąjūdis atve-
dė Lietuvos žmones į Kovo 11-ąją 
ir Baltijos kelią. Šiandien ir visa-
da bus svarbu prisiminti, ką jautė 
visų to meto įvykių liudininkai, su-
vokti nenusakomą Laisvės jaus-
mą. Dėkojame V. Valentukevičiui, 
kad rūpinasi mūsų krašto ir vals-
tybei svarbių įvykių įamžinimu bei 
istorinės atminties puoselėjimu.“

Parodos atidaryme prisimini-
mais pasidalijo renginyje daly-
vavę Lietuvos persitvarkymo są-
jūdžio Druskininkų iniciatyvinės 
grupės nariai. Renginyje daly-
vavęs LR Seimo narys Zenonas 
Streikus taip pat pasidalino minti-
mis apie Sąjūdžio veiklą Druski-
ninkuose.

Parodoje pristatytos kelios de-
šimtys istorinių nuotraukų, ku-
rias šiandien galima laikyti vertin-
gu tautos istorijos fondu, nes jose 
užfiksuotas bendras lietuvių tau-
tos siekis – šalies nepriklauso-
mybė, lietuvių susitelkimas, vie-
ningumas ir dvasinis pakilimas, 
einant vienu keliu ir siekiant vie-
no tikslo. Parodos autoriaus V. 
Valentukevičiaus žodžiais, darbų 
liudijimas dokumentuose išlieka: 
„Anuomet tikėjome ir karštai no-
rėjome, ir neįmanomi dalykai tapo 

Bibliotekos direktorė L. Žėkienė padėkojo V. Valentukevičiui, kad rūpinasi mūsų kraš-
tui ir valstybei svarbių įvykių įamžinimu bei istorinės atminties puoselėjimu/Justino Ky-
gos nuotrauka

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 30-osioms metinėms ir atkurtos Lietuvos 100-mečiui 
skirta paroda bibliotekoje veiks iki rugpjūčio 30 d. /Justino Kygos nuotrauka

įmanomi.“
Druskininkų savivaldybė iš da-

lies finansavo V. Valentukevičiaus 
pateiktą projektą, kurį įgyvendi-
nant, Viešojoje bibliotekoje su-
rengta fotoparoda. Paroda veiks 
iki rugpjūčio 30 d.

LR Seimas pernai metų lap-
kritį 2018 metus patvirtino Są-
jūdžio 30-ųjų metinių minėjimo 
metais. Visus metus Lietuvoje or-
ganizuojamos parodos, diskusi-

jos, edukacinės programos, mi-
nėjimo renginiai bibliotekose ir 
Sąjūdžiui svarbiausiose vietose. 
Druskininkų savivaldybės viešo-
joje bibliotekoje surengta biblio-
tekos parengta spaudinių paroda 
„Tarp vilties ir triumfo“, skirta Lie-
tuvos persitvarkymo sąjūdžio su-
kakčiai.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklai reikalingas pradinio 
ugdymo mokytojas

Pretendentai turi iki 2018 m. rugpjūčio 22 d. pateikti šiuos 
dokumentus:

• 1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• 3. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
• 4. Gyvenimo aprašymą (CV);
• 5. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentus pateikti el. paštu mokykla@atgimimomokykla.lt
Reikalavimai:
• Kvalifikaciją atitinkantis išsilavinimas, kūrybiškumas, iniciatyvu-

mas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje
• Išsilavinimas – aukštasis universitetinis arba aukštasis koleginis
Atrinktus kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui

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

Kavinei „Senasis Nemunas“ nuolatiniam darbui 
reikalingi padavėjai (-os). Tel. 8 616 09593

UAB „Dzūkijos golfas“ reikalingas (-a) 
administratorius (-ė). Tel. 8 655 44649
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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

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai.

Tu sušukai esu – mes esam,
o aidas atkartojo: kaip trumpai....

Nuoširdžiai užjaučiame Arūną Lekavičių 
dėl mylimo Tėvelio netekties. 

Druskininkų savivaldybė

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

Nuoširdžiai užjaučiame Mykolą Biliuką, 
mirus mylimai Mamai.

V. Kalpokienė, D. ir V. Skrabuliai

Mirus mylimam Tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Raimondą Čirą ir jo šeimą. 

Telydi Jus dvasios stiprybė.

Bendrijos „Nemunas“ gyventojai

ARATC pasiekta pažanga maloniai 
nustebino Seimo narius

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo technologijų centre 
apsilankę LR Seimo nariai 
Virginija Vingrienė ir Petras 
Valiūnas stebėjosi ne tik 
pasiekta pažanga, perdirbant 
atliekas ir jas išrūšiuojant, 
bet tuo, kad, rimtai dirbant 
aplinkosaugos srityje, galima 
pasiekti labai aukštų rezultatų. 

„Galime nustebinti įrangos 
ir technologinių procesų 
modernumu, bet mūsų tikslas – ne 
stebinti, o tinkamai už mažiausią 
savikainą sugebėti sutvarkyti 
Alytaus regiono atliekas“, – sakė 
politikus su technologijų centre 
sukurta pažangia atliekų tvarkymo 
sistema bei galimybėmis 
supažindinęs Alytaus regioninio 
atliekų tvarkymo centro direktorius 
Algirdas Reipas. 

Anot jo, Alytaus RAC 
technologijų centras, jame 
veikiančios technologinės linijos 
bei dirbantis personalas atitinka 
aukščiausius Europos valstybių 
standartus, o sukaupta patirtis jau 
domina ne vieną užsienio valstybę.

Alytaus regione išrinkti Seimo 
nariai V. Vingrienė ir P. Valiūnas 
domėjosi, kaip sekasi kurti 
ir tobulinti regioninę atliekų 

tvarkymo infrastruktūrą, su 
kokiomis problemomis susiduria 
atliekų tvarkytojai, kokie politiniai 
sprendimai palengvintų jų darbą 
ir pagerintų situaciją atliekų 
tvarkymo srityje. 

Seimo nariai apžiūrėjo 
technologijų centre įrengtą 
didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelę, mechaninio bei biologinio 
apdorojimo įrenginius (MBA), 
domėjosi elektros energijos 
gamyba iš atliekų ir galimybėmis 
deginti tam tikrą atliekų dalį.

Pasak ARATC direktoriaus 
A. Reipo, šiandien yra trys 
esminės neišspręstos problemos: 
perteklinis reikalavimas registruoti 
visus atliekas atvežančius 
gyventojus, išrūšiuotų atliekų 
panaudojimas ir atliekų tvarkymo 
centruose iš biodujų pagamintos 
elektros energijos supirkimas. 

„Mums pavyko pasiekti, kad 
Alytaus RATC gali apsirūpinti 
savo pagaminama elektros 
energija visą technologijų centrą, 
kuriame veikia MBA, didelių 
gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikštelė, 
sąvartynas, ir dar daugiau kaip 
antra tiek šios energijos parduoti“, 
– sakė A. Reipas. 

Tačiau, jo teigimu, ši energijos 
gamyba iš biodujų nėra skatinama, 
jos supirkimo kaina yra maža. 
Pasak direktoriaus, valstybei 
nustačius vienodą skatinimo 
politiką, kaina gyventojams už 
atliekas galėtų mažėti maždaug 5 
procentais. 

Seimo narė V. Vingrienė, kuri 
yra ne tik Aplinkos apsaugos, 
bet ir Energetikos komiteto narė, 
patikino, kad jau artimiausiame 
komiteto posėdyje ji kolegoms 
referuos apie tokią situaciją 
ir sieks, kad būtų nustatytas 
energijos iš biodujų gamybą 
skatinantis jos supirkimo tarifas. 

Ji taip pat pažadėjo operatyviai 
reaguoti į kitas išsakytas 
problemas. „Manau, kad reikės 
su Aplinkos ministru diskutuoti 
šiuo metu galiojančios tvarkos 
registruoti visus atliekas 
atvežančius asmenis ir jų 
atvežamų atliekų kiekį klausimu. 
Negalima  vieną dieną raginti 
žmones tvarkyti ir rūšiuoti atliekas, 
o kitą dieną sudaryti įvairias kliūtis, 
kad jie to nedarytų“, – kalbėjo V. 
Vingrienė. 

Alytaus regioninio atliekų 
tvarkymo centro informacija

Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų centre apsilankę Seimo nariai stebėjosi ne tik pasiekta pažanga, perdirbant atliekas ir jas 
išrūšiuojant, bet tuo, kad, rimtai dirbant aplinkosaugos srityje, galima pasiekti labai aukštų rezultatų/ARATC archyvo nuotrauka

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,

ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

Mirus Aušrai Jančiulienei, nuoširdžiai užjaučiame vaikus, 
gimines ir artimuosius.

Klasiokai ir draugai

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro 
Druskininkų filialas siūlo darbą 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI UGDYMUI

Darbo pobūdis:
Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavi-

mą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. Tvarkyti ugdomojo proceso 
dokumentaciją, koordinuoti renginius, tobulinti  veiklos vertinimo sistemą, teikti metodinę profesinę pagal-
bą ugdymo skyriaus pedagogams – rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profe-
siniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Rengti metinį įstaigos ugdomosios veiklos 
planą ir veiklos įgyvendinimo ataskaitą.

Reikalavimai:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija;
Ne trumpesnis kaip trejų metų pedagoginio darbo stažas;
Išmanyti profesinio mokymo veiklos organizavimą, mokymo proceso tikslus ir uždavinius, juos regla-

mentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą;
Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuo-

ti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti min-
tis žodžiu ir raštu.

Įmonė siūlo:
Geras darbo sąlygas modernioje įmonėje;
Galimybes įgyvendinti savo idėjas ir sprendimus;
Asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
Visas darbui reikalingas priemones.

Daugiau informacijos tel. + 370 615 64115
El. paštu: druskininkai@vzdrmc.lt
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2018.08.11 d.
Šeštadienis

2018.08.10 d.
Penktadienis

2018.08.12 d.
 Sekmadienis

2018.08.13 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 374 s. 

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 7. 16 s. 

10:50 Komisaras Reksas 55 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

3. 8 s. 
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 363 s. 
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Duokim garo! 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Premjera. Vinetu. Naujas pasaulis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Štutgarto kriminalinė policija 

7. 16 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
02:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

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

3. 8 s. (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Klauskite daktaro (k.).
05:00 Seserys 363 s. (k.).

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

kelnis“ 2. 8 s. 
06:55 „Simpsonai“ 20. 3, 4 

s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ 27 s. (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 8 

s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
11:55 „Tai bent giminaičiai“ 102 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“ 20. 5, 6 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Žuviukas Nemo“.
21:20 VASAROS KINO TEATRAS 

„Nepageidaujami genai“.
23:30 „Nemirtingieji“.
01:40 „Kazino apiplėšimas“ (k.).
03:20 „Pašalintieji“ (k.).
04:55 „Kaulai“ 9. 17 s.
05:45 „Moderni šeima“ 8 s.

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

šviesa“ 257, 259 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 24 s. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

175 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Varom!“ 9 s. (k).
11:25 „Meilės sparnai“ 31,32 s.
13:25 „Gyvenimo daina“ 50 s.
14:25 „Dvi širdys“ 1020-1023 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Nuo... Iki.... 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Šeimos su-

sitikimas.
23:00 Juodasis horizontas.
00:50 Šarvuotis (k). 

06.20 TV 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“ 1. 21 s.
09.15 „Moterų daktaras“ 2. 3 s.
10.20 „Jekaterina Didžioji“ 2 s.
11.25 „Ragana“ 15 s.
12.30 „Iššūkis“ 3. 13 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 48 s.
14.55 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-

niame eteryje“ 3. 1 s.
16.00 Reporteris. 
16.30 Gyvenimo būdas.
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 50 s.
18.00 Reporteris.
18.45 Keliauk su „Reporteriu“ .
19.00 „Bitininkas“ 10 s.
20.00 Reporteris. 

06:00 „Auklė“ 79-81 s. 
07:30 „Asmens sargybinis“ 

11 s. (k).
08:30 „Farų karai“ 8 s. (k).

09:30 „Teisingumo agentai“ 32 s. (k).
10:30 „Kobra 11“ 10 s. (k).
11:35 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 17 s. (k).
12:35 „Stoties policija“ 48 s. (k).
13:45 „Asmens sargybinis“ 12 s.
14:50 „Farų karai“ 9 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 33 s.
16:55 „Kobra 11“ 11 s.
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 18 s.
19:00 „PREMJERA Muchtaro sugrį-

žimas. Naujas pėdsakas“ 1 s.
20:00 Info diena. 
21:00 Laikrodinis mechanizmas.
22:50 Nežinomasis (k).
00:35 „Sekso magistrai“ 2 s.
01:40 „Kas žudikas?“ 46 s. (k). 
02:35 Laikrodinis mechanizmas (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 

06:35 Klausimėlis.lt. 
06:55 Premjera. Moliūgėlio gyvenimas.
08:05 Beatos virtuvė (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. Draugai ir 
pagalbininkai.

12:40 Pasaulio dokumentika. Tian 
Šanis. Lokių ir arklių kraštas.

13:35 Premjera. Džesika Flečer 4. 
5, 6 s. 

15:20 Gamtos inspektoriai. 
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 Šlagerių festivalis „Palanga 

2018“.
23:45 Reičel išteka.
01:35 Vinetu. Naujas pasaulis (k.).
03:35 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. Draugai ir 
pagalbininkai (k.).

04:25 Džesika Flečer 4. 5, 6 s. (k.).
06:00 Lietuvos Respubli-

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

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos.  Brė-

meno muzikantai.
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:00 Premjera. Kačių ABC 4. 1 d. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Viduri-

niųjų Rytų gamta. Kova dėl išlikimo.
12:40 Pasaulio dokumentika. Salų 

gamtos slėpiniai 2. Folklandas. Pin-
gvinų rojus.

13:35 Puaro 4. 3 s.
15:20 Gamtos inspektoriai. 
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
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 6 s. 
21:50 Premjera. Antikvariato paslap-

tys 5. Kaltas, kol neįrodyta priešingai.
23:20 Siuvėjas iš Panamos.
01:10 Pasaulio dokumentika. Viduri-

niųjų Rytų gamta. Turkija. Kova dėl iš-
likimo (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 375 s. 

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 7. 17 s. 

10:50 Komisaras Reksas 56 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

3. 9 s. 
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 364 s. 
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23:00 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 7. 6 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 

7. 17 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

3. 9 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-

vą (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys 364 s. (k.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
07.55 „Pasaulio turgūs. Tai-

landas“. 
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Pavojingiausios kelionės . 

Gajana“. 
10.35 „Pavojingiausios kelionės. 

Haitis“. 
11.10 Ekovizija. 
11.20 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“ 1,2 s.
13.30 „Viskas dėl tavęs“ 3,4 s.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
16.55 „Pasaulis iš viršaus“. 
17.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
19.00 „Jekaterina Didžioji“ 3 s.
20.00 Žinios.
20.30 „Jekaterina Didžioji“ 4 s.
21.30 Skinsiu raudoną rožę.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“ 3, 4 s.
00.40 „Tarp meilės ir neapykantos“ 

7,8 s.
02.45 „Merdoko paslaptys“ 7, 8 s.
04.15 Skinsiu raudoną rožę.
04.40 „Rasputinas“ 4 s.
05.30 Grilio skanėstai. 
05.50 10 min iki tobulybės su Jurijumi.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Aladinas“ 161 s. (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“ 

54 s.
07:30 „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“ 7 s.
08:00 „Aladinas“ 162 s.
08:30 „Kobra 11“ 20. 16 s. 
09:30 „Maisto kelias“ sez. 6 s.
10:00 „Bibliotekininkai“ 3. 5 s. 
11:00 „Daktaras Dolitlis“.
12:45 „Šnipų vaikučiai. Laiko ser-

gėtojas“.
14:20 „Išdykėlis Danstonas“.
16:10 „Simpsonai“ 29. 5 s.
16:45 „Ekstrasensai tiria“ 615 s. 
18:30 „TV3 žinios“ 223 s.
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS 

„Eragonas“.
21:40 VASAROS KINO TEATRAS 

„Lūšnynų milijonierius“.
00:05 „Aukšta klasė“.
02:20 „Nepageidaujami genai“ (k.).
04:05 „Nemirtingieji“ (k.).

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Aladinas“ 162 s. (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“ 

55 s.
07:30 „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“ 8 s.
08:00 „Aladinas“ 163 s.
08:30 „Kobra 11“ 21. 1 s. 
09:30 „Šefai vikingai“ 7 s.
10:00 „Bibliotekininkai“ 3. 6 s. 
11:00 „Daktaras Dolitlis 2“.
12:45 „Džiunglių knyga“.
14:55 „Skruzdėliukas Z“.
16:30 „Havajai 5.0“ 4. 20 s. 
17:25 „Į šiaurę“ 2 s.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS 

„Artefaktų medžiotojai“.
21:15 VASAROS KINO TEATRAS 

„Silpnybės“.
23:10 „Universalioji korta“.
01:05 „Lūšnynų milijonierius“ (k.).
03:10 „Aukšta klasė“ (k.).
05:15 „Moderni šeima“ 9, 10 s.

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

kelnis“ 2. 9 s. 
06:55 „Simpsonai“ 20. 5, 6 

s. (k.).
07:55 „Bibliotekininkai“ 3. 6 s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Kobra 11“ 21. 1 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“ 20. 7, 8 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 9 s.
20:00 „Tai bent giminaičiai“ 103 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“ 28 s. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Apokalipto“.
01:15 „Kaulai“ 9. 18 s. 
02:10 „Rouzvudas“ 3 s. 
03:00 „Ekstrasensai tiria“ 68 s. 
04:00 „Moderni šeima“ 5. 8, 9 s. 
04:50 „Kaulai“ 9. 18 s. 
05:40 „Moderni šeima“ 11 s. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Žvėrelių būrys“ 12 s. 
06:55 „Linksmieji Tomas ir 

Džeris“ 1 s.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“ 13 s. 
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

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

šviesa“ 260-262 s.
07:30 „Neramūs ir triukš-

mingi“ 25 s. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“ 176 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Ponas Bynas“ 11 s.
11:25 „Meilės sparnai“ 33, 34 s.
13:25 „Gyvenimo daina“ 51 s. 
14:25 „Dvi širdys“ 1023-1026 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 „Varom!“ 10 s.
20:00 „Tautos tarnas“ 8, 9 s.
21:00 NAUJAS SEZONAS Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Palikti 

vandenyne 2. Dreifas.
00:20 „Kultas“ 5 s.
01:10 Turistas (k). 

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

Akas“. 
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. 7,8 s.
13.00 „Baltoji vergė“ 27, 28 s.
15.00 10 min iki tobulybės su Jurijumi .
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
16.00 Žinios.
16.20 „Neišsižadėk“ 28, 29 s.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ 29 tęs., 30 s.
20.00 Žinios.
20.25 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“ 3,4 s.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“ 4 tęs.
23.00 „Iššūkis“ 2. 7,8 s.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“ 61, 62 s.
02.45 „Baltoji vergė“ 27, 28 s.
04.05 „Neprijaukinti. Norvegija“. 
04.30 „Iššūkis“ 2. 7,8 s.
06.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Gvinėja“. 
06.30 „Neprijaukinti. Norvegija“. 

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

Vyrų šešėlyje. Birutė Mažei-
kaitė-Ramanauskienė“. 

07.10 Šiandien kimba. 
08.10 „Delta“ 22 s.
09.15 „Moterų daktaras“ 2. 4 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 28 s.
11.25 „Ragana“ 16 s.
12.30 „Iššūkis“ 4. 2 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 2. 1 s.
14.55 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-

niame eteryje“ 2 s.
16.00 Reporteris.

06:15 „Auklė“ 75-79 s. (k).
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 „Nutrūkę nuo grandi-

nės“ 8 s. 
09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Vaikai šėlsta“ 12 s. 
10:30 „Džiunglių princesė Šina“ 10 s.
11:30 „Apvalioji planeta“ 7, 8 s. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“ 6 s. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“ 4 s. 
16:00 „Reali mistika“ 42 s. 
17:05 „Nusikaltimų tyrėjai“ 1 s. 
18:15 „Kas žudikas?“ 47 s. 
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 Karo menas. Atpildas.
23:20 Plius vienas.
01:10 Dainuok mano dainą (k). 

06:30 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. Kuršėnai (k). 

07:30 „Auklė“ 80, 81 s. (k) .
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
10:00 „Vaikai šėlsta“ 13 s. 
10:30 „Džiunglių princesė Šina“ 11 s.
11:30 „Apvalioji planeta“ 9 s. 
12:05 „Apvalioji planeta“ 10 s. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“ 7 s. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“ 5 s. 
16:00 „Reali mistika“ 43 s. 
17:05 „Nusikaltimų tyrėjai“ 2 s. 
18:15 „Kas žudikas?“ 48 s. 
19:30 „Nemiga“ 3, 4 s.
21:30 „Juodasis sąrašas“ 15 s.
22:30 „Okupuoti“ 9, 10 s.
00:30 „Ekstrasensų mūšis“ 5 s. (k). 
02:30 Plius vienas (k).

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Žvėrelių būrys“ 13 s. 
06:55 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“ 1 s. 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žu-

viukai burbuliukai“ 14 s. 
07:45 „ Sveiki atvykę į „Veiną““ 1 s. 
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ 14 s. 
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ 2 s.
09:00 „Ogis ir tarakonai“ 12, 14 s. 
09:35 „Drakonų kova. Super“ 36 s. 
10:05 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA Žuvelės pasaka.
11:45 Gepardas, vardu Duma.
13:50 Šokių aikštelės dievai.
16:05 Po vienu stogu.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Turistas.
22:35 Nusikaltėlis kūdikio veidu.
00:30 PREMJERA Beringo jūros 

pabaisa.
02:15 Kvailių auksas (k). 

20.30 Grilio skanėstai.
21.00 „Juodosios katės“ 2 s.
22.00 Reporteris.
22.45 Keliauk su „Reporteriu“.
23.00 „Gluchariovas“ 45 s.
00.05 „Delta“ 20 s.
01.05 „Iššūkis“ 3. 10 s.
02.00 „Ragana“ 14 s.
02.45 „Lemtingas panašumas“ 4 s.
03.35 „Žmogus be praeities“ 16 s.
04.20 „Ragana“ 14 s.
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Gruzija“. 
06.30 „Pasaulio turgūs. Atėnai“. 

02:05 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai 2. Folklandas. Pin-
gvinų rojus (k.).

03:00 Kačių ABC 4 1 d. (k.).
03:45 Klausimėlis.lt (k.).
04:15 Puaro 4. 3 s. (k.).

Svirplys“ 26 s.
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ 13 s. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 26 s. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“ 9, 11 s. 
09:30 „Drakonų kova. Super“ 35 s. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Olis ir pira-

tų lobis.
11:35 Trys nindzės sugrįžta.
13:30 „Pričiupom!“ 8 s. 
14:00 „Markas Polas“ 1, 2 s.
17:30 „Geriau vėliau, negu nieka-

da“ 7 s.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Megamaindas.
21:20 Kvailių auksas.
23:35 Sex turas.
01:40 Šeimos susitikimas (k). 
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2018.08.15 d.
Trečiadienis

2018.08.16 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Šlagerių festivalis 
„Palanga 2018“ (k.).

08:35 Gustavo nuotykiai.
10:15 Mažasis princas.
12:00 Žolinės atlaidai Krekenavoje. 

Tiesioginė transliacija.
13:43 Loterija „Keno Loto“.
13:45 Skambiausios dainos – Lie-

tuvos šimtmečio dainų šventės Dai-
nų dienos „Vienybė težydi“ atgarsiai. 

15:00 Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio. 
16:30 Premjera. Seserys 366 s. 
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt. 
18:15 Auksinis protas. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 377 s. 
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 7. 19 s.
10:50 Komisaras Reksas 58 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

3. 11 s. 
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 367 s. 
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.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“. 
23:00 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 7. 8 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 

7. 19 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

3. 11 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys 367 s. (k.).

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

čiakelnis“ 2. 11 s. 
06:55 „Madagaskaro pin-

gvinų Kalėdų nuotykiai“.
07:10 „Kung fu panda. Meistrų pa-

slaptys“.
07:35 „Kaulų trupintojo legenda“.
07:55 „Šrekas. Kalėdų bumas“.
08:15 „Tolimos šalies dievaitis“.
08:25 „Šreko Helovinas“. 
08:55 „Lordo Farkvado šmėkla“. 
09:10 „Įsimylėjęs Madagaskaras“.
09:40 „Slibinai. Nakties tamsumų 

dovana“.
10:00 „Drakonų knyga“. 
10:15 „Batuotas katinas Pūkis. Trys 

velniūkščiai“.
10:25 „Undinė“.
12:40 „Pono Poperio pingvinai“.
14:20 „Miegančioji gražuolė“.
16:10 „Narnijos kronikos: Aušros 

užkariautojo kelionė“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Taksi“.
21:25 VASAROS KINO TEATRAS 

„Yvanas Visagalis“.
23:25 „Kobra 11“ 19. 14 s. 
00:30 „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“ 2. 16 s. 
01:25 „Kaulai“ 9. 19 s. 
02:15 „Rouzvudas“ 5 s. 
03:05 „Ekstrasensai tiria“ 70 s. 
04:05 „Moderni šeima“ 5. 12, 13 s. 
04:55 „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“ 2. 16 s. (k.).
05:40 „Moderni šeima“ 13 s. 

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

kelnis“ 2. 12 s. 
06:55 „Simpsonai“ 20. 9, 10 

s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ 29 s. (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 

10 s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
11:55 „Tai bent giminaičiai“ 104 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
14:30 „Simpsonai“ 20. 11-13 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 11 s. 
20:00 „Tai bent giminaičiai“ 105 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“ 30 s. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Centurionas“ (k.).
00:20 „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“ 2. 17 s. 
01:20 „Kaulai“ 9. 20 s. 
02:10 „Rouzvudas“ 6 s. 
03:00 „Ekstrasensai tiria“ 71 s. 
04:00 „Moderni šeima“ 5. 14, 15 s. 
04:50 „Kaulai“ 9. 20 s. (k.).
05:35 „Moderni šeima“ 14 s. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Keista šeimynėlė“ 1 s.
07:05 Kiškių mokykla.
08:25 Ant bangos.

10:10 Haris Poteris ir Fenikso brolija.
12:50 Viena diena Niujorke.
14:35 Rašalo širdis.
16:40 Vagis policininkas.
18:30 Žinios. 
19:30 Kempiniukas Plačiakelnis 2.
21:15 Ekvalaizeris.
23:55 Iš tamsybių.
01:40 Šešios kulkos (k). 

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

šviesa“ 265, 266 s.
07:30 „Keista šeimynėlė“ 2 s.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
178 s.

08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Varom!“ 1 s. (k).
11:25 „Meilės sparnai“ 37, 38 s.
13:25 „Gyvenimo daina“ 53 s.
14:25 „Dvi širdys“ 1031-1034 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 „Varom!“ 2 s.
20:00 NAUJAS SEZONAS Valanda 

su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Išmi-

nuotojų būrys.
01:10 „Kultas“ 7 s.
02:00 Ekvalaizeris (k).
04:15 Alchemija XXIV. Poetai tarp 

mūsų. 
04:45 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Vantos lapas.
07.10 Skinsiu raudoną 

rožę.
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
08.10 „Delta“ 23 s.
09.15 „Moterų daktaras“ 2. 5 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 29 s.
11.25 „Ragana“ 17 s.
12.30 „Iššūkis“ 4. 3 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 2. 2 s.
14.55 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-

niame eteryje“ 3 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 52 s.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Bitininkas“ 12 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Juodosios katės“ 4 s.
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“ 47 s.
00.05 „Delta“ 22 s.
01.05 „Iššūkis“ 3. 12 s.
02.00 „Ragana“ 16 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 23 s.
03.35 „Deimantų medžiotojai“ 2 s.
04.20 „Ragana“ 16 s.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 43 s.
06.20 „Geriausios nardymo vietos“.

06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Kaimo akademija.
07.30 Vasara tiesiogiai su 

D. Žeimyte. 
08.00 Grįžtu namo. 
08.30 Partizanų keliais. 
09.30 PREMJERA. „TV Europa pri-

stato. Rudens šauklių valdose“. 
10.40 Dalai Lama ir vaikai. 
11.40 PREMJERA „40 plius, arba 

jausmų geometrija“ 1- 4 s.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos komiko vakaras. 
18.00 Žinios.
18.25 Lietuvos komiko vakaras tęs.
20.00 Žinios.
20.30 „Juodosios katės“ 5, 6 s.
22.00 Žinios.
22.30 „Juodosios katės“ 6 tęs.
23.00 Humoro vakaras. 
01.05 „40 plius, arba jausmų geo-

metrija“ 1- 4 s.
04.40 „Deimantų medžiotojai“ 3 s.
05.35 „Baltoji vergė“ 44 s.

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“ 24 s.
09.15 „Moterų daktaras“ 2. 6 s.

06:00 „Auklė“ 85-87 s.
07:30 „Asmens sargybinis“ 

13 s. (k).
08:30 „Farų karai“ 10 s. (k).

09:30 „Teisingumo agentai“ 34 s. (k).
10:35 „Kobra 11“ 12 s. (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 19 s. (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ 2 s. (k).
13:45 „Asmens sargybinis“ 14 s. 
14:50 „Farų karai“ 11 s. 
15:50 „Teisingumo agentai“ 35 s. 
16:55 „Kobra 11“ 13 s.
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 20 s.
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ 3 s. 
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 2 s. 
21:00 Požeminis garažas.
23:00 Sielonešė (k).
01:20 „Sekso magistrai“ 3 s. 
02:20 „Nusikaltimų tyrėjai“ 1 s. (k). 

06:30 „Auklė“ 88-91 s.
08:30 „Vaikai šėlsta“ 1 s. 
09:00 „Nutrūkę nuo grandi-

nės“ 16 s. 
09:30 37-asis Pasaulinis rytojaus 

cirkas. 
11:30 38-asis Pasaulinis rytojaus 

cirkas. 
13:25 Metų laikai.
15:20 Aš esu Briusas Li.
17:15 Lėktuvai, traukiniai ir automo-

biliai.
19:05 K.Kerbedžio koncertas „Mano 

balsas“. 
21:00 Tamsos pakraštys.
23:20 Požeminis garažas (k).
01:15 „Sekso magistrai“ 4 s. 
02:15 „Nusikaltimų tyrėjai“ 2 s. (k). 

06:00 „Auklė“ 92-94 s.
07:30 „Asmens sargybinis“ 

14 s. (k).
08:30 „Farų karai“ 11 s. (k).

09:30 „Teisingumo agentai“ 35 s. (k).
10:35 „Kobra 11“ 13 s. (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 20 s. (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“ 3 s. (k).
13:45 „Asmens sargybinis“ 15 s. 
14:50 „Farų karai“ 12 s. 
15:50 „Teisingumo agentai“ 36 s. 
16:55 „Kobra 11“ 14 s. 
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 21 s. 
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ 4 s. 
20:00 Info diena. 
21:00 Žydrasis griaustinis.
23:15 Tamsos pakraštys (k).
01:30 „Sekso magistrai“ 5 s. 
02:30 „Kas žudikas?“ 47 s. (k).

2018.08.14 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 376 s. 

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 7. 18 s. 

10:50 Komisaras Reksas 57 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

3. 10 s. 
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 365 s. 
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23:00 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 7. 7 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 

7. 18 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

3. 10 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Emigrantai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys 365 s. (k.).

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

čiakelnis“ 2. 10 s. 
06:55 „Simpsonai“ 20. 7, 8 

s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ 28 s. (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 

9 s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Tai bent giminaičiai“ 103 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“ 20. 9, 10 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 10 s. 
20:00 „Tai bent giminaičiai“ 104 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“ 29 s. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Perl Harboras“.
02:05 „Rouzvudas“ 4 s. 
02:55 „Ekstrasensai tiria“ 69 s. 

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

šviesa“ 262 s. (k).
06:40 „Mano gyvenimo 

šviesa“ 263, 264 s.
07:30 „Neramūs ir triukšmingi“ 26 s. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

177 s.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Varom!“ 10 s. (k).
11:25 „Meilės sparnai“ 35, 36 s.
13:25 „Gyvenimo daina“ 52 s.
14:25 „Dvi širdys“ 1027-1030 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 „Varom!“ 1 s.
20:00 „Tautos tarnas“ 10, 11 s.
21:00 NAUJAS SEZONAS Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Šešios 

kulkos.
00:50 „Kultas“ 6 s.
01:40 Palikti vandenyne 2. Dreifas (k). 

06:00 „Auklė“ 82-84 s.
07:30 „Asmens sargybinis“ 

12 s. (k).
08:30 „Farų karai“ 9 s. (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ 33 s. (k).
10:35 „Kobra 11“ 11 s. (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 18 s. (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ 1 s. (k).
13:45 „Asmens sargybinis“ 13 s.
14:50 „Farų karai“ 10 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 34 s.
16:55 „Kobra 11“ 12 s. 
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 19 s. 
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ 2 s. 
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 1 s. 
21:00 Sielonešė.
23:25 Karo menas. Atpildas (k).
01:10 „Juodasis sąrašas“ 15 s. (k).
02:00 „Okupuoti“ 9, 10 s. (k).

16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 51 s.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Bitininkas“ 11 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Juodosios katės“ 3 s.
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“ 46 s.
00.05 „Delta“ 21 s.
01.05 „Iššūkis“ 3. 11 s.
02.00 „Ragana“ 15 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 22 s.
03.35 „Deimantų medžiotojai“ 1 s.
04.20 „Ragana“ 15 s.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 42 s.

03:55 „Moderni šeima“ 5. 10, 11 s. 
04:45 „Rouzvudas“ 4 s. (k.).
05:35 „Moderni šeima“ 12 s. 

19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Neliečiamieji.
22:50 Koncertas „Folkšokas“. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vaikai iš „Amerikos“ viešbu-

čio (k.).
02:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Klauskite daktaro. 
05:00 Seserys 366 s. (k.).

10.20 „Jekaterina Didžioji“ 3 s.
11.25 „Ragana“ 18 s.
12.30 „Iššūkis“ 4. 4 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 2. 3 s.
14.55 „Gurovo bylos. Mirtis tiesiogi-

niame eteryje“ 4 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 53 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Bitininkas“ 13 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Juodosios katės“ 7 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“ 48 s.
00.05 „Delta“ 23 s.
01.05 „Iššūkis“ 4. 1 s.
02.00 „Ragana“ 17 s.
02.45 „Jekaterina Didžioji“ 1 s.
03.35 „Deimantų medžiotojai“ 4 s.
04.20 „Ragana“ 17 s.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 45 s.
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Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

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

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

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

DVIRAČIAI:
Nauji ir naudoti.

Nuoma, remontas, 
atsargines detales, 

aksesuarai.
Tel. 8 682 10953

Mus rasite: 
Šv. Jokūbo g. 3

Dirbam be išeiginių.

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

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

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

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

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

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

ną, atveža.
Pjauna medieną mobiliu gateriu.
 

Tel. 8 659 32055

Statome, taisome pačius, krosnis, židinius, 
kaminus, šildymo sieneles. Tel. +370 606 33266

Automobilių dirbtuvėms reikalingas autošaltaklvis, galintis 
remontuoti automobilių važiuokles. Tel. 8 612 68057

Apdailos darbai ir konsultacijos. 
Tel. 8 627 57085

 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 auklės darbą, mylinčiai, energingai auklytei (su ap-
gyvendinimu, maitinimu) pietvakarių Londone, 14 mėn. berniu-
kui. Savaitgaliai ir vakarai laisvi. Patirtis su mažais vaikais būtų 
privalumas. Atlyginimas – 700 svarų. Tel. +447886588869, elek-
troninis paštas: saulius.trainavicius@gmail.com

Siūlome darbą statybinių medžiagų parduotuvėje pardavėjui 
(-jai), galinčiam (-čiai) rašyti sąskaitas-faktūras. Tel. 8 699 83704

Reikalingas autokrautuvo operatorius (-ė). 
Tel. 8 698 76866

Valome individualių namų kaminus. 
Tel.: 8 612 82189, 8 614 66603

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklai reikalingas 
logopedas

Pretendentai turi iki 2018 m. rugpjūčio 22 d. pateikti šiuos 
dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą (CV);
5. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentus pateikti el. paštu: mokykla@atgimimomokykla.lt
Reikalavimai:
Kvalifikaciją atitinkantis išsilavinimas;
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.
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Asmeniniai skelbimai
14 a. namų valdos sklypas šalia 
Druskininkų, Švendubrės kaime 
su avariniais pastatais.  
Tel. 8 628 87036

Sodyba Švendubrėje 57 a skly-
pe, didelis namas, yra rūsys. Kai-
na – 42000 Eur. Tel. 8 616 57845

1,35 ha sklypas, kuris ribojasi su 
žuvingu Stirtos ežeru. Pakrantės 
dugnas smėlingas, patogus mau-
dytis. Buvusi sodyba, yra išlikę 
pamatai, klevų al., seni ąžuolai, 
150 – metė liepa. Patogus priva-
žiavimas, Druskininkai – 25 min, 
Suvalkai – 35 min kelio. Kaina – 
45000 Eur. Tel. 8 650 21858

Garažas Ratnyčioje.  
Tel. 8 656 45938

2 sklypai (12 ir 13 a) Neravuose. 
Tel. 8 614 15457

6 a žemės sklypas Jaskonyse, 
Miglos 8-oji g.6. Kaina – 5990 
Eur. Tel. 8 686 66153

30 a namų valdos sklypas Vei-
siejuose, šalia Ančios ežero, yra 
asfaltuotas kelias.  
Tel. 8 650 25181

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

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Volkswagen Bora“: 2000 m., 1.9 
TDi, 85 KW. Tel. 8 616 11610

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

„Ford Mondeo“ 1995 m., visa 
arba dalimis; „Volkswagen Pas-
sat“ 1996 m. Tel. 8 654 46644

Miškas, mediena, malkos

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

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 650 93156

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

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 sto-
rio, iki 40 cm pločio.  
Tel. 8 616 48116

Pjauta mediena (balkiai 20x15, 
15x15; gegnės 20x6, dvigubo 
pjovimo lentos 2,5x10, viengubo 
pjovimo lentos2,5x10). Medienos 
ilgis 6 metrai. Armatūra (storis 
8mm., 10 mm., 12 mm. Ilgis 6 
metrai). Tel. 8 682 48505

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

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

Šildymo katilas, boileris, trimeris, 
moteriškas ir sulankstomas dvi-
ratis po 40 Eur, mediniai langai ir 
durys 5 Eur,  2 televizoriai po 10 
Eur. Tel. 8 616 48116 

Naudoti plastikiniai langai – 
1.97x1.58 m –  2 vnt.  
Tel. 8 612 31803

Kineskopiniai plokščiaekraniai te-
levizoriai (37 ir 51 cm įstrižainė), 
TV priedėliai; pulteliai po 5-22 
Eur. Tel. 8 686 43600

Dvi dvejų durų spintas, skalbimo 
mašiną „Whirlpool“, senovines 
austas lovatieses.  
Tel. 8 600 38695

Dviračiai: vyriškas „Fischer“ už 
85 Eur; kalnų „Hill“ už 120 Eur; 
moteriškas „Trek“, 8 vidinės 
Nexus pavaros už 185 Eur; židi-
nio grotelės (apsauga, sunkios, 
kokybiškos, vokiškos) už 50 Eur. 
Tel. 8 623 53377

Naujas  nešiojamas kompiuteris 
„Hp probook 430 g5“. Yra visi do-
kumentai, dėžė, priedai, 2 metų 
garantija. Kaina – 550 Eur. Kaina 
derinama proto ribose.  
Tel. 8 615 71066

Pigiai kondicionierius (šaldo ir 
šildo). Tel. 8 687 94211

Naudoti faneruoti skydai, durų 
varčios, belaidis skaitmeninis ne-
šiojamas telefonas „Panasonic“. 
Tel. 8 686 43600

Senoviniai antikvariniai daiktai, 
knygos, knygų lentynos, praustu-
vai. Tel. 8 617 40100

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

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

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

Vaikiški dviratukai už 55 ir 35 
Eur. Tel. 8 614 89087

Perka

Senesnio modelio VW arba 
„Audi“, 1,6 l dyzelinį automobilį. 
Gali būti be TA. Tel. 8 656 68604

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 renovuo-
tas butas Sveikatos g., 2 aukšte 
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 39000 
Eur. Tel. 8 699 81441

Išnuomojamas 1 kambario butas 
Šiltnamių g. su visais patogu-
mais, 2 a. iš 2. Tel. 8 609 28835

Išnuomojamas 1 kambario 34 kv. 
m butas renovuotame name prie 
M. K. Čiurlionio muziejaus (balko-
nas, internetas, baldai). Kaina – 
150 Eur +komunaliniai mokesčiai. 
Tel. 8 679 57867

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

Ilgalaikei nuomai išnuomojamas 
92 kv. m kambarių butas M. K. 
Čiurlionio g. 87 antrame aukšte. 
Tel. 8 620 63909 

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

Išnuomojami 2 kambariai 3 kam-
barių bute, Vilniaus alėjoje. Tel. 8 
618 34084

Išnuomojamas 1 kambario butas 
Veisiejų g. Tel. 8 603 48411

Perka

Apleistą 1-2 kambarių butą, apie 
10 km aplink Druskininkus.  
Tel. 8 623 53377

Ieško darbo

38 m. vyras ieško darbo staty-
bos, apdailos, elektros srityse. 
Tel. 8 602 17665

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

Kiti

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

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

Gal kas padovanotų dvigulę lovą. 
Tel. 8 613 70474

Dovanoju naudotą veikiantį šal-
dytuvą. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 617 40100

Viečiūnuose, krepšinio aikštelėje 
rasti raktai. Tel. 8 674 08137

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1 kambario butas Gardino g. 17, 
1 aukšte. Tel. 8 687 21996

1 kambario butas renovuotame 
name Liškiavos g.  
Tel. 8 698 19464

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

2 kambarių 34 kv. m butas Ateities 
g. 3 aukšte iš 9. Tel. 8 610 91301

2 kambarių 49,79 kv. m butas 3 
aukšte, Vytauto g. Namas mū-
rinis nerenovuotas. Butui reika-
lingas remontas. Kaina – 44000 
Eur. Tel. 8 686 69945

3 kambarių 67,43 kv. m butas 9 
aukšte iš 9, Ateities g. Kaina – 
39000 Eur. Tel. 8 687 37575

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

Želsvos kaime (12 km iki Mari-
jampolės) 3 kambarių 77 kv. m 
butas. Prie namo yra žemės, yra 
galimybė atsijungti šildymą.  
Tel. 8 699 35631

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

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Nuomojame šventėms 
pripučiamą batutą 

(9x4,5x6 m). Kaina: nuo 
I iki IV – 95 Eur/diena; 

nuo V iki VII – 110 Eur/diena. 
Tel. 8 626 15234

Atliekame statybos ir apdailos darbus. 
Tel. 8 601 52590
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IV-ojo tarptautinio festivalio 
„Druskininkų vasaros teatro 

SANKRYŽA“ programa
Rugpjūčio 14 d. 19 val. „Eglės“ sanatorijoje (Eglės g. 1) – D. 

Charmsas „LIU-BOF“ (Armėnija, Jerevanas, Hamazgayin te-
atras)

Jerevano valstybinio teatro „Hamazgayin“ spektaklyje „LYU-
BOF“ yra ir stebuklo, ir absurdo. Ir tai ne atsitiktinumas, nes jis su-
kurtas pagal Daniilio Charmso, bene labiausiai netradicinio rusų 
rašytojo, kūrinius. Nors jo kūryba tarsi baigia klasikinio rusų avan-
gardo epochą, jis vis dar aktualus ir šiandien. Pasaulio suvoki-
mas pagal Charmsą, kartais virstantis absurdišku, tiksliai perteikia 
mūsų epochos dvasią.

Įvairių žmonių likimai skirtingais laiko tarpsniais... Nieko nevei-
kiantys žmonės laukia Stebuklo. Kaip vienišos planetos, kuriose 
veikia gravitacija – jie pritraukia vienas kitą, paskui vėl atstumia, 
nepastebėdami, kad juos valdo vienintelis Visatos dėsnis – Mei-
lės dėsnis!!!

Rugpjūčio 15 d. 19 val. „Eglės“ sanatorijos Konferencijų 
salė ( Eglės g. 1) Ana Glantz-Margulis „Obuoliai“ pagal D. Ru-
binos apsakymą (Izraelis, teatras „Lestnica“)

80-ųjų pradžioje, stagnacijos laikotarpiu, jauna rašytoja atva-
žiuoja iš Taškento į Maskvą. Paskutinę vizito dieną ji įvykdo savo 
kolegai duotą pažadą – nuneša jo apsakymą į žydų žurnalo redak-
ciją. Netikėtas susitikimas grąžina heroję į jos vaikystės dienas ir 
dar anksčiau...

Rugpjūčio 16 d. 19 val. (Sanatorija Belarus, Maironio g. 1, 
Kavinė) M. Jones „Akmenys užantyje“ komedija, (Slovakija, 
teatras „Kontra“). Režisierė – Klaudyna Rozhin. Vaidina: Pe-
ter Čižmar ir Tomaš Diro. 

Dramaturgė Marie Jonesas – viena žymiausių ir sėkmingiau-
sių teatro menininkų, kilusių iš Šiaurės Airijos. Jos gyvas, daž-
nai humoristinis ir labai teatralizuotas darbas turi didelę komerci-
nę sėkmę. Pjesė „Akmenys užantyje“ parašyta 1999 m. ir nuo tada 
tapo didžiausiu teatro hitu. Iš pirmo žvilgsnio tragikomedijos siuže-
tas banalus: du vaikinai iš Airijos kaimo nusprendė tapti Holivudo 
žvaigždėmis... Dėka puikios aktorių vaidybos spektaklis pelnė te-
atro „Kontra“ pripažinimą ir nemaža prizų įvairiuose festivaliuose, 
tarp jų –  už „geriausią aktorių duetą“ Kopriva festivalyje Čekijoje.

Rugpjūčio 16 d. 19 val. Jaunimo užimtumo centre (Veisie-
jų g. 17) F. Dostojevskio „Užrašai iš pogrindžio“ (Lietuva, te-
atras-studija Theaomai)

Režisierė: Silva Krivickienė. Vaidina: Pijus Ganusauskas, Marija 
Petravičiūtė,  Arnoldas Augustaitis, Mindaugas Majauskas, Tomas 
Kumpiniauskas, Rita Kasnauskaitė.

„Užrašai iš Pogrindžio“ – rusų literatūros klasiko Fiodoro Dos-
tojevskio (1821-1881) apysaka, kurią ne vienas Vakarų Europos 
mąstytojas laiko egzistencializmo literatūros pradžia. Šioje apy-
sakoje F. M. Dostojevskis užfiksavo visus matomus ir nematomus 
žmogaus siekius ir ambicijas, jo neįtikėtinus sielos ir minties vin-
gius, kerteles, paslaptis ir galimybes.

„... Apie ką padorus žmogus gali kalbėti su didžiausiu malonu-
mu? Atsakymas: apie save.“ (F. Dostojevskis)

Rugpjūčio 18 d. 19 val. Eglės sanatorija, Eglės g. 1
JULIJA RUTBERG „KABARE, Klajojantis šuo“ (Rusija, Mas-

kva, J. Vachtangovo  teatras)
„Kai mačiau filmą „Kabare“, tiesiog išsikrausčiau iš proto. Aš se-

niai svajojau kurti šį žanrą, nes tai muzikos, žodžių, plastikos, vai-
dybos sintezė. Tuo pat metu tai pokalbis apie amžinas temas ir 
apie genijus. Repertuariniame teatre dažniausiai egzistuoja „ke-
tvirtoji siena“. Nesvarbu, vaidinate Šekspyrą ar Čechovą, žiūrovas 
išlieka stebėtojo vaidmenyje. Kabare žanre „ketvirtosios sienos“ 
nėra, pagrindinis artisto partneris – publika. Aš dainuoju, šoku, 
skaitau poeziją, pasakoju istorijas. Daugelis žiūrovų sako, kad 
spektaklio metu jaučia, jog kalbėjau su kiekvienu iš jų. Todėl jūs, 
brangūs žiūrovai, būsite ne tik stebėtojai, bet ir dalyviai. Pabandy-
kime porai valandų ištrūkti iš kasdienybės sumaišties, atitolti nuo 
mūsų beprotiško pasaulio ir atsiduoti žmogiškojo bendravimo pra-
bangai.“ (Julija Rutberg)

Su spektakliu „Kabare „Klalojantis šuo“ Julija Rutberg gastrolia-
vo Vokietijoje, Danijoje, Amerikoje, Izraelyje ir kitose šalyse.

Bilietus platina: www.bilietai.lt
Bilietai parduodami sanatorijose „Eglė“ ir „Belorus“, Info cen-

tre nuo 9 val. iki 14 val. ir nuo 16.30 val. iki 18.30 val. Bilietų kai-
nos nuo 10 iki 40 Eur.

Prasidėjo tarptautinis festivalis 
„Druskininkų vasaros teatro SANKRYŽA“

Rugpjūčio 7-18 dienomis te-
atro gerbėjai laukiami IV-ojo 
tarptautinio Druskininkų vasa-
ros teatro festivalio „SANKRY-
ŽA“ spektakliuose. Antradie-
nį Pramogų aikštėje surengtas 
festivalio atidarymas ir įspū-
dingas ART grupės „Belarusy“ 
koncertas. Festivalio dalyvius 
pasveikinęs Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Ma-
linauskas padėkojo festivalio 
organizatoriams ir rėmėjams 
už tai, kad teatro meno festi-
valis rengiamas būtent Drus-
kininkuose, ir druskininkiečiai 
bei kurorto svečiai turi galimy-
bę patirti įsimintinų įspūdžių. 
Iškilmingoje atidarymo cere-
monijoje dalyvavo ir festivalio 
svečiai – Baltarusijos Respubli-
kos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Lietuvoje Alek-
sandr Korol, Lietuvos ambasa-
dorius Rusijoje Remigijus Mo-
tuzas, koncerto rėmėjo – firmos 
„Yukon“ generalinis direktorius 
Aleksandr Alševskyj.

Šiemet „Druskininkų vasaros te-
atro festivalyje SANKRYŽA“ bus 
parodyti 11 spektaklių iš 7 šalių – 
Armėnijos, Baltarusijos, Izraelio, 
Rusijos, Slovakijos, Ukrainos ir Lie-
tuvos teatrų repertuaro. Kaip savai-
traščiui „Mano Druskininkai“ sakė 
festivalio „Druskininkų vasaros te-
atro SANKRYŽA“ direktorė Mari-
ja Tanana, festivalio rengėjai sten-
giasi, kad spektakliai žiūrovams 
paliktų neišdildomų įspūdžių: „No-
rime pradžiuginti kuo daugiau žmo-
nių, kad jiems nestigtų daug gražių 
akimirkų, geros nuotaikos bei įspū-
džių, susijusių ir su Druskininkais, ir 
su teatro menu. Priminsiu, kad fes-
tivalio spektaklius vertina ne tik gar-
binga tarptautinė žiuri, bet ir spekta-
klio žiūrovai, po patikusio spektaklio 
palikdami savo bilietą ar kvietimą 
specialioje dėžutėje.“ Kalbėdama 
apie šiųmečio festivalio programos 
koncepciją, M. Tanana sakė, kad 
ne vienas festivalio spektaklis yra 
įtrauktas į kitų užsienio šalyse ren-
giamų festivalių programas: „Nori-
me parodyti įvairiapusį repertuarą, 
žiūrovai galės pamatyti ir komedi-
jas, ir rimtus spektaklius, pavyz-
džiui, pastatytus pagal pasauliniu 
šedevru laikomą F. Dostojevskio 
apysaką „Nuolankioji“ arba „Užra-
šai iš pogrindžio“. Tai spektakliai, 
kurie galėtų paskatinti prasmin-
giems apmąstymams apie amžiną-
sias žmogiškąsias vertybes, tikė-
jimą, meilę. Šalia klasikos atstovų 
– ir šiuolaikiniai autoriai: pavyzdžiui, 
dramaturgė iš Baltarusijos Diana 
Balyko ir spektaklis „Psichoanalizė 
– tai menas“. Šis, Mogiliovo dramos 
teatro pastatymas, rodomas rug-
pjūčio 9 dieną, po spektaklio ren-
giamas autorės susitikimas su žiū-
rovais ir spektaklio aptarimas.“

Festivalio atidarymo vakarą, Jau-
nimo užimtumo centre žiūrovai tu-
rėjo galimybę pamatyti Birutės 
Mar monospektaklį „Meilužis“, kurį 
menininkė sukūrė pagal garsios 
prancūzų rašytojos Margaritos 
Duras to paties pavadinimo roma-
ną. Monospektaklyje pasakojama 
apie dviejų žmonių meilės istori-
jos etapus, kintantį herojės požiūrį 
į save, bėgant laikui. Kaip sakė B. 
Mar, nors šį spektaklį ji vaidina 17 
metų, vaidmuo jai kaskart atneša 
vis daugiau vidinės laisvės. B. Mar 
monospektakliai yra pelnę tarp-
tautinį pripažinimą, įvertinti dau-
gybe tarptautinių teatro festivalių 
apdovanojimų, pristatytų teatro fo-
rumuose įvairiose pasaulio šalyse.

Parengė Ramunė Žilienė

Pramogų aikštėje festivalio dalyvius pasveikino Druskininkų savivaldybės meras R. 
Malinauskas, festivalio svečiai – Baltarusijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Lietuvoje A. Korol, Lietuvos ambasadorius Rusijoje R. Motuzas, koncerto 
rėmėjo – firmos „Yukon“ generalinis direktorius A. Alševsky/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Atidarymo proga surengtas ART grupės „Belarusy“ koncertas/Laimos Rekevičienės 
nuotrauka

„Druskininkų vasaros teatro SANKRYŽOS“ atidarymui skirtame renginyje susirinko 
gausus būrys žiūrovų/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Festivalio atidarymo proga Druskininkų JUC salėje parodytas Birutės Mar monospektaklis 
„Meilužis“/Laimos Rekevičienės nuotrauka


