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Iškilmingai atidarytas naujasis Druskininkų 
miesto ženklas

Pirmadienio popietę prie san-
kryžos Druskininkai-Merkinė-
Gardinas žiedo surengta iš-
kilminga naujojo Druskininkų 
ženklo atidarymo ceremonija. 

Į renginį atvyko įvairių ku-
rorto įstaigų, kaimiškųjų ben-
druomenių atstovai, Savi-
valdybės tarybos nariai ir 
svečiai. Simbolinę atidarymo 
juostelę perkirpo Druskininkų 
savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas, LR Seimo na-
rys Zenonas Streikus ir akci-
nės bendrovės „Montuotojas“ 
Alytaus filialo direktorius Kle-
mensas Mitrulevičius. 

Kaip atidarymo metu kalbė-
jo renginio vedėjas Donatas 
Lazauskas, visais laikais kie-
kvienas didesnis miestas turė-
jo savo riboženklius – senovė-
je tai dažniausiai būdavo aukšti 
mediniai arba mūriniai vartai, 
už kurių virė miesto gyvenimas, 
mūsų amžiuje – įvairūs šiuolai-
kinių, modernių miestų identite-
tą atspindintys ženklai, formuo-
jantys miestų įvaizdį.

„Druskininkai yra tarptauti-
nį pripažinimą pelnęs moder-
nus kurortas, turintis kuo pra-
džiuginti ir nustebinti vietinius 
gyventojus bei kurorto sve-
čius. Norėjome, kad įvažiavi-
mą į miestą puoštų ženklas, 
atitinkantis mūsų kurorto įvaiz-
dį, atspindintis šimtmečius sau-
gotą Druskininkų identitetą bei 
stebintų moderniais sprendi-
mais“, – apie naująjį Druskinin-
kų ženklą kalbėjo Savivaldybės 
meras R. Malinauskas. Atida-
rymo metu R. Malinauskas pa-
dėkojo visiems, prisidėjusiems 
prie naujojo ženklo atsiradi-
mo: bendruomenei, teikusiai 
pasiūlymus ir balsavusiai, ren-
kant labiausiai patinkantį mies-
to ženklą, projektuotojams bei 
rangovams. 

„Druskininkams, besikeičian-
tiems sulig kiekviena diena, 
ypatingai tinka šis ženklas. Va-
žiuojantieji pro besisukantį žen-
klą, kaskart jį matys vis kitokį. 
Labai džiaugiuosi, kad ženklas 
atitinka Druskininkų – dina-

miško, besikeičiančio – miesto 
įvaizdį“, – sakė atidarymo cere-
monijoje dalyvavęs LR Seimo 
narys Z. Streikus. 

„Kai gražios lietuviškos vasa-
ros lietaus lašas nuplauna ga-
mybines dulkes ir rūpesčius, at-
siskleidžia grožis, kurį šiandien 
perduodame Druskininkų savi-
valdybei“, – sveikindamas su-
sirinkusiuosius, sakė naująjį 
Druskininkų riboženklį pagami-
nusios bendrovės „Montuoto-
jas“ Alytaus filialo direktorius K. 
Mitrulevičius.

Idėja atnaujinti pasenusį Drus-
kininkų riboženklį gimė prieš ke-
letą metų, o pernai ir pati ben-
druomenė buvo pakviesta teikti 
savo siūlymus dėl naujo ženklo. 
Pasiūlymai, kurių sulaukta, ži-
niasklaidoje buvo pristatyti vi-
suomenei, kviečiant juos būti ak-
tyviais ir balsuoti už labiausiai 
patikusį ženklo projektą. 

Nugalėtoju išrinktas daugiau-
sia balsuotojų simpatijų sulau-
kęs, naujoviškas ir kurortą re-
prezentuojantis ženklas, kurio 

pagrindinis akcentas – Druski-
ninkų savivaldybės heraldikos 
simbolika. 

Taigi nuo šiol 31 metro skers-
mens žiede įkomponuotos iš-
kilios 12 metrų aukščio pušys 
– dailininko Agniaus Tarabil-
dos sukurto Druskininkų mies-
to herbo pagrindinis motyvas 
– pasitiks atvykstančiuosius į 
Druskininkus ir išlydės išvyks-
tančiuosius. 

Trys įspūdingos tūrinės, auk-
sinėmis karūnomis puoštos ir 
tamsiu paros metu spalvotai ap-
šviestos metalinės pušys lėtai 
suksis aplink savo ašį – kiekvie-
ną kartą keliaujantieji ženklą 
galės pamatyti vis kitu kampu. 

Neabejojama, kad miesto pri-
eigose atidarytas naujasis žen-
klas taps dar viena išskirtine 
Druskininkų miesto vizitine kor-
tele. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija
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Registruotas nedarbas Druskininkų 
savivaldybėje – mažiausias Alytaus apskrityje
Kaip rodo naujausi Lietuvos dar-

bo biržos duomenys, nedarbo ro-
dikliai Druskininkų savivaldybėje 
ir toliau išlieka mažiausi Alytaus 
apskrityje. Šių metų rugpjūčio 1 
dienos duomenimis, registruotas 
nedarbas Druskininkų savivaldy-
bėje yra 8,5 procento – 1,2 pro-
centiniais punktais mažesnis nei 
Alytaus apskrityje.

Pernai tokiu pat metu Druski-
ninkų savivaldybėje registruotas 
nedarbas siekė 7,2 procento ir 
buvo mažesnis nei tuometinis ša-
lies vidurkis – 7,6 procento. Šie-
met Druskininkų savivaldybę ali-
nant sausrai, nebuvo sukurta 
dalis sezoninių darbo vietų. Ne-
darbo rodikliams įtakos taip pat 
turėjo ir darbdaviams įvestos So-
dros „grindys“, dėl kurių dauguma 
darbuotojų, dirbusių 0,5 ar 0,25 
etato, buvo atleisti. Nepaisant to, 
Druskininkų savivaldybės admini-
stracija nuolat ieško būdų padėti 
įsidarbinti darbo nerandantiems 
žmonėms.

„Nuolatinis savivaldos, darbo 
biržos ir verslo bendradarbiavi-
mas duoda teigiamų rezultatų. 
Daug dėmesio skiriame jaunimo 
nedarbo mažinimui – šiais me-
tais tęsiame Jaunimo verslumo ir 
integracijos į darbo rinką progra-
mą, sėkmingai pradėtą įgyven-
dinti dar praėjusiais metais. Šiais 

Druskininkų savivaldy-
bės mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius: „Nuo-
latinis savivaldos, darbo 
biržos ir verslo bendradar-

biavimas duoda teigiamų 
rezultatų. Daug dėmesio 
skiriame jaunimo nedar-
bo mažinimui – šiais me-
tais tęsiame Jaunimo vers-
lumo ir integracijos į darbo 
rinką programą, sėkmin-
gai pradėtą įgyvendinti dar 
praėjusiais metais. Šiais 
metais programa buvo pa-
tobulinta taip, kad suteiktų 
galimybę jaunus žmones 
(14-15 metų) į darbo rinką 
įtraukti dar efektyviau, pa-
siūlyti jiems platesnį spe-
cialybių spektrą.“

metais programa buvo patobulin-
ta taip, kad suteiktų galimybę jau-
nus žmones (14-15 metų) į darbo 
rinką įtraukti dar efektyviau, pa-
siūlyti jiems platesnį specialybių 
spektrą“, – kalbėjo Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius.

L. Urmanavičius pabrėžė, kad 
šiais metais padidėjo ir progra-
moje dalyvaujančių įmonių skai-
čius. Dėl to plečiama teikiamų 
paslaugų įvairovė, o jauniems 
žmonėms siūloma vis daugiau 
profesines kompetencijas ugdan-
čių darbo vietų. Ieškant daugiau 
būdų įdarbinti kuo daugiau darbo 

nerandančių žmonių, Druskinin-
kų savivaldybėje tęsiama ir vie-
šųjų darbų programa. Šiais me-
tais Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai drastiškai sumažinus 
finansavimą minėtai programai, 
ieškoma finansavimo iš savival-
dybės lėšų.

Alytaus apskrityje didžiausias 
nedarbas išlieka Lazdijų rajono 
savivaldybėje – 14,1 procento. 
Alytaus rajono savivaldybėje re-
gistruotas nedarbas siekia 10,1 
procento,  Alytaus miesto savi-
valdybėje – 8,9 procentų, Varė-
nos rajono savivaldybėje – 8,6 
procento.  

Druskininkų savivaldybė pakartotinai 
skelbia konkursą

Druskininkų savivaldybės švietimo 
įstaigos vadovo Druskininkų

 savivaldybės Viečiūnų progimnazijos 
direktoriaus pareigoms eiti

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pe-

dagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį 

kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri ati-

tinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikaci-
jų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų 
sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų 
aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį

3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:
3.1. bendrąsias kompetencijas:
3.1.1. asmeninio veiksmingumo;
3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;
3.1.3. mokėjimo mokytis;
3.1.4. vadovavimo žmonėms;
3.1.5. bendravimo ir informavimo;
3.2. vadovavimo sričių kompetencijas:
3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;
3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;
3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;
3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;
3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų gru-

pei (grupėms) patirtį.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Vals-

tybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl 
Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendini-
mo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruo-
siuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių 
kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos 
Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip yra apibrėžta Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų 

kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietu-

vių kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti preten-

dento siūlymai dėl Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimna-
zijos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat 
pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gai-
rėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švie-
timo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobu-
linimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; 
švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir 
informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifika-
cinių reikalavimų apraše.

Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė 
kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų verti-
nimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nusta-
tyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nu-

statytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento ko-
piją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretenden-
tams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje 
arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne 
mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitin-
kama užsienio kalba.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitiki-
mą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

Taip pat galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu 
paštu arba registruotu laišku iki 2018 m. spalio 11 d. įskaitytinai.

Tiesiogiai ir registruotu laišku dokumentai teikiami Druskininkų 
savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos sky-
riui (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, 211 kab.). Elek-
troniniu paštu dokumentai teikiami adresu: nijole.p@druskininkai.lt

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus 
arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu. Sutikrinti su ko-
pijomis dokumentų originalai grąžinami pretendentui. Pretenden-
tams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nu-
stačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų 
kopijų, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.

Pasiteirauti galima tel. (8-313) 51 244, el. p.: nijole.p@druski-
ninkai.lt

Konkursas paskelbimo data - 2018 m. rugpjūčio 13 d. Preten-
dentų atranka vyks 2018 m. spalio 25 d.

Planuojama, kad Mažoji dailės galerija duris 
atvers jau kitą rudenį

Druskininkuose įsikūrusi Ma-
žoji dailės galerija jau kitais 
metais lankytojus pasitiks at-
naujintomis erdvėmis, kurios 
bus pritaikytos lankytojų kul-
tūriniams ir edukaciniams po-
reikiams. Savotiškame meno 
kvartale, šalia M. K. Čiurlio-
nio memorialinio muziejaus, 
V. K. Jonyno galerijos ir Mies-
to muziejaus esanti Mažoji dai-
lės galerija paskelbta kultūros 
paveldo objektu, 2016 metų pa-
baigoje ji užvėrė duris iš anksto 
planuotai rekonstrukcijai.

„Druskininkai – tarptautinį pripa-
žinimą pelnęs kurortas, siekiantis 
savo krašto gyventojams bei sve-
čiams pasiūlyti aukščiausio lygio 
paslaugas ir išskirtinius laisvalai-
kio praleidimo būdus. Gaila, kad 
neplanuotai ilgai užsitęsę projek-
tavimo darbai, derinant juos su kul-
tūros paveldo departamentu, su-
trukdė anksčiau pradėti šio objekto 
renovaciją. Tačiau neabejoju, kad 
atnaujintoje Mažojoje dailės galeri-
joje vyksianti kultūrinė ir edukacinė 
veikla sėkmingai papildys kitų kul-
tūros įstaigų teikiamas paslaugas“, 
– apie projektą kalbėjo Druskinin-
kų savivaldybės mero pavaduoto-
jas Linas Urmanavičius.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos įgyvendinamo projek-
to metu Mažoji dailės galerija bus 
kompleksiškai sutvarkyta ir pritai-
kyta druskininkiečių ir miesto sve-
čių kultūros ir edukaciniams po-
reikiams. Projekto įgyvendinimo 
metu bus iš esmės atnaujintas 
Mažosios dailės galerijos pastatas 
bei įrengtos grindinio šildymo, vė-
dinimo, oro kondicionavimo ir žai-
bosaugos sistemos. Keisis ir vi-
daus patalpų išplanavimas: bus 
įrengta parodų salė, edukacijų pa-
talpa. Buvusios atviros verandos 
bus įstiklintos.

„Galiu tik pasidžiaugti, kad kom-

Savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė: „Galiu tik 
pasidžiaugti, kad kompe-
tentinga Druskininkų savi-
valdybės administracijos 
komanda sugeba vykdy-
ti dešimtis projektų vienu 
metu. 

Mažoji dailės galerija 
– vienas iš daugelio įgy-
vendinamų projektų, ku-
rių metu atnaujinami Drus-
kininkų kurortui pridėtinę 
vertę kuriantys objektai.“

petentinga Druskininkų savivaldy-
bės administracijos komanda su-
geba vykdyti dešimtis projektų 
vienu metu. Mažoji dailės galerija 
– vienas iš daugelio įgyvendinamų 
projektų, kurių metu atnaujinami 
Druskininkų kurortui pridėtinę ver-
tę kuriantys objektai“, – kalbėjo sa-
vivaldybės administracijos direkto-
rė Vilma Jurgelevičienė.“

Įgyvendinamo projekto metu 
bus įsigyta šiuolaikinė ekspozici-
nė įranga, edukaciniams užsiė-
mimams reikalingos priemonės, 
kurias bus galima panaudoti ir 
trumpiems informaciniams filmu-
kams, edukaciniams žaidimams. 
Įgyvendinant projektą, bus sukur-
tas edukacinis turinys: miesto isto-
riją pristatantys filmukai ir edukaci-
niai istoriniai žaidimai. Pasitelkiant 

fotoveidrodžio galimybes, lanky-
tojai galės „nusikelti“ į skirtingus 
kurorto istorijos laikotarpius ir pa-
sijausti tiesioginiais tos istorijos 
liudininkais, įsikūnydami į tam ti-
krus veikėjus ir virtualiai „pakeliau-
ti“ atitinkamo laikotarpio aplinkoje. 
Įranga bus naudojama, rengiant 
nuolatines ekspozicijas bei laiki-
nąsias parodas, vykdant edukaci-
nius užsiėmimus, šiuolaikiškai ir 
inovatyviai pristatant miesto isto-
riją bei populiarinant muziejų ir jo 
vykdomas veiklas.

Projektas finansuojamas iš Eu-
ropos regioninės plėtros fondo ir 
Druskininkų savivaldybės biudže-
to lėšų. Viso projekto vertė – 297 
670,41 eurų, iš jų Druskininkų sa-
vivaldybės indėlis – apie 92 tūkst. 
eurų.
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Informacija gyventojams, gaunantiems 
ES paramą maisto produktais 

Nuo rugpjūčio 20 d. iki rugpjūčio 31 d. labdaros ir paramos fon-
das „Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasitu-
rintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus 
kviečiami pateikusieji prašymus iki liepos 12 d. 

Parama dalinama:
Druskininkuose, Baravykų g. 1 –  rugpjūčio 20, 22, 23, 27, 29, 30 d. 

nuo 17.00 iki 19.00 val.

Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – rugpjūčio 21, 28 d. nuo 17.00 iki 
18.30 val.

Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – rugpjūčio 24, 31 d. nuo 16.30 iki 
18.30 val.

Telefonai pasiteirauti: 
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543

2-3 psl. parengti pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Gyventojai raginami laikytis taisyklių ir 
atliekas rūšiuoti atsakingai

Druskininkų savivaldybė ragi-
na bendruomenę būti atsakinga, 
laikytis atliekų rūšiavimo tvarkos, 
nepalikti stambiųjų ar kitų po butų 
remonto likusių atliekų prie kontei-
nerių, o išvežti jas į Gardino ga-
tvėje arba Leipalingyje esančias 
stambiųjų atliekų aikšteles.

Aikštelių darbo laikas: nuo an-
tradienio iki šeštadienio 9-18val., 
sekmadieniais ir pirmadieniais 
aikštelės nedirba.

Nuo rugpjūčio 20 d. gyventojų 
patogumui bus prailgintas aikšte-
lių darbo laikas – jos veiks nuo 9 
iki 20 val. 

Gyventojų patogumui Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo cen-
tras (ARATC) gyventojams, no-
rintiems į atliekų surinkimo aikšte-
lę atgabenti atliekas ar parsivežti 
komposto nemokamai dviem va-

Gyventojai raginami laikytis atliekų rūšiavimo tvarkos, nepalikti stambiųjų ar kitų po butų 
remonto likusių atliekų prie konteinerių, o išvežti jas į Gardino gatvėje arba Leipalingyje 
esančias stambiųjų atliekų aikšteles/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

landoms suteikia automobilio 
priekabą. Priekaba yra laikoma 
Druskininkuose, Gardino g. 102 
esančioje stambiųjų ir kitų atliekų 
surinkimo aikštelėje. Išsinuomo-
damas priekabą, gyventojas su 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 

centro atstovu pasirašo sutartį, 
kuria įsipareigoja grąžinti prieka-
bą nustatytu laiku ir tokios pačios 
techninės būklės, kokios ją gavo.

Informuojame, kad už atliekų 
tvarkymo taisyklių nesilaikymą 
gresia baudos iki 2000 eurų.

„Ožka pataluose“ ir kiti sūriai susitiko Druskininkuose
Audrius Jokubauskas

Šeštadienį Druskininkų Pramo-
gų aikštėje apdovanoti geriausi 
Lietuvos ūkininkų sūriai. Penk-
tojo „Sūrių Festivalio“ Grand 
Prix laimėjo minkštas žalio ožkų 
pieno sūris „Ožka pataluose“ iš 
Švenčionių rajone, Laužėnų kai-
me esančios sūrinės. 

Renginys subūrė dvi dešim-
tis sūrininkų iš Lietuvos ir Lenki-
jos, o Pramogų aikštė dūzgė nuo 
degustacijų, edukacijų ir praneši-
mų. Jubiliejiniame „Sūrių Festiva-
lyje“ savo favoritą išrinko ir publi-
ka – nusipirkę bilietą už 5 eurus, 
visi norintieji ragavo 25 konkur-
sui pateiktus sūrius ir balsavo už 
labiausiai patikusį. Publikos prizą 
už avių pieno „Sūrias Nuodėmes“ 
su mėlynuoju pelėsiu laimėjo Lai-
ma Stankeviča iš Varėnos rajono.

Renginio ašis buvo aikštės vidu-
ryje pastatyta palapinė, iš kurios 
lyg medžių šakos tiesėsi skirtin-
gos veiklos. Iš čia į prekybos vie-
tas prie 50 metrų ilgio stalo or-
ganizatoriai lydėjo dvi dešimtis 
sūrininkų, kuriuos tądien aplankė 
itin gausi ir gerai nusiteikusi val-
gytojų minia. Ant šiaudų ryšulio 
atsistojęs gamtininkas Žymantas 
Morkvėnas iš „Baltijos aplinkos 
forumo“ skaitė pranešimą apie 
gyvulių ganymo naudą ekosiste-
moms ir smulkių ūkių svarbą, iš-
saugant šalies kraštovaizdį. Šalia 
Lina Urlikienė demonstravo, kaip 
gaminamas puskietis fermentuo-
tas sūris, o Petras Bieliauskas 
suko kastinį. Čia pat prie raudona 
staltiese dengto stalo sėsdavo ra-
gaujantieji nusipirktus sūrius. Šiek 
tiek atokiau, po medžiu rinkosi 
daugiausia vaikai – jie pūtė įspū-
dingo dydžio muilo burbulus, mo-
kėsi tapyti su Jurga Alminiene bei 
dalyvavo gamtos mokykloje. Ren-
ginį vedė Saulius Pilinkus.

Tradiciškai „Sūrių Festivalyje“ 
surengiamos keturios išskirtinės 
sūrių degustacijos. Šiemet ragau-
ta keturių brandinimų Pekorinų iš 
Italijos su Paulium Jurkevičium, 
Prancūzijos kalnų sūrių su Hubert 
Hiron, sūrių iš šešių Europos šalių 
su Mirek Sienkiewicz, praėjusių 
sūrių konkursų nugalėtojus derin-
ti su alumi kartu su Ieva Martinku-
te bei Tomu Josu.

Renginyje dalyvavęs LR žemės 
ūkio ministras Giedrius Surplys ap-
dovanojo sūrių konkurso nugalėto-

jus: Grand PRIX – minkštas žalio 
ožkų pieno sūris „Ožka pataluose“ 
iš Laužėnų kaimo sūrinės; publikos 
prizas – mėlynojo pelėsio avių pie-
no sūris „Sūrios nuodėmės“ iš „Lai-
mingų sūrių“; publikos prizas už 
gražiausią sūrio nuotrauką – Vaida 
Genienė; geriausias karvių pieno 
sūris – puskietis žalio pieno sūris 

„Viržinis“ iš sūrinės „Varinis Puo-
das“; geriausias ožkų pieno sūris – 
pelėsinis žalio pieno sūris „Lėtas“ 
(Vaida Genienė); geriausias avių 
pieno sūris – puskietis žalio pieno 
sūris „Ūta“ iš Birutės ir Giedriaus 
Prakapavičių ūkio; geriausias pus-
kietis/kietasis sūris – žalio karvių 
pieno sūris „Viržinis“ iš sūrinės „Va-

rinis Puodas“; geriausias pelėsinis 
sūris – žalio ožkų pieno sūris „Lė-
tas“ (Vaida Genienė); geriausias 
mėlynojo pelėsio sūris – žalio ožkų 
pieno sūris „Dzūkiškas rokforas“ 
(Vaida Genienė). 

„Sūrių Festivalį“ organizuoja sū-
rininkų asociacija kartu su Drus-
kininkų kultūros centru, siekdami 

plačiajai publikai pristatyti ūkiuo-
se gaminamų aukštos kokybės 
sūrių įvairovę bei kelti šio amato 
prestižą. Sūrių konkurso dalyviai 
gauna ekspertų komisijos vertini-
mus, o tai padeda tobulėti. Po fes-
tivalio visada organizuojami se-
minarai ūkininkams aktualiomis 
temomis.

Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Paroda, kurią buvo galima „paglostyti“
Miglė Krancevičiūtė

Visą liepos mėnesį Druskinin-
kų viešosios bibliotekos lanky-
tojus stebino neįprasta paro-
da. Vos užlipus į antrą aukštą, 
dėmesį prikaustydavo ant sie-
nos tvarkingai sukabinti tikri 
medžiotojo trofėjai – žvėrelių 
galvos. Tik priėjus arčiau, ge-
rai iš visų pusių apžiūrėjus ar 
palietus sukabintus žvėris, su-
pranti, kad tai – visai ne varg-
šai nušauti gyvūnai, o meno 
kūriniai. Tokią optinę apgaulę 
sukūrė Druskininkų M. K. Čiur-
lionio menų mokyklos direk-
torė Ona Olšauskienė, prista-
čiusi savo jubiliejinę parodą 
„Ieškojimai“. 

Apžiūrėjus ir išglosčius – 
kūrėja leido ir net siūlė pa-
liesti švelnius kailiukus – tro-
fėjines galvas, akis užkliuvo 
ir už kitų menininkės darbų – 
paminklo zuikiui, medžiotojo 
užrašų, draudžiamų ženklų, 
medžioklės tradicijų ir kitų. 
Apie tokios parodos užmany-
mą ir originalius kūrinius kal-
bėjomės su pačia menininke 
O. Olšauskiene. 

– Pristatėte nuostabią par-
odą. Kaip gimė tokia origina-
li idėja?

– Paroda „Ieškojimai“ gimė iš 
mano pačios ieškojimų. Aš ilgą 
laiką nežinojau, kuria kryptimi eiti 
ir kokią temą pasirinkti, kad dar-
bai nebūtų beprasmiai. Norėjau 
surasti ką nors, kas būtų svar-
bu man ir aplinkiniams, aktua-
lu ir siųstų kažkokią žinutę. Pra-
dėjusi nuo paprastų gėlių ir pievų 
peizažų iš veltinio, greitai nebe-
suradau juose prasmės, tęstinu-
mo. Darbai atrodė tušti ir neįdo-
mūs. Galima sukurti daug gražių 
gėlių – realių ir abstrakčių, bet tai 
ir bus tik gėlės, ir nieko daugiau. 
O man norėjosi išgvildenti kokią 
nors temą, kuri patrauktų visus. Iš 
to noro ir gimė medžioklės tema.

– Kodėl būtent medžioklė? 
– Atrodytų, kad galbūt tai la-

biau vyriškas užsiėmimas, mo-
terys rečiau ima ginklą į rankas. 
Bet mano tikslas nebuvo atspin-
dėti medžioklės, kaip vyriško po-
mėgio, iš moters perspektyvos. 
Mano tikslas buvo medžioklės 
temą perteikti meno kalba.

– Kaip gimė trofėjinių galvų 
idėja?

– Turbūt visi žinome, kad kie-
kvieno medžiotojo garbės reika-
las yra nukauti kuo didesnį žvė-
rį ir turėti jo iškamšą, kaip trofėjų. 
Mano tikslas buvo žvėris parody-
ti kitaip. Aš norėjau, kad trofėjinė 
galva, kaip interjero puošmena, 
nekeltų pasibjaurėjimo medžio-
klės nemėgstantiems žmonėms. 
Kad ją norėtųsi paliesti, paglosty-
ti. Kad ji būtų malonu akiai, o kar-
tu – ir visiškai identiška arba kuo 
panašesnė į tikrą gyvūną. Paro-
dą ruošiau su mintimi – kam žu-
dyti gyvūną, jeigu sieną galima 
papuošti lygiai tokiu pačiu? Leis-
kime gyvūnams gyventi. 

Be to, aš labai myliu gyvūnus. 
Man visada norisi juos glostyti, 
liesti. Tačiau laukinių žvėrių ne-
paglostysi – jie turi gyventi gam-
toje, negalima išplėšti gyvūno iš 
jo aplinkos. Tad ir sukūriau sau 
žvėris, kurie yra lyg ir iš gamtos, 
nes tikroviški, juos malonu liesti. 
Jauti, kad norisi paliesti, pažiū-
rėti, paglostinėti – čia tikrai viską 
galima liesti.

– O kaip pavyko sukurti tas 
gyvūnų galvas tokias panašias 
į tikras?

– Tai kainavo nemažai pastangų 
ir laiko, sklaidant knygas gyvūnų 
tema, ieškant paveikslėlių, ban-
dant įsivaizduoti realų jų dydį. No-
rėjau, kad mano kuriami gyvūnai 
būtų realaus dydžio. Galbūt būtų 
buvę lengviau pasiimti originalą, 
bet to nedariau, pasirinkau šiek 
tiek sudėtingesnį kelią. 

– Iš ko jos pagamintos?
– Viena iš taisyklių, kurios nu-

sprendžiau laikytis – žvėrių trofė-
jinėms galvoms naudoti išskirtinai 
tik sintetinius pluoštus ir medžia-
gas. Norėjau parodyti, kad nebū-
tina gyvūno nudaigoti – galima 
džiaugtis ir visiškai dirbtiniu. Tad 
šie gyvūnai, nors atrodo kaip ti-
kri, pagaminti, naudojant tik ne-
natūralias medžiagas, tokias kaip 
putoplastas korpusui, sintetinis 
kailis, popieriaus ir lipalo masė 
ragams ir dantims, vielutės, teni-
so kamuoliukai ar stiklinės sagos 
akims ir daugybę kitų. 

Stengiausi perteikti kiek įmano-
ma tikroviškesnį vaizdą, tad nagri-
nėjau gyvūnų ypatybes – dantis, 

jų išsidėstymą, formą. Savo dar-
buose labai daug, galbūt net per 
daug (juokiasi) smulkmeniškai 
žiūrėjau į kiekvieną detalę. 

– Kodėl paminklas zuikiui?
– Zuikio nėra tarp kitų žvėrių 

dirbtinių galvų, tačiau ir jis – ne 
prastesnis. Mintis pagerbti zui-
kį paminklu kilo dėl medžiotojo 
ir jo aukos nelygybės. Medžioto-
jas apsiginkluoja šautuvais, šuni-
mis, o zuikis teturi savo keturias 
kojytes, kuriomis turi sprukti nuo 
mirties. Užrašas „superarie supe-
riore per gloria“ reiškia, kad būti 
nugalėtam to, kuris stipresnis – 
šiokia tokia garbė. Tad čia aš šiek 
tiek pašiepiu medžiotojus ir iš-
aukštinu zuikį. 

– Kaip jūs pati vertinate me-
džioklę?

– Medžioklė kai kuriais atvejais 
yra naudinga, pavyzdžiui, sustab-
dant ligas, reguliuojant gamtinę 
pusiausvyrą. Bet brakonieriavi-
mas, pasipelnymas iš mirties ar 
džiaugimasis retų gyvūnų žudy-
mu yra man nepriimtinas. Mano 
parodos kredo – „nužudyti nereiš-
kia nugalėti“. Tiesa, mano darbai, 
kaip ir požiūris, nėra kategoriš-

kai prieš medžioklę. Aš stengiuo-
si atskirti gerą nuo blogo, bet ne-
brukti savo minties. Mano darbai 
nėra kategoriški būtent tam, kad 
žmogus, žiūrėdamas į juos, galė-
tų rasti vietos savo interpretacijai. 

– Kokių atsilepimų apie savo 
parodą sulaukėte?

– Labai prajuokino mokiniai, pa-
matę mano parodą ir išrėžę: „O, 
mes nežinojome, kad ir jūs mo-
kate kurti!“ Atrodytų, kad mokyto-
jai moka tik mokyti, bet patys dai-
le neužsiima. Jie tiesiog nėra to 
matę. Bet mokytojai iš tiesų kuria. 
Laisvu laiku. Tik jų darbų dažnai 
nepamato visi. 

– Menininkų kelias visada at-
rodo sunkus. Kaip pasirinkote 
tokią profesiją?

– Nuo jaunystės mėgau mode-
liuoti, siūti drabužius. Norėjau 
mokytis drabužių dizaino. Pati 
rinkdavausi, netgi kurdavau me-
džiagas, kartais avangardines, 
siuvau, dalyvavau konkursuo-
se, laimėdavau ir taip save mo-
tyvuodama ėjau pirmyn. Supra-
tau, kad tai – mano kelias. Per 
stojamuosius egzaminus, pokal-
bio metu galutinai nusprendžiau 
eiti į tekstilės katedrą, kurioje 
daugiau kūrybinės laisvės, ne į 
drabužių modeliavimą, kaip bu-

vau maniusi iš pradžių. 

– Kodėl nusprendėte tapti mo-
kytoja, ne kurti individualiai?

– Dar besimokydama Vilniaus 
Dailės akademijoje, svajojau dės-
tyti vaikams dailę. Pamažu ši sva-
jonė išsipildė ir jos vietą užėmė 
kita, tada atrodžiusi labai sudėtin-
ga ir beveik nepasiekiama – va-
dovauti meno mokyklai.

Dirbti mokytoja sudėtinga, bet 
ir įdomu – galiu matyti rezultatą, 
virsmą. Stebėti, kaip vaikas vys-
tosi, tobulėja. Geriausia, kad prie 
to augimo galiu prisidėti pati. O 
atpildas už sunkų darbą, kantrybę 
ir pastangas – geri vaikų pasiek-
ti rezultatai. Visada labai džiau-
giuosi, kai mano mokyti vaikai 
laimi konkursuose, gauna gerus 
įvertinimus baigiamuosiuose eg-
zaminuose. 

– Medžioklės tema atrodo ne-
išsemiama. Ar turite minčių 
ateičiai?

– Visai neseniai viešojoje erdvė-
je pasklido dviprasmiškai sutikta 
žinia, kad norima įteisinti medžio-
klę stėlėmis. Na, strėlės dažnai 
gali užkliudyti, sužeisti gyvūną, 
bet jo nepribaigti, todėl didėja tiki-
mybė, kad gyvūnas žus kančiose. 
Būtent ta tema noriu sukurti dar 
vieną darbą – stirna ir strėlė. 

O. Olšauskienė: „Sukūriau sau žvėris, kurie yra lyg ir iš gamtos, nes tikroviški, juos ma-
lonu liesti.“/Justino Kygos nuotrauka

Žvėrių trofėjinėms galvoms naudoti išskirtinai tik sintetiniai pluoštai ir medžiagos/Jus-
tino Kygos nuotraukos

Druskininkų viešosios bibliotekos lankytojus stebino neįprasta paroda/Justino Kygos 
nuotraukos
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Iškilmingai atidarytas naujasis Druskininkų miesto ženklasatkelta iš 1 psl.

Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Grožis, kuriamas darbštumu ir žydintis džiaugsmu
Ramunė Žilienė

Aplinkinių akį džiugina ne tik 
išpuoselėtos, žydinčios viešo-
sios Druskininkų erdvės, bet 
ir pačių gyventojų kūrybiškai 
tvarkomos savų namų valdos.

Pavyzdingai prižiūrima Ra-
tnyčioje įsikūrusių Janinos 
ir Viktoro Klimų sodyba, ko 
gero, kiekvienam, čia apsilan-
kiusiam, palieka rojaus kam-
pelio įspūdį. Sodyba yra pel-
niusi laurus įvairių Lietuvoje 
organizuotų „Gražiausio dar-
žo“, „Išpuoselėtos sodybos“, 
„Liaudiškiausios sodybos“ 
konkursuose.

Laimingiems – pražysta!
Pelargonijos, lelijos, ląstū-

nės, sukutis... Įvairiausių rūšių 
ir skirtingų spalvų žiedus krau-
nančios hortenzijos, surfinijos ir 
petunijos, kanos, fuksijos, sau-
lenis, levandos ir kiti žolynai, žo-
lynėliai, krūmokšniai ir krūme-
liai, gėlynai... Tiek žydėjimo ir 
žalumos! Tikriausiai reikia labai 
daug laiko ir pastangų tokiam 
grožiui puoselėti? Janina sako, 
kad, kuriant gražią aplinką, rei-
kia ne tik laiko, išmanymo ir kan-
trybės, bet ir džiaugsmo: juk jei-
gu visi su sodybos puoselėjimu 
susiję darbai būtų vien prievo-
lė, ir neštų tik nuovargį, argi čia 
būtų taip jauku? Moteris patiki-
no, kad augmenija, gėlynais ir 
visa aplinka ji rūpinasi kūrybiškai 
ir „su džiaugsmu“: „Čia įsikūrė-
me prieš 30 metų. Viskas aplink 
išgražinta palaipsniui – tai vieną 
kampelį susitvarkome, tai kitą; 
o žiūrėk – jau ir vėl kažko nau-
jo norisi. Tad ir sodini, puoselėji, 
prižiūri... Dzūkijos žemė smėlin-
ga, ištraukia paskutinę drėgmę. 
Šią vasarą ypač daug laiko, dė-
mesio teko skirti laistymui – juk 
viskas beregint vysta per tokius 
karščius. Prižiūrėdama visą au-
gmeniją, puošdama mūsų sody-
bą, jaučiuos laiminga. Tai todėl 
ir nepavargstu“, – šypsosi Jani-
na. Tarsi šių Janinos žodžių ra-
šytinis liudijimas – pačių įsireng-
toje pergolėje iškabinta meniškai 
išraižyta medinė lentelė su italų 
patarle: „Laimingam žmogui ir ci-
trinmedis pražysta.“

Atgyja net akmuo
Janinos rytas prasideda nuo 

savotiškų pašnekesių su gėly-
nais: „Ateinu, pasitariu, pasižiū-
riu, patikrinu žemę, jeigu trūks-
ta, drėgmės, palaistau... Visas 
apeinu, apžiūriu, išskabau suvy-
tusius lapelius, atžalėles: svar-
biausia – pelargonijas reikia 
skabyti, šiemet labai gausiai už-
derėjo. Upelio vandeniu laistau, 
tai gal joms nei tų trąšų per daug 
nereikia? Daug gėlių vazonuose 
auginu – tai daugiametės gėlės, 
kurios ne tokios lepios.“

Janina papasakojo dabar tu-
rinti ir naują aistrą – senus daik-
tus, puodynes, vazonus ji atnauji-
na, juos neįprastai dekoruodama. 
Jau atitarnavusios, senos stal-
tiesės ir staltiesėlės, nėriniuotos 
servetėlės naują gyvenimą įgy-
ja, panardintos į ... betoną. Beto-
no mišinį moteris susimaišo pati. 
Sako, kad jai patinka, jog kaskart 
rezultatas būna vis kitoks, netikė-
tas, ir tai teikia kūrybinio džiaugs-
mo. Erdvės kūrybiniam polėkiui 
Janina randa net paprasčiausia-
me, ir, regis, visai neišvaizdžiame 
kelio akmenėlyje: „Jeigu įdomes-
nės formos akmenėlis guli man 
ant tako, būtinai pakelsiu ir par-

sinešiu namo. Kartais grįžtu su 
pilnu krepšiu akmenų. Juos išsi-
ėmusi pavartau, nuplaunu, ir gal-
voju: ką gi čia nupiešus ant jo?..“

Akmenį dekoravus piešiniu, jis 
virsta „boruže“, „ežiuku“ ar pasi-
puošia drugelio, angelo siluetu. 
Taip atgimęs, tampa nuotaikin-
ga sodybos puošmena, dažnai, 
kaip suvenyras, širdinga dovanė-
lė pradžiugina Janinos draugus, 
artimuosius.

Susipažino Druskininkuose
J. ir V. Klimai, lapkritį minėsian-

tys santuokos 45-erių metų su-
kaktį, užaugino sūnų ir dukrą, 
džiaugiasi penkiais vaikaičiais. 
Kai visa šeimyna grįžta vasaro-
ti, linksmo šurmulio prisipildo visi 
namai. Tada Janina tik spėja suk-
tis. Tačiau, skaniausią, gaivų vai-
sių tortą, regis, jai vieni niekai pa-

gaminti. Kaip gi viską suspėjanti? 
„Ji juk pagal pirmąją įgytą profesi-
ją yra konditerė“, – už žmoną pa-
skuba atsakyti Viktoras.

Janina ir Viktoras susipažino 
Druskininkuose. V. Klimo šeimos 
istorija sudėtinga: iš Jurbarko ra-
jono šeima, kai Viktorui tebuvo 
buvo pusantro mėnesio, buvo iš-
tremta į Sibirą. Grįžus į Lietuvą, 
nebuvo leista registruotis gyventi 
gimtajame Jurbarke. Šeima pasi-
rinko Druskininkus – tuomet ne-
didelį miestelį ir 1958-aisiais čia 
apsigyveno. Pirmaisiais žvilgs-
niais jiedu su Janina apsikeitė 
Nemuno paplūdimy, prie Meilės 
salos, o tos pačios dienos vakarą 
susitiko jaunimo šokių aikštelėje. 
Kaip dabar prisimena Viktoras, 
„taip po truputį viskas, ir prasidė-
jo“ – draugystė, po metų atvedusi 
į santuoką. Iš Kazlų Rūdos kilusi 

Janina, tada dar tik kaip būsima 
konditerė, atlikinėjo praktiką vie-
noje iš tuomečių viešojo maitini-
mo įstaigų Druskininkuose. 

O šiandien Janiną daugelis 
druskininkiečių pažįsta kaip ki-
nezitereapeutę, šiam darbui ati-
davusią 42-ejus metus. 

Janina sako nesigailinti tokio 
savo pasirinkimo: „Darbas ne-
buvo iš lengvųjų. Ypač kai dir-
bau su vaikais – sanatorijoje 
„Belorus“, vėliau, 22-ejus me-
tus, „Saulutėje“. 

Tekdavo matyti įvairiausių situ-
acijų, ir dirbti su vaikais po trau-
mų, sergančiais cerebriniu para-
lyžiumi... Tačiau aš visada buvau 
ir esu linkusi padėti, globoti, pasi-
rūpinti, paslaugyti... 

Gal tokia mano prigimtis ir nu-
lėmė, kad pasirinkau kinezitera-
piją.“

Lelija – žiemą ir vasarą
V. Klimas – buvęs ilgametis 

Druskininkų miškų urėdijos miškų 
urėdas. Prieš keletą metų už pras-
mingus gyvenimo darbus sau-
gant ir puoselėjant Lietuvos miš-
kus Generalinės miškų urėdijos ir 
M. K. Čiurlionio fondo organizuo-
tame reginyje jam suteiktas Lie-
tuvos miškininkystės šviesuolio 
vardas. Žydintys gėlynai, vešinti 
žaluma – daugiau nei šimtas Ja-
ninos puoselėjamų įvairių augalų 
gražiai dera su Viktoro sukurtais 
dirbiniais iš akmens, metalo. Tarp 
visos klestinčios gamtos kūrinijos 
– ir akmeniniais žiedais besipui-
kuojanti lelija. V. Klimas sakė, jog 
matydamas, kaip žmona rūpinasi 
gėlėmis, nusprendė sukurti jai dar 
vieną gėlę: „Tokią, kurios nereikia 
nei laistyti, nei ravėti, o ji žydi žie-
mą vasarą...“

Ratnyčioje įsikūrusių Janinos ir Viktoro Klimų sodyboje akį džiugina gausybė žiedų/Lai-
mos Rekevičienės nuotrauka

Kieme rūpestingai puoselėjamas kiekvienas kampelis/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Daugiau nei šimtas Janinos puoselėjamų įvairių augalų dera su Viktoro sukurtais dirbiniais iš akmens, metalo/Laimos Rekevičienės 
nuotrauka

V. Klimo sukurta, akmeniniais žiedais 
besipuikuojanti lelija žydi ir žiemą, ir vasa-
rą/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Druskininkuose plinta sveikatinimo virusas 
Druskininkų gydykla kas-

met pateikia patrauklių pasiū-
lymų ne tik kurorto svečiams, 
bet ir vietos gyventojams. Kaip 
sakė gydyklos vadovas Kęstu-
tis Ramanauskas, rūpinama-
si ne tik miesto svečių, bet ir 
druskininkiečių sveikata. Dar 
pavasarį pasiūlytas specia-
lus sveikatinimo kompleksas 
„Aš druskininkietis“ – tradici-
nis kurortinis gydymas, nau-
dojant natūralius Druskinin-
kų kurorto gamtinius išteklius 
– durpinį purvą, mineralinio 
vandens vonias, kineziterapi-
ją, taip pat įvairias fizioterapi-
nes procedūras – sulaukė ypa-
tingo druskininkiečių dėmesio. 
Labai populiarus ir K. Dineikos 
sveikatingumo parko pasiūly-
mas – nuo birželio 1 d., nusi-
pirkus abonementą vos už 15 
Eur, čia galima apsilankyti 10 
kartų (nebūtinai per vieną mė-
nesį) ir naudotis paslaugomis 
nors ir visą dieną. Nusipirku-
siems abonementus arba susi-
mokėjus už mankštą, tris kar-
tus per savaitę mankštas veda 
sveiko gyvenimo būdo entuzi-
astė Laimutė Butkevičienė. 

O kiekvieną rytą K. Dineikos 
parko erdvėse į nemokamas 
mankštas susirenka garbaus am-
žiaus druskininkiečiai ir kurorte 
poilsiaujantys žmonės. 

Druskininkiečiai vis dažniau 
išmėgina Gydyklos procedūras

Pasak Druskininkų gydyklos va-
dovo K. Ramanausko, ši įstaiga 
visada buvo ir yra kurorto širdis. 
Todėl besirūpinantieji savo svei-
kata vis dažniau ateina ir išmė-
gina čia siūlomas gydomąsias 
procedūras ir sveikatinimo kom-
pleksus. Visada populiarios mi-
neralinio vandens ir gydomojo 
purvo vonios, klasikiniai masažai, 
vertikalios vonios. Į gydyklą už-
suka vis daugiau jaunų žmonių, 
kurie rūpinasi savo sveikata, pa-
dedant Gydyklos kineziterapeu-
tams,  sprendžia bepradedančias 
atsirasti įvairias judamojo-atrami-
nio aparato problemas. 

Druskininkų gydyklos gydytojas 
reabilitologas Rimantas Ambra-
zaitis pasidžiaugė, kad atsiranda 
vis daugiau druskininkiečių, kurie 
rūpinasi savo sveikata, skiria dė-
mesio profilaktikai.

Jis pabrėžė, kad Gydykloje tei-
kiamos gydomosios procedūros, 
todėl pirmiausia reikia išklau-
syti gydytojo, kuris turi įvertin-
ti Gydyklos lankytojo sveikatos 
būklę, rekomendacijas: „Pasitai-
ko ir tokių lankytojų, kurie slepia 
savo sveikatos problemas, rizi-
kuoja sveikata ir eina į procedū-
ras, kurios jam nerekomenduo-
tinos dėl sveikatos. Manome, 
kad turi keistis ir žmogaus požiū-
ris, jis turi ateiti į gydyklą, žino-
damas, kad čia jam bus suteik-
tos paslaugos, kurios jam tinka 
ir yra reikalingos, o ne to, kurių 
jam tiesiog norisi. Pirmiausia rei-
kia čia dirbančio fizinės medici-
nos ir reabilitacijos gydytojo ap-
žiūros ir rekomendacijų vienai ar 
kitai procedūrai. Atvykdamas į 
gydyklą, žmogus galėtų atsinešti 
išrašą iš šeimos gydytojo, ar gy-
dytojo specialisto, kur turėtų būti 
nurodyta ligos diagnozė, stadija, 
komplikacijos, taikytas gydymas, 
vartojami medikamentai.“

K. Ramanauskas sakė pastebė-
jęs, kad druskininkiečiai itin pa-
lankiai įvertino siūlomas akcijas, 
kai Gydyklos procedūromis ga-
lėjo naudotis pastebimai pigiau: 

„Žmonės, kol patys neišbandė, 
manydavo, kad procedūros la-
bai brangiai kainuoja. O dar pa-
vasarį skelbtos akcijos metu jie 
įsitikino, kad čia yra daugybė ga-
limybių, ypač, pasinaudojus spe-
cialiu gydomuoju kompleksu „Aš 
druskininkietis“. Visada Gydyklo-
je stengiamės išlaikyti kokybę už 
pakankamai priimtiną kainą – kai-
nos nesikeitė nuo euro įvedimo.“ 

Gydyklos vadovas sakė, kad 
druskininkiečiai linkę mėgautis pa-
syviomis procedūromis – masažu, 
įvairiomis gydomosiomis voniomis. 
Jis ragina žmones labiau domėtis 

mankštomis, daugiau judėti: „Juk 
judėjimas yra nepakeičiamas da-
lykas. Ypač vyresniame amžiuje. 
Kineziterapija tai ne tik gydomo-
ji mankšta – jos metu mūsų speci-
alistai stengiasi išmokyti teisingai 
daryti pratimus sudaro indvidualią 
mankšinimosi programą, kurią kie-
kvienas turėtų atlikinėti ir namuose. 
Laimė, atsirado daugiau kinezitera-
pijos specialistų, kurie supranta ju-
dėjimo naudą, sugeba tuo užkrėsti 
ir sudominti kitus. 

Nors dažniausiai žmonės susi-
griebia tada, kai būna jau kiek vė-
loka, prasideda skausmai, džiugu, 

kad pastaruoju metu vis jaunesni 
žmonės ima rūpintis savo sveika-
ta ir skiria dėmesio judėjimui. Jie 
išnaudoja įvairias procedūras ir 
kinezitearpiją. 

Smagu, kad K. Dineikos sveika-
tingumo parke organizuojamose 
mankštose dalyvauja įvairaus am-
žiaus žmonės, jie išmėgina ir pirtį, 
ir kaskadines maudykles. Būti akty-
viems žmones ragina ir Druskinin-
kų Visuomenės sveikatos biuras, 
jie rūpinasi ir tuo, kad bendruome-
nė turėtų kuo daugiau galimybių 
aktyviai leisti laiką parke, mankštin-
tųsi, išmėgintų šiaurietišką ėjimą.“ 

„Pastebėjome, kad žmonės vis 
dažniau susimąsto, kad daug le-
mia sveikas gyvenimo būdas, ju-
desys, supranta, kad daug kas 
priklauso nuo jų pačių. Supran-
ta, kad būtent profilaktika – tai in-
vesticija į savo sveikatą, kurią at-
statyti kainuoja žymiai brangiau. 
O Druskininkuose tikrai  sudary-
tos visos sąlygos kuo daugiau ju-
dėti. Reikia tik tomis galimybėmis 
naudotis. Ir žmonės naudojasi“, – 
sakė K. Ramanauskas. 

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Po mankštų – it su sparnais
Nijolė Baburina, druskinin-

kietė: „Druskininkai yra sveika-
tos miestas. Ir tik noro reikia, 
kad galėtumėme patys sau pa-
dėti būti sveikesniems. Džiau-
giuosi, kad jau ketverius metus 
lankau K. Dineikos parke orga-
nizuojamus užsiėmimus. Išmė-
ginau ir Gydyklose siūlomas 
procedūras, tikrai pajutau, kad 
jos naudingos sveikatai. Naudo-

juosi ir druskininkiečiams siūlo-
momis akcijomis, stengiuosi jų 
nepraleisti. Ypač dabar, kai K. 
Dineikos parke yra siūlomi abo-
nementai, 15 eurų – 10 apsilan-
kymų. Praktiškai už pusantro 
euro per dieną gali gauti sveika-
tai naudingų procedūrų! Ir per-
nai naudojomės K. Dineikos 
parke siūlomomis paslaugomis. 
Šiemet mankštas lankau kas-
dien, išskyrus sekmadienius. 

Svarbu, kad mankštos nemo-
kamos, prieinamos visiems. Kie-
kvienam senjorui galiu pasakyti 
– reikia judėti! Būsite ir sveikesni, 
ir jaunesni. Tai sakau iš savo pa-
tirties! Viskas Jūsų pačių ranko-
se, nes Druskininkuose tikrai yra 
sąlygos sveikatintis ir judėti. Ma-
nau, kad nei viename mieste nėra 
tokių sąlygų, atvykusieji nuolat 
mums pavydi. Iš procedūrų išei-
nu, tarsi sparnai būtų išaugę...“ 

Jonas Burokas, druskinin-
kietis: „Smagu, kad vis daugiau 
druskininkiečių užsiima svei-
ku gyvenimo būdu, sportuoja, 
mankštinasi. Mūsų mankštos 
organizuojamos jau ketvirti me-
tai – nuo pat parko atidarymo. 
Jos organizuojamos visus me-
tus, bet kokiu oru, nuo 10 val. 
kiekvieną rytą, išskyrus sekma-
dienius. Yra nuolatinių lankyto-
jų, tačiau kaskart prie mūsų pri-
sijungia ir Druskininkų svečių. 

Druskininkų Trečio amžiaus 
universitetas įkūrė ir K. Dineikos 
parko sporto klubą, kurio nariu 
gali tapti kiekvienas, panorėjęs 
sportuoti. Pavyzdžiui, poilsiauto-
jai, prisijungę prie klubo, tampa 
tarsi Druskininkų ambasadoriais. 
Tokių yra jau keliose dešimtyse 
šalių, įvairiuose kontinentuose – 
žinia apie K. Dineiką ir Druskinin-
kus sklinda plačiai. 

Kadangi mankštos – 10 valan-
dą ryto, daugiausia sulaukiame 
garbaus amžiaus lankytojų. Arba 
poilsiautojų. Juos vilioja tai, kad 
mankštos – nemokamos. Senjo-
rams tai labai svarbu. Kaip ir ben-
dravimas, susitikus. Juk yra labai 
daug vienišų žmonių. O mes po 
mankštos dar einame gerti kavos 
į „City Coffee“, kur mums sutei-
kiama nuolaida. Ten paplepame 
visokiausiomis temomis. Tai yra 
mūsų bendrystė – labai smagi ir 
žmonėms reikalinga.

Mes daug dėmesio skiriame 

tempimo pratimams. Juk žmo-
gaus, ypač vyresnio, raumenys 
turi tendenciją trauktis. Juos rei-
kia kiekvieną dieną ištempti. Tas 
pats su stuburu, sąnariais. Ne-
svarbu, ar mankštinsimės na-
mie, ar K. Dineikos parke, svar-
biausia – judėti. Kitaip bus 
sunku ir vaikščioti, ir judėti. Yra 
akivaizdžių pavyzdžių, kai žmo-
gui mankštos padėjo išvengti 
rimtų sveikatos problemų. 

Viena moteris buvo užsirašiu-
si sąnario keitimo operacijai. Pa-
lankė pusmetį mūsų mankštas ir 
atsisakė tos operacijos – viskas 
susitvarkė. Padėjo K. Dineikos 
metodikos. Mankštos – tik ma-
žytė jo metodikos dalelė, mes 
tik kopijuojame tai, ką jis darė, 
esame jo pasekėjai. O K. Dinei-
ka darė stebuklus. Kai paskaitai 
jo atsiminimus ar rašinius apie jį,  
tampa aišku, kad ne veltui jį te-
bevadiname stebukladariu.

K. Dineikos sveikatingumo 

parkas – tai ne tai mankštos, tai 
ir saulės vonios, muzika, eilės; 
norėtume. Kartais norisi, kad 
jis veiktų visas 24 valandas. Ir 
to link einama. Per šventę buvo 
bardai, koncertavo „Mikutis“, or-
kestras. Kadangi Druskininkai 
yra sveikatos miestas, gal būtų 
vertinga šiame parke inicijuoti 
sveikatos mugę, išnaudojant vi-
sas erdves – sukviesti medikus, 
kineziterapeutus, kitus sveika-
tos specialistus. Gal tokios mu-
gės turėtų pasisekimą? 

Naudojuosi ir Gydyklos pas-
laugomis, ypač, kai druskinin-
kiečiams taikomos nuolaidos. O 
dabar siūlomo K. Dineikos parko 
abonemento jau nevadinu nuo-
laida. Čia dovana! Už pusantro 
euro gali būti parke neribotą lai-
ką. Aš ateinu pusdieniui. Pasii-
mu knygą, sumuštinių vaisių. 
Gana daug mūsų mankštų daly-
vių nusipirko abonementus. La-
bai sveikintina idėja!“ 

K. Dineikos sveikatingumo parkas, pasiūlius patrauklius abonementus ir galimybę dalyvauti mankštose, sulaukia vis daugiau sveiko gyvenimo būdo entuziastų/Laimos Rekevičie-
nės nuotrauka.

Druskininkiečiai, įsigiję abonementus, vakarais dalyvauja L. Butkevičienės vedamose mankštose, išmėgina kaskadines maudykles/Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ programa
Rugpjūčio 16 d. – „Festivalio virtuozai“: 15 val. Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59), 20 val. sanatorijos „Eglė+“ konferencijų salėje (Eglės g. 1) koncertuos Tarptau-

tinio konkurso-festivalio dalyviai.

Rugpjūčio 17 d. 13 val. Druskininkų socialinių paslaugų centre (Veisiejų g. 17) LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus organizuojama tapymo ant šilko akcija „100 žolynų Lietuvai“. 
„Festivalio virtuozai“: 15 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) dalyvaus Druskininkų gidų grupė ,,Artelė“, vadovė Tatjana Zielinski, koncertuos Tarp-
tautinio konkurso-festivalio dalyviai.

Rugpjūčio 18 d. 19 val. sanatorijos ,,Draugystė“ (V. Krėvės g. 7) Raudonojoje salėje: „Vainikas M. K. Čiurlioniui“ – dailininko A. Šuliausko atminimui; bendras projektas su Lietuvos 
kompozitorių sąjunga; dalyvaus: p. V. Šuliauskienė, Tarptautinio konkurso-festivalio žiuri nariai, Tarptautinio M. K. Čiurlionio konkurso laureatai.

Rugpjūčio 19 d. 13 val. koncertas Druskininkų pramogų aikštėje „Vasaros šypsenos“: dalyvaus: LSKD „Guboja“ suburtas neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras (meno 
vadovas ir vyr. dirigentas Romualdas Brūzga), Tarptautinio konkurso-festivalio virtuozai. 17 val. koncertas Druskininkų pramogų aikštėje; dalyvaus: Vilniaus muzikos mėgėjų orkestras 
(dirigentas T. Šileika), D. Platonova (fortepijonas, Rusija), Tarptautinio konkurso-festivalio virtuozai, Respublikinio jaunų neįgaliųjų  muzikos atlikėjų konkurso-festivalio „Perliukai“ lau-
reatai Emilis Korickij (vyr. mokytoja Raimonda Janutėnaitė), džiazo pianistas Raigardas Daraganas (prof. Artūro Anusausko klasė), Vaida Butautaitė (koncertmeisterė Donata Domar-
kaitė). 20 val. sanatorijos „Draugystė“ (V. Krėvės g. 7), Raudonojoje salėje: „Kosminis Čiurlionis“; dalyvaus prof. A. Žvirblytė (fortepijonas), prof. P. Vyšniauskas (saksofonas), K. Jaro-
ševičius (videoprojekcijos).

Rugpjūčio 20 d. 19 val. sanatorijos „Draugystė“ (V. Krėvės g. 7), Raudonojoje salėje Kazachų muzikos vakaras; dalyvaus: tarptautinių konkursų laureatės Dana Ali (fortepijonas), 
Laura Ali (vokalas), tarptautinio konkurso „Muzika be sienų“ laureatė Sabina Sakeeva (fortepijonas). „Festivalio virtuozai“: 20.00 val. SPA Vilnius konferencijų centre (K. Dineikos g. 1), 
koncertuos Tarptautinio konkurso-festivalio dalyviai.

Rugpjūčio 21 d. 16 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35): „M. K. Čiurlionis, jo amžininkų kūryba ir epocha“; koncertuoja: D. Ali, P. Andersson, G. 
Gedvilaitė, M. Jacobs, R. Jakutytė-Biveinienė, A. Jaron, V. Nosina, A. Varela Pardo, D. ir V. Platonovai, K. ir R. Sabaliauskai, E. Starodubrovskaya, V. Vitaitė, A. Žvirblytė. „Festivalio 
virtuozai“: 17 val. sanatorijoje „Belorus“ (Maironio g. 2) koncertuos Tarptautinio konkurso-festivalio dalyviai.

Rugpjūčio 22 d. 17 val. sanatorija „Draugystė“ (V. Krėvės g. 7) Raudonojoje salėje – iškilmingas tarptautinio konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ uždarymas, laureatų koncertas, 
apdovanojimai.

Druskininkuose varžėsi stalo 
teniso meistrai

Praėjusį savaitgalį Druskininkų 
„Atgimimo“ mokyklos sporto sa-
lėje surengtose reitinginėse sta-
lo teniso varžybose dalyvavo 60 
žaidėjų iš visų Lietuvos regionų. 

Rugpjūčio 11 d. dvejose am-
žiaus grupėse rungtyniavo ve-
teranai. Vyresnių kaip 60 metų 
amžiaus grupėje čempionu tapo 
2017 m. Europos veteranų sta-
lo teniso dvejetų čempionas pa-
nevėžietis P. Bagužis, finale 3:1 
nugalėjęs kaunietį S. Barkarą. 
III-ąją vietą varžybose iškovo-
jo uteniškis V. Lapinskas. Vyres-
nių kaip 70 m. amžiaus grupėje 
I-ąją vietą iškovojo druskininkie-
tis S. Rimeikis, II-ąją – kaunietis 
G. Degteriovas, III-ąją – kaunietis 
A. Kondrotas. Garbingo amžiaus 
sportininkai buvo apdovanoti ver-
tingais prizais.   

Rugpjūčio 12 d. rungtyniavo jau-
nimas ir keletas veteranų. Jaunimo 
grupėje, nepralaimėjęs nei vieno 
susitikimo, nugalėtoju tapo klaipė-
dietis V. Mečionis, kuris finale 3:1 

nugalėjo panevėžietį M. Steponkų. 
Dėl trečiosios vietos rungtyniavo 
veteranų turnyro nugalėtojas P. Ba-
gužis ir alytiškis Ž. Isaikinas. Titu-
luotas veteranas šį susitikimą pra-
laimėjo rezultatu 2:3. 

Varžybų prizininkus įsteigtais 
prizais apdovanojo LR Seimo na-
rys Zenonas Streikus ir Druski-
ninkų sporto centro direktorius 
Vilmantas Matkevičius. Abejas 
dienas varžybose su sportinin-
kais bendravo LR Seimo narys 
Z. Streikus, kuris, dar būdamas 
moksleivis, neblogai žaidė stalo 
tenisą. Sveikindamas sportinin-
kus, jis palinkėjo kuo daugiau jau-
nimo įtraukti į sportą, mažinant 
nusikalstamumą bei didinant  jau-
nimo ir suaugusiųjų užimtumą.

Sporto centro direktorius V. Mat-
kevičius kalbėjo, kad stalo tenisas 
Druskininkuose, gali ir turi rasti de-
ramą vietą tarp kitų sporto šakų. 

Druskininkų sporto centro 
informacija

Jaunimo grupės varžybų prizininkai su renginio iniciatoriumi druskininkiečiu S. Rimei-
kiu (centre)

„Atgimimo“ mokyklos sporto salėje surengtose reitinginėse stalo teniso varžybose daly-
vavo 60 žaidėjų iš visų Lietuvos regionų

Tarptautinio teatro festivalio 
„Vasara – gyva ugnis“ programa

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

Rugpjūčio 18 d. 17 val. M. A. Bulgakovo vardo teatro (Rusija, Maskva) lyrinė komedija „Pasaka apie žvejį 
ir žuvelę, arba šeimyninės scenos, panašios į pasaką“ pagal A. S. Puškino kūrinį, skirta žiūrovams nuo pen-
kerių iki šimto metų. 

Trukmė – 1 val. Režisierė – Larisa Markina .
Bilieto kaina – 10, 15, 20 Eur. Spektaklyje skambės Jurijaus Gombergo muzika „Džiazas vaikams“ ir Dmi-

trijaus Šostakovičiaus muzika. 

Rugpjūčio 19 d. 20 val. Alytaus miesto teatro spektaklis „Ne vaikų žaidimai“. 
Trukmė – 1 val. 30 min. Autorius – Herkus Kunčius, režisierius – Albertas Vidžiūnas. Bilieto kaina – 10, 

15, 20 Eur. 
Motina sprendžia kryžiažodžius. Tėvas beria keiksmažodžius. Virtualūs žmogeliukai žaidžia karą. Šunys 

loja ant savo šeimininkų. Šeimininkai dresuoja savo vaikus. Pastarieji bendrauja tik su savo bendraamžiais 
ir bando žaisti visai nevaikiškus žaidimus… Štai tokią gana realistinę šiuolaikinės šeimos karikatūrą spekta-
klyje kuria režisierius A. Vidžiūnas ir dramaturgas H. Kunčius, kurio proza pasižymi įžūlia tematika, šokiruo-
jančiu vaizdavimu ir moralinių skrupulų laužymu.

Rugpjūčio 20 d. 20 val. Gardino srities lėlių teatro (Baltarusija) spektaklis „Demonas“ – rytietiška istori-
ja pagal M. J. Lermontovą.

Trukmė: 1 val. Scenos versija ir pastatymas – Olegas Žiugžda. Bilieto kaina – 10, 15, 20 Eur. 
2013 m. Druskininkų tarptautiniame festivalyje spektaklis apdovanotas Grand PRIX.

Rugpjūčio 21 d. (antradienis) 20 val. – Berlyno muzikinio teatro „Lori Kabaretas“ (Vokietija) dviejų da-
lių opera ir baletas dramatiškiems aktoriams su prologu ir epilogu „O ko tu čia su fraku?“ pagal A. Čechovo 
pjesę „Pasiūlymas“. 

Trukmė – 1 val. 20 min. su pertrauka. 
Autorius – Maskvos teatro „Šiuolaikinės pjesės mokykla“ meno vadovas, Rusijos liaudies artistas, profe-

sorius Joseph Raikhelgauz. Režisierė-baletmeisterė – Elena Kliučiareva. Pagrindinį vaidmenį atlieka teatro 
ir kino artistas Gennady Tkachenko-Papizh. 

Bilieto kaina – 10, 15, 20 Eur. 
Šis muzikinis, legendinis spektaklis pasakoja pačius linksmiausius A. Čechovo kūrybos puslapius. Akom-

ponuojant nedideliam muzikantų ansambliui, artistai vaidina, dainuoja ir šoka.
Spektaklyje skambės, žymaus Rusijos bardo Sergejaus Nikitino muzika.

Rugpjūčio 22 d. 20 val. – Klaipėdos jaunimo teatro „Muzikinis spektaklis“. 
Trukmė – 1 val. Režisierius – Valentinas Masalskis
Bilieto kaina – 10, 15, 20 Eur. 

Druskininkų lopšeliui darželiui „Bitutė“ 

reikalingas virtuvės pagalbinis darbuotojas(-a) dirbti 0,5 etato. 

Telefonas pasiteirauti: (8 313)53816. El. p.: koriukas@gmail.com
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Druskininkuose politinių ka-
linių ir tremtinių choras, kurį 
įkūrė jo vadovė Antanina Lau-
renčikienė, gyvuoja nuo pat 
Nepriklausomybės metų. Iš 
gausaus choro (dabar jau su-
mažėjusio, nes daug išėjusių 
Anapilin) liko branduolys pa-
čių stipriausiųjų. Yra ir jau-
nesnių choristų, o kai kuriems 
jau ir daugiau kaip 90 metų. 
Paruošti tokį chorą labai su-
dėtinga. Choro atliekamos 
dainos – įvairios harmonijos: 
ir paprastesnės, dvibalsės, ir 
keturbalsės. Sugebame ge-
rame lygyje atlikti net ir labai 
sudėtingas dainas, todėl da-
lyvaujame įvairiuose rengi-
niuose. 

Į birželio 16 dieną Šilalėje su-
rengtą XIV-ąją respublikinę po-
litinių kalinių ir tremtinių dainų 
ir poezijos šventę „Leiskit į Tė-
vynę 2018“ buvo sunku nuva-
žiuoti – tolima kelionė, ir dar tie 
karščiai... O nuvažiavę atlikome 
daugiau nei dešimt dainų! Daly-
vavome ir Dainų šventėje, kaip 
gerai paruoštas choras. Rugpjū-

čio 4-ąją – ir vėl mūsų išvyka, 
šį kartą – į Ariogalą. Ten buvo 
surengtas sąskrydis „Su Lietu-
va širdy“. 

Tad savo koncertais, dainomis 
mes, kaip ir visa Lietuva, prisi-
dėjome prie visų mūsų Tėvynei 
nupinto 100-mečio vainiko ne 
vienu žiedeliu.

Už tai, kad mūsų pasirody-
mus lydėjo sėkmė, visų cho-
ristų vardu dėkojame ir mūsų 
gerbiamam Druskininkų savival-
dybės merui Ričardui Malinaus-
kui, kuris pasirūpino, kad pato-
giu transportu galėtume pasiekti 
tolimas vietas ir dalyvauti rengi-
niuose. Esame dėkingi ir Drus-
kininkų kultūros centro direkto-
rei Rimutei Viniarskaitei.

Dėkojame už suteiktas patal-
pas M. K. Čiurlionio meno mo-
kyklos vadovybei, o už skam-
bias dainas, beribį atsidavimą ir 
kantrybę – choro įkūrėjai ir va-
dovei Antaninai Laurenčikienei. 

Druskininkų politinių kalinių 
ir tremtinių choro vardu, 

Joana Teresienė

Druskininkų politinių kalinių ir tremtinių chorą, vadovaujamą A. Laurenčikienės, įvai-
riuose pasirodymuose lydi sėkmė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Prie Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-ečio vainiko 

prisidedame dainomis

Apdailos darbai ir konsultacijos. 
Tel. 8 627 57085

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas Lietuva - 
Čekija, Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

Informuojame, kad 2018 m. rug-
pjūčio 28 d. 9.00 val. bus atlie-
kami žemės sklypo (kad. Nr. 
5925/0011:373), esančio Vilkanas-
trų k., Druskininkų sav., kadastriniai 
matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimo 
sklypo savininkę K. Vyšniauskai-
tę ir B. Vyšniauskienę (kad. Nr. 
5925/0011:296).

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, 
M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. 
Tel. Nr. 8 685 05537
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Renginiai
Lauko kinas Druskininkų pramogų aikštėje:

Rugpjūčio 16 d. 21 val. filmas „Milžinas“ (Kanada)
Rugpjūčio 17 d. 21 val. filmas „Šeimynėlė“ (JAV)
Rugpjūčio 18 d. 20.30 val. Kino karavanas „Tyli naktis“ (Lenkija) N-13
Rugpjūčio 19 d. 21 val. Kino karavanas „Tyli naktis“ (Lenkija) N-13

Rugpjūčio 16 d. 17 val. Aktorės, rašytojos Birutės Mar kūrybos vakaras „Tylos so-
dai“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Rugpjūčio 17-31 d. tarptautinis tapybos pleneras „ART bridge 24“. Daugiau infor-
macijos: www.info.druskininkai.lt 

Rugpjūčio 18 d. 18 val. Gongų terapija su Gongo meistru ir garso terapijos specia-
listu Raimondu Binkausku (K. Dineikos sveikatingumo parkas, K. Dineikos g.1)

Rugpjūčio 18 d. 16 val. pianistės Halinos Radvilaitės koncertas. Atlikėjos progra-
moje: M. K. Čiurlionio, O. Balakausko, A. Scriabin, D. Milhaud kūriniai. Koncertas mo-
kamas (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Rugpjūčio 19 d. 13.00 val. Spalvų muzikos orkestro koncertas (Pramogų aikštė, 
Vilniaus al.24)

Rugpjūčio 19 d. 17.00 val. Festivalio „Muzika be sienų“ dalyvių koncertas. Daly-
vaus: Vilniaus muzikos mėgėjų orkestras (dirigentas T. Šileika), D. Platonova (for-
tepijonas, Rusija), konkurso-festivalio virtuozai, respublikinio jaunų neįgaliųjų muzi-
kos atlikėjų konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatai: Emilis Korickij (vokalas), džiazo 
pianistas Raigardas Daraganas, Vaida Butautaitė (vokalas), koncertmeisterė Dona-
ta Domarkaitė (Pramogų aikštė, Vilniaus al. 24)

Rugpjūčio 22 d. 20 val. pianisto Roberto Lozinskio koncertas. Atlikėjo programoje: 
M. K. Čiurlionio, J. S. Bach-F. Busoni, F. Chopin, M. Mussorgsky kūriniai. Koncertas 
mokamas (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Rugpjūčio 30 d. 17 val. Druskininkų Trečiojo amžiaus universitetas mokymo cen-
tre „Dainava“ organizuos susitikimą su Jurga ir Pauliumi Jurkevičiais (Italija-Druski-
ninkai). Tema: „Viduržemio dietos – ilgaamžiškumo fenomenas“. Susitikimo  metu de-
gustuosime aukščiausios kokybės aliejų.

XVI tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“
Rugpjūčio 19 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje – sakralinės muzikos valanda 

„Popiežiaus Pranciškaus belaukiant”: Monika Kučinska (sopranas); Vytenis Gurstis 
(fleita); Virginija Survilaitė (vargonai); Vaclovas Juodpusis (muzikologas).

Programoje: M. K. Čiurlionio, G. Kuprevičiaus, J. Clarke, G. F. Händel ir kitų kom-
pozitorių kūriniai

Parodos
Paroda „Dr. Juozo Petro Kazicko gyvenimo istorija“. Parodos atidarymas rugsėjo 7 

d. 17 val. (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

Tarptautinio tapytojų plenero „Šlavantas 2018“ dalyvių kūrybos darbų paroda (V. K. 
Jonyno galerija, Turistų g. 9)

Fotografijų paroda, skirta Sąjūdžio 30-mečiui ir atkurtos Lietuvos šimtmečiui pami-
nėti (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

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

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

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

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

Nemokamas kino seansas Druskininkuose: 
komedija apie lenkiškas Kūčias

Tris mėnesius populiariau-
sius „Kino pavasario“ filmus 
nemokamai rodantis projektas 
„Kino karavanas“ vėl atvyks-
ta į Druskininkus. Rugpjūčio 
18 d. 20.30 val. Pramogų aikš-
tėje bus galima išvysti lietuviš-
kai įgarsintą, iki ašarų juokingą 
lenkų debiutą „Tyli naktis“. 

Praėjusių metų „Kino karavano“ 
seansuose sulaukta per 10 tūkst. 
žiūrovų. Iš jų metu atliktų apklausų 
matyti, kad daugelis žmonių pirmą 
kartą dalyvavo „Kino karavano“ 
nemokamuose rodymuose, o kiti 
sugrįžo ne po pirmą ir ne po an-
trą kartą. „Apklausos parodė, kad 
žmonės dar tik atranda seansų po 
atviru dangumi fenomeną. Tad su 
malonumu ir šiemet prisidedame 
prie šio kilnaus projekto“, – kalbėjo 
pagrindinio partnerio, sūrio užkan-
džio RAMBYNO®, atstovai. 

Graudžiai juokingos lenkų ka-
lėdos

Lenkų komedijoje „Tyli naktis“ ro-
doma, kaip užsienyje gyvenantis ir 
dirbantis Adamas (vaidina praėju-
siais metais „Kino pavasaryje“ vie-
šėjęs garsus lenkų aktorius Dawi-
das Ogrodnikas) sugrįžta švęsti 
Kalėdų pas savo didelę šeimą, gy-
venančią Rytų Lenkijos kaime. Iš 
pradžių vyras slepia tikrąsias su-
grįžimo priežastis, bet giminai-
čiai vienas po kito įtraukiami į jo 
planus. Adamo tėvas, brolis, se-
suo su vyru – visi turi reikšmingą 
vaidmenį jo schemoje. Įtampa vis 
auga ir situacija dar labiau paaš-
trėja, kai Adamas paskelbia apie 
šeimos pagausėjimą. Nuo šio mo-
mento prasideda tradicinis (ne tik) 
lenkiškas šventimas – taurelių kil-
nojimas. Nė vienas šeimos narys 
net neįtaria, kad šis Kūčių vakaras 
pakeis jų visų gyvenimus.

„Iki ašarų juokingas ir iki supra-
tingo šypsnio graudus. Kodėl verta 
žiūrėti, kaip lenkų šeimyna kažkur 
visai netoli Lietuvos švenčia Kalė-
das? Todėl, kad šiame iki skausmo 
pažįstamame šventime slypi labai 
svarbi užduotis – pasimokyti žiūrė-
ti į veidrodį, gebėti priimti tą atspin-
dį ir kartu pasijuokti“, – sako „Kino 
pavasario“ programos sudarytoja 
Mantė Valiūnaitė.

„Kino karavano“ seansai 
Druskininkų Pramogų aikštėje: 
rugpjūčio 18 d. 20.30 val. kome-
dija „Tyli naktis“; rugsėjo 6 d. 
20 val. filmas visai šeimai „Gra-
žuolė ir Sebastianas“.

Penktą kartą organizuojamą 
„Kino karavaną“ judėti į priekį 
skatina noras kokybišką, autori-
nį kiną padaryti lengvai prieinamą 
kuo platesnei, įvairaus amžiaus 
auditorijai, skirtingiems sociali-
niams sluoksniams. Supažindi-
nant Lietuvos miestų ir miestelių 
gyventojus su naujausiais pripa-

žintų kino menininkų darbais, tur-
tinamas kultūrinis Lietuvos regi-
onų gyvenimas ir mažinama jų 
socialinė atskirtis. 

Projektą iš dalies finansuoja Lie-
tuvos kino centras prie Kultūros 
ministerijos.

Organizatorių informacija
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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

Nuoširdžiai užjaučiame Lidiją Šimkuvienę, 
mylimam broliui mirus.

Laiptinės kaimynai

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

Pleneras (pranc. plein air   –
atviras oras) – tapymas iš na-
tūros gamtoje. Plenerinė ta-
pyba šiandien asocijuojasi su 
klasikine samprata. Menoty-
rininkė Nijolė Tumėnienė apie 
tai rašo: „Kai dailininkas im-
presionizmo įspūdžių pagau-
tas, paveikslus tapo gamtoje, 
kasdien ir tuo pačiu laiku at-
eidamas į tą pačią vietą, ste-
bėdamas gamtą, esant pana-
šiam apšvietimui <...> tada net 
sudėtingas apšvietimas pade-
da sukurti rimtus, kupinus vi-
dinio susikaupimo peizažus“.

Tarptautiniame tapybos plene-
re „ART bridge 24“ dalyvaus 24 
dailininkai iš Lietuvos, JAE (Du-
bajaus), Indijos (Mumbajaus), 
JK (Londono), JAV (Čikagos), 
Danijos (Kopenhagenos), Šri 
Lankos bei svečiai, dėstytojai, iš 
Toronto Dailės Akademijos (Ka-
nada), kurie savo kūryboje ple-
nero metu perteiks Druskininkų 
krašto unikalumą. 

Druskininkai – unikalus, isto-
rinis Lietuvos kurortas garsė-
jantis savo gamta, gydyklomis, 
mineralinio vandens šaltiniais. 
Miestas garsėja taip pat ir pa-
saulinę šlovę pelniusiais meni-
ninkais. Čia kūrė dailininkas ir 
kompozitorius M. K. Čiurlionis, 
gimė įžymus skulptorius, litva-
kas, modernistas, kubizmo at-

stovas Žakas Lipšicas.
Anot menotyrininkės dr. N. 

Tumėnienės, „dailininko potė-
pis priklauso nuo vaizduojamų-
jų objektų – medžių, debesų, že-
mės, vandens – materialumo, ir, 
kad tapybos išraiškingumas glū-
di pačios gamtos egzistavime 
– jos materialumo, vidinio gy-
venimo ritmo pajutime. Meistro 
nutapyti peizažai atskleidžia na-
tūralų, ramų, didingą, plačiai iš-
siskleidusį, ypač vasaros metu, 
gamtos gyvenimą, jos stichi-
nę galią“. Plenero dalyvių tapy-
ba, visų pirma, tai kiekvieno dai-
lininko „būsena“, kurioje vyksta 
bandymas absorbuoti gamtą ir 
tai, kas joje vyksta transformuo-
jant į drobę: gamtos spalvos, jų 
kaitą, santykį tarpusavyje, kas 
yra unikalu ir svarbiausia tapyto-
jui. Netradiciniuose tapybos ple-
neruose visuomet įdomu atitrūk-
ti nuo sau patogaus darbo būdo 
dirbtuvėse ir išmėginti jėgas ne-
įprastomis, o kartais ir ekstre-
maliomis sąlygomis. Kartais, kai 
nebegalioja įprastos metodinės 
taisyklės, kai nežinai, ko gali ti-
kėtis iš savęs, nustebini pats 
save. Tai žaidimas, kurio rezul-
tatas nenuspėjamas. Tuo jis ir 
įdomus. 

Būtų galima sutikti su „Vilniaus 
dailės aukciono“ vadovės filo-
sofijos mokslų daktarės Simo-

nos Makselienės nuomone, kad 
„šiandien niekas taip, kaip im-
presionistai, ar lietuvių tapytojai 
tarpukariu (kaip Jonas Buračas 
ar Jonas Šileika) nebetapo. Kaip 
ir niekas nebevaikšto pėstute po 
savo šalį, ieškodamas ir fiksuo-
damas įdomius ar istoriškai ver-
tingus objektus“. Šiame plenere 
bus galima įsijausti ir į klasikų, 
ir į modernių tapytojų vaidmenį, 
matant ir tapant šimtmečiais iš-
garsintas vietas, kurias visi sve-
čiai įvardija, kaip Dievo sukurtus 
gamtos šedevrus.

Dalyviai plenero metu pažins 
Druskininkų kraštą įvairiais ra-
kursais: nuo tapymo ir pažin-
ties su  sovietiniu paveldu „Grū-
to parke“, tapymo Liškiavoje, jos 
bažnyčios ir dominikonų vienuo-
lyno ansamblyje iki interaktyvių 
viešo tapymo akcijų pačiame 
Druskininkų mieste „100 skrybe-
lių kolekcijos tapymas“, šaldytu-
vų tapymas „Caparol + Snaigė“. 

2018 m. tarptautinio tapybos 
plenero „ART bridge 24“ organi-
zatoriai tikisi, kad ypač užsienio 
menininkai atras čia nuostabaus 
Lietuvos krašto naują pasaulį 
ir dar ne kartą grįš, kad unika-
li Druskininkų gamta, jos kuror-
tinė aplinka įkvėptų sukurti nau-
jų paveikslų.

Organizatorių informacija

Druskininkuose – tarptautinis tapybos 
pleneras „ART bridge 24“ 2018
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2018.08.18 d.
Šeštadienis

2018.08.17 d.
Penktadienis

2018.08.19 d.
 Sekmadienis

2018.08.20 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 378 s. 

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 7. 20 s. 

10:50 Komisaras Reksas 59 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

3. 12 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.
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. Prem-

jera. Vinetu. Sidabro ežero paslaptis.
00:35 Štutgarto kriminalinė policija 

7. 20 s. (k.).
01:20 Vasara su „Dviračio žiniomis“ (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. 12 s. (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Klauskite daktaro (k.).
05:00 Seserys 368 s. (k.).

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

kelnis“ 2. 13 s. 
06:55 „Simpsonai“ 20. 12, 

13 s. 
07:55 „Kam ta meilė?“. 
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 11 s. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
11:55 „Tai bent giminaičiai“ 105 s. 
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“ 20. 14-15 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ledynmetis“ 
21:05 VASAROS KINO TEATRAS 

„Kita moteris“.
23:15 „Adrenalinas“.
01:00 „Taksi“ (k.).
02:45 „Centurionas“ (k.).
04:25 „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“ 2. 17 s. 
05:10 „Rouzvudas“ 6 s. 

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

šviesa“ 267-269 s.
07:30 „Keista šeimynėlė“ 3 s.

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

08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Varom!“ 2 s. (k).
11:25 „Meilės sparnai“ 39, 40 s.
13:25 „Gyvenimo daina“ 54 s.
14:25 „Dvi širdys“ 1035-1038 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Kapitonas 

Filipsas.
23:35 Nebraska.
01:45 Išminuotojų būrys (k). 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
07.10 4 kampai.
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“ 2. 1 s.
09.15 „Moterų daktaras“ 2. 7 s.
10.20 „Jekaterina Didžioji“ 4 s.
11.25 „Ragana“ 19 s.
12.30 „Iššūkis“ 4. 5 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 2. 4 s.
14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 1 s.
16.00 Reporteris. 
16.30 Gyvenimo būdas. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 54 s.
18.00 Reporteris.
18.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
19.00 „Bitininkas“ 14 s.
20.00 Reporteris. 
20.30 Grilio skanėstai. 

06:00 „Auklė“ 95, 97 s.
07:30 „Asmens sargybinis“ 

15 s. (k).
08:30 „Farų karai“ 12 s. (k).

09:30 „Teisingumo agentai“ 36 s. (k).
10:35 „Kobra 11“ 14 s. (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 21 s. (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“ 4 s. (k).
13:45 „Asmens sargybinis“ 16 s. 
14:50 „Farų karai“ 13 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 37 s.
16:55 „Kobra 11“ 15 s.
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 22 s.
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ 5 s.
20:00 Info diena. 
21:00 Drakonų tiltas.
22:50 Žydrasis griaustinis (k).
01:00 „Sekso magistrai“ 6 s.
02:00 „Kas žudikas?“ 48 s. (k). 
02:50 Drakonų tiltas (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 

06:35 Dėžinukai.
08:05 Beatos virtuvė (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. Bendravimo 
ypatumai.

12:40 Pasaulio dokumentika. Varo-
vas. Didžioji dramblio kelionė.

13:35 Premjera. Džesika Flečer 4. 
7, 8 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 LRT 90-mečio gala koncertas 

iš Kauno „Žalgirio“ arenos. 
22:50 Ivon kvapas.
00:20 Vinetu. Sidabro ežero paslap-

tis (k.).
01:55 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija. Bendravimo 
ypatumai (k.).

02:50 Pasaulio dokumentika. Varo-
vas. Didžioji dramblio kelionė (k.).

03:45 Lengvai ir linksmai! Roko ir 
operos sintezė VCO Rock.

04:25 Džesika Flečer 4. 7, 8 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. Vagių 

vagis.
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:00 Premjera. Kačių ABC 4. 2 d. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Vidu-

riniųjų Rytų gamta. Egiptas. Išgyve-
nantieji dykumose.

12:40 Pasaulio dokumentika. Tacho 
upė. Žmones ir gamtą siejanti riba.

13:35 Puaro 5. 1, 2 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 7 s. 
21:50 Premjera. Antikvariato paslap-

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 379 s. 

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 7. 21 s. 

10:50 Komisaras Reksas 60 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4. 1 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 369 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 8. 1 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 

7. 21 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

4. 1 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 369 s. (k.).

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

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

Kirgizija“. 
10.35 „Pavojingiausios kelionės. La-

dakas“. 
11.10 Ekovizija. 
11.20 Grilio skanėstai. 
11.50 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“ 3, 4 s.
13.50 „Viskas dėl tavęs“ 5, 6 s.
16.00 Žinios.
16.20 Grįžtu namo. 
16.55 „Pasaulis iš viršaus“. 
17.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
19.00 „Jekaterina Didžioji“ 5 s.
20.00 Žinios.
20.25 „Jekaterina Didžioji“ 6 s.
21.30 Skinsiu raudoną rožę.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“ 5, 6 s.
00.40 „Viskas dėl tavęs“ 1, 2 s.
02.45 „Merdoko paslaptys“ 1. 9, 10 s.
04.15 Skinsiu raudoną rožę.
04.40 „Rasputinas“ 5 s.
05.30 Grilio skanėstai. 
06.00 Skinsiu raudoną rožę. 

06:15 „Televitrina“. Lietuva.
06:30 „Aladinas“ 163 s.
07:00 „Ančiukų istorijos“ 

56 s.
07:30 „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“ 9 s.
08:00 „Aladinas“ 164 s.
08:30 „Kobra 11“ 21. 2 s. 
09:30 „Maisto kelias“ 7 s.
10:00 „Bibliotekininkai“ 3. 7 s. 
11:00 „Mažylis mieste“.
12:50 „Kačių motina“.
14:45 „Aukso sergėtojas“.
16:45 „Ekstrasensai tiria“ 616 s. 
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS 

„Dantukų fėja“.
21:40 VASAROS KINO TEATRAS 

„Aš - robotas“.
23:55 „Purvini pinigai“.
01:55 „Kita moteris“ (k.).
03:50 „Adrenalinas“ (k.).
05:20 „Moderni šeima“ 15, 16 s. 

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Aladinas“ 164 s.
07:00 „Ančiukų istorijos“ 

57 s.
07:30 „Žvaigždžių karai. Sukilėliai“ 10 s.
08:00 „Aladinas“ 165 s.
08:30 „Kobra 11“ 21. 3 s. 
09:30 „Šefai vikingai“ 8 s.
10:00 „Bibliotekininkai“ 3. 8 s. 
11:00 „Orestas iš burtininkų giminės“.
13:00 „Karštos galvos“.
14:45 „Karštos galvos! 2“.
16:25 „Havajai 5.0“ 4. 21 s. 
17:25 „Į šiaurę“ 3 s.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS 

„Aplink pasaulį per 80 dienų“.
21:55 VASAROS KINO TEATRAS 

„Pagrobimas 2. Neišvengiamas kerštas“.
23:45 „Nuostabi dabartis“.
01:30 „Aš - robotas“ (k.).
03:30 „Purvini pinigai“ (k.).
05:20 „Moderni šeima“ 17, 18 s. 

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

kelnis“ 2. 14 s. 
06:55 „Simpsonai“ 20. 14, 

15 s. (k.).
07:55 „Bibliotekininkai“ 3. 8 s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Kobra 11“ 21. 3 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“ 20. 16, 17 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 12 s. 
20:00 „Tai bent giminaičiai“ 106 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“ 31 s. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Laukinė“.
00:55 „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“ 9. 21 s. 
02:35 „Rouzvudas“ 7 s. 
03:25 „Ekstrasensai tiria“ 72 s. 
04:20 „Moderni šeima“ 5. 16, 17 s. 
05:10 „CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius“ 2. 18 s. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Žvėrelių būrys“ 14 s. 
06:55 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“ 2  s. 

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

šviesa“ 270-272 s.
07:30 „Keista šeimynėlė“ 4 s.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ 180 s.

08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Ponas Bynas“ 12 s.
11:25 „Meilės sparnai“ 41, 42 s.
13:25 „Gyvenimo daina“ 55 s.
14:25 „Dvi širdys“ 1039-1042 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2. 
20:00 „Tautos tarnas“ 12, 13 s.
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Vendeta.
00:15 „Kultas“ 8 s.
01:05 Druska (k). 

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

Stambulas“. 
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. 9, 10 s.
13.00 „Baltoji vergė“ 29, 30 s.
15.00 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
15.15 Skinsiu raudoną rožę. 
16.00 Žinios.
16.20 Partizanų keliais. 
16.50 Grilio skanėstai. 
17.25 „Neišsižadėk“ 30 s.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ 30 tęs., 31 s.
20.00 Žinios.
20.25 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“ 5, 6 s.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“ 6 tęs.
23.00 „Iššūkis“ 2. 9, 10 s.
01.00 „Moterų daktaras“ 2. 1, 2 s.
02.45 „Baltoji vergė“ 29, 30 s.
04.05 „Neprijaukinti. Turkija“. 
04.30 „Iššūkis“ 2. 9, 10 s.
06.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Gvinėja“. 
06.30 „Pasaulio turgūs. Berlynas“. 

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

Vyrų šešėlyje. Felicija Bort-
kevičienė“. 

07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“ 2. 2 s.
09.15 „Moterų daktaras“ 2. 8 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 30 s.
11.25 „Ragana“ 20 s.
12.30 „Iššūkis“ 4. 6 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 2. 5 s.

06:15 „Auklė“ 91-95 s. (k).
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 „Nutrūkę nuo grandi-

nės“ 9 s. 
09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Vaikai šėlsta“ 14 s. 
10:30 „Džiunglių princesė Šina“ 12 s.
11:30 Rykliai - vandenyno valdovai. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“ 8 s. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“ 6 s. 
16:00 „Reali mistika“ 44 s. 
17:15 „Nusikaltimų tyrėjai“ 3 s. 
18:25 „Kas žudikas?“ 49 s. 
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS Javos 

karštis.
23:40 AŠTRUS KINAS Goblinas.
01:30 Dainuok mano dainą (k). 

06:30 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. Tauragė (k). 2017 m. 

07:30 „Auklė“ 96, 97 s. (k).
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
Akmenė. 2017 m. 

10:00 „Vaikai šėlsta“ 15 s. 
10:30 „Džiunglių princesė Šina“ 13 s.
11:30 Rykliai. Ne vien tik grobuonys. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“ 7. 
16:00 „Reali mistika“ 45 s. 
17:15 „Nusikaltimų tyrėjai“ 4 s. 
18:25 „Kas žudikas?“ 50 s. 
19:30 „Nemiga“ 5, 6 s.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Žvėrelių būrys“ 15 s. 
06:55 „Įspūdingasis Žmo-

gus-voras“ 3 s. 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Kung 

Fu Panda“ 2 s. 
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““ 3 s. 
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ 16 s. 
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ 4 s.
09:00 „Ogis ir tarakonai“ 18, 19 s. 
09:30 „Drakonų kova. Super“ 38 s. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Makaka 

Markas.
11:40 Flukas.
13:30 PREMJERA Jausmų vande-

nynas.
15:15 „Pričiupom!“ 10, 11 s. 
16:15 Šeimos savaitgalis.
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 Druska.
22:35 Juokdarių vakarienė.
00:45 Pjūklas.
02:40 Ponas ir ponia gangsteriai (k).

21.00 „Juodosios katės“ 8 s.
22.00 Reporteris.
22.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
23.00 „Gluchariovas“ 2. 1 s.
00.05 „Delta“ 24 s.
01.05 „Iššūkis“ 4. 2 s.
02.00 „Ragana“ 18 s.
02.45 „Jekaterina Didžioji“ 2 s.
03.35 „Deimantų medžiotojai“ 5 s.
04.20 „Ragana“ 18 s.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Gruzija“. 
06.30 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“. 

tys 6. Žmogžudystės pagal romanus.
23:20 Makalynė, arba Visu greičiu 

pirmyn.
01:00 Pasaulio dokumentika. Vidu-

riniųjų Rytų gamta. Egiptas. Išgyve-
nantieji dykumose (k.).

01:55 Pasaulio dokumentika. Tacho 
upė. Žmones ir gamtą siejanti riba (k.).

02:50 Kačių ABC 4. 2 d. (k.).
03:35 Lengvai ir linksmai!
04:15 Puaro 5. 1, 2 s. (k.).

07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Kung 
Fu Panda“ 1 s. 

07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““ 2 s. 
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ 15 s. 
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ 3 s.
09:00 „Ogis ir tarakonai“ 15-17 s. 
09:30 „Drakonų kova. Super“ 37 s. 
10:00 KINO PUSRYČIAI Pabėgi-

mas iš Žemės planetos.
11:45 Trys nindzės imasi veikti.
13:30 „Pričiupom!“ 9 s. 
14:00 „Paslaptingoji sala“ 1, 2 s.
17:30 „Geriau vėliau, negu nieka-

da“ 8 s.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Debesuota, 

numatoma mėsos kukulių kruša.
21:15 Ponas ir ponia gangsteriai.
23:15 Skaistuolė amerikietė.
00:55 Kapitonas Filipsas (k). 

21:30 „Juodasis sąrašas“ 16 s.
22:30 „Okupuoti“ 1, 2 s.
00:30 „Ekstrasensų mūšis“ 7 s. (k). 
02:25 Goblinas (k).
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2018.08.22 d.
Trečiadienis

2018.08.23 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 381 s. 
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 7. 23 s. 
10:50 Komisaras Reksas 62 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si 4. 3 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 371 s. 
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 382 s. 
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 7. 24 s. 
10:50 Komisaras Reksas 63 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

4. 4 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 372 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 Baltijos kelias.
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“. 
23:00 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras 8. 4 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 

7. 24 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

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

4. 4 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 Baltijos kelias (k.).
05:00 Seserys 372 s. (k.).

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

čiakelnis“ 2. 16 s. 
06:55 „Simpsonai“ 20. 18, 

19 s. 
07:55 „Kam ta meilė?“ 32 s. 
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 

13 s. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
11:55 „Tai bent giminaičiai“ 107 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“ 20. 20, 21 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 14 s. 
20:00 „Tai bent giminaičiai“ 108 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“ 33 s. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Taksi 2“.
00:10 „Kastlas“ 8. 2 s.
01:10 „Kaulai“ 9. 23 s. 
02:00 „Rouzvudas“ 9 s. 
02:50 „Ekstrasensai tiria“ 74 s. 
03:50 „Moderni šeima“ 5. 20, 21 s. 
04:45 „Kastlas“ 8. 2 s.
05:30 „Moderni šeima“ 19 s. 

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

kelnis“ 2. 17 s. 
06:55 „Simpsonai“ 20. 20 

s. (k.).
07:25 „Simpsonai“ 20. 21 s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ 33 s. (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 

14 s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
11:55 „Tai bent giminaičiai“ 108 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“ 21. 1, 2 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 

15-17 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“ 34 s. 
21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Komando“.
00:15 „Kastlas“ 8. 3 s.
01:15 „Kaulai“ 9. 24 s. 
02:05 „Rouzvudas“ 10 s. 
02:55 „Ekstrasensai tiria“ 75 s. 
03:55 „Moderni šeima“ 5. 22, 23 s. 
04:45 „Kaulai“ 9. 24 s. 
05:35 „Moderni šeima“ 20 s. 

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

šviesa“ 276-278 s.
07:30 „Keista šeimynėlė“ 6 s.

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

08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“ 45, 46 s.
13:25 „Gyvenimo daina“ 57 s.
14:25 „Dvi širdys“ 1047-1050 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2. 
20:00 „Tautos tarnas“ 16, 17 s.
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Spąstai.
00:20 „Kultas“ 10 s.
01:10 Apsuptyje (k). 

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

šviesa“ 279-281 s.
07:30 „Keista šeimynėlė“ 7 s.

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

08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 

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

07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“ 2. 3 s.
09.15 „Moterų daktaras“ 2. 9 s.
10.20 „Neišsižadėk“ 31 s.
11.25 „Krikšto tėvas“ 1 s.
12.30 „Iššūkis“ 4. 7 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 2. 6 s.
14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 3 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 56 s.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Bitininkas“ 16 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Juodosios katės“ 10 s.
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“ 2. 3 s.
00.05 „Delta“ 2. 2 s.
01.05 „Iššūkis“ 4. 4 s.
02.00 „Ragana“ 20 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 25 s.
03.35 „Deimantų medžiotojai“ 7 s.
04.20 „Ragana“ 20 s.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 47 s.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija.
07.10 4 kampai. 

07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
08.10 „Delta“ 2. 4 s.
09.15 „Moterų daktaras“ 2. 10 s.
10.20 „Jekaterina Didžioji“ 5 s.
11.25 „Krikšto tėvas“ 2 s.
12.30 „Iššūkis“ 4. 8 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 2. 7 s.
14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 4 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 57 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai 

verta“.
19.00 „Bitininkas“ 17 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Juodosios katės“ 11 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai 

verta“.
23.00 „Gluchariovas“ 2. 4 s.
00.05 „Delta“ 2. 3 s.
01.05 „Iššūkis“ 4. 5 s.
02.00 „Krikšto tėvas“ 1 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 26 s.
03.35 „Deimantų medžiotojai“ 8 s.
04.20 „Krikšto tėvas“ 1 s.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 48 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“ 2. 5 s.
09.15 „Moterų daktaras“ 2. 11 s.
10.20 „Jekaterina Didžioji“ 6 s.
11.25 „Krikšto tėvas“ 3 s.
12.30 „Bitininkas“ 1 s.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“ 2. 8 s.
14.55 „Gurovo bylos. Savivalė“ 1 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 58 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Bitininkas“ 18 s.
20.00 Reporteris. 
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Juodosios katės“ 12 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“ 2. 5 s.
00.05 „Delta“ 2. 4 s.
01.05 „Iššūkis“ 4. 6 s.
02.00 „Krikšto tėvas“ 2 s.
02.45 „Jekaterina Didžioji“ 3 s.
03.35 „Tarp meilės ir neapykantos“ 1 s.
04.20 „Krikšto tėvas“ 2 s.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 49 s.

06:00 „Auklė“ 101-103 s.
07:30 „Vladimiras Vysockis: 

„Ačiū, kad gyvas“„ 1 s. (k).
08:30 „Farų karai“ 14 s. (k).

09:30 „Teisingumo agentai“ 38 s. (k).
10:35 „Kobra 11“ 16 s. (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 23 s. (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ 6 s. (k).
13:40 „Vladimiras Vysockis: „Ačiū, 

kad gyvas“„ 2 s.
14:50 „Farų karai“ 15 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 39 s.
16:50 „Kobra 11“ 1 s.
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ 7 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 4 s. 
21:00 Superbombonešis. Naikin-

ti viską.
23:20 Sumautos atostogos Meksi-

koje (k).
01:10 „Sekso magistrai“ 7 s.
02:15 „Nusikaltimų tyrėjai“ 3 s. (k). 

06:00 „Auklė“ 104-106 s.
07:30 „Vladimiras Vysockis: 

„Ačiū, kad gyvas“„ 2 s. (k).
08:30 „Farų karai“ 15 s. (k).

09:30 „Teisingumo agentai“ 39 s. (k).
10:30 „Kobra 11“ 1 s. (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“ 7 s. (k).
13:40 „Vladimiras Vysockis: „Ačiū, 

kad gyvas“„ 3 s. 
14:50 „Farų karai“ 16 s. 
15:50 „Teisingumo agentai“ 40 s. 
16:55 „Kobra 11“ 2 s. 
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 24 s. 
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ 8 s. 
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 5 s. 
21:00 Nužudyk dėl manęs.
22:50 Superbombonešis. Naikinti 

viską (k).
01:00 „Sekso magistrai“ 8 s. 
02:00 „Nusikaltimų tyrėjai“ 4 s. (k). 

06:00 „Auklė“ 107-109 s.
07:30 „Vladimiras Vysockis: 

„Ačiū, kad gyvas“„ 3 s. (k).
08:30 „Farų karai“ 16 s. (k).

09:30 „Teisingumo agentai“ 40 s. (k).
10:35 „Kobra 11“ 2 s. (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 24 s. (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“ 8 s. (k).
13:40 „Vladimiras Vysockis: „Ačiū, 

kad gyvas“„ 4 s. 
14:50 „Farų karai“ 1 s.  
15:50 „Teisingumo agentai“ 1 s.
16:55 „Kobra 11“ 3 s.
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 1 s.
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ 9 s.
20:00 Info diena. 
21:00 Maksimali rizika.
23:00 Nužudyk dėl manęs (k).
00:50 „Sekso magistrai“ 9 s. 
01:50 „Kas žudikas?“ 49 s. (k).

2018.08.21 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis 380 s. 

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 7. 22 s. 

10:50 Komisaras Reksas 61 s.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si 4. 2 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 370 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 8. 2 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 

7. 22 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si 4 (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 370 s. HD (kart.).

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

čiakelnis“ 2 sez. 15 s. 
06:55 „Simpsonai“ 20. 16, 

17 s. (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ 31 s. (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 

12 s. (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ 3. 
12:00 „Tai bent giminaičiai“ 106 s. (k.).
13:00 „Pažadėtoji“ 
15:00 „Simpsonai“ 20. 18, 19 s. 
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“ 4. 13 s. 
20:00 „Tai bent giminaičiai“ 107 s. 
21:00 „Kam ta meilė?“ 32 s. 

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

šviesa“ 273-275 s.
07:30 „Keista šeimynėlė“ 5 s.

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

08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“ 43, 44 s.
13:25 „Gyvenimo daina“ 56 s.
14:25 „Dvi širdys“ 1043-1046 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2. 
20:00 „Tautos tarnas“ 14, 15 s.
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Apsuptyje.
00:35 „Kultas“ 9 s.
01:25 Vendeta (k). 

06:00 „Auklė“ 98-100 s.
07:30 „Asmens sargybinis“ 

16 s. (k).
08:30 „Farų karai“ 13 s. (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ 37 s. (k).
10:35 „Kobra 11“ 15 s. (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 22 s. (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ 5 s. (k).
13:40 „Vladimiras Vysockis: „Ačiū, 

kad gyvas“„ 1 s.
14:50 „Farų karai“ 14 s.
15:50 „Teisingumo agentai“ 38 s.
16:55 „Kobra 11“ 16 s.
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“ 23 s.
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“ 6 s.
20:00 Info diena. 
20:25 „Nusikaltimų miestas“ 3 s. 
21:00 Sumautos atostogos Meksikoje.
22:55 Javos karštis (k).
00:55 „Juodasis sąrašas“ 16 s. (k).
01:45 „Okupuoti“ 1, 2 s. (k).

14.55 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 2 s.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
17.00 „Moterų daktaras“ 2. 55 s.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
19.00 „Bitininkas“ 15 s.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte. 
21.00 „Juodosios katės“ 9 s.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė‘.
23.00 „Gluchariovas“ 2. 2 s.
00.05 „Delta“ 2. 1 s.
01.05 „Iššūkis“ 4. 3 s.
02.00 „Ragana“ 19 s.
02.45 „Neišsižadėk“ 24 s.
03.35 „Deimantų medžiotojai“ 6 s.
04.20 „Ragana“. 
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Baltoji vergė“ 46 s.

21:30 „TV3 vakaro žinios“. 
22:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Fenikso skrydis“.
00:50 „Kastlas“ 8. 1 s.
01:40 „Kaulai“ 9. 22 s. 
02:30 „Rouzvudas“ 8 s. 
03:20 „Ekstrasensai tiria“ 73 s. 
04:20 „Moderni šeima“ 5. 18, 19 s. 
05:10 „Kastlas“ 8. 1 s.

19:30 Gyvenimas. 
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 8. 3 s.
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 

7. 23 s. (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 

4. 3 s. (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys 371 s. (k.).

11:25 „Meilės sparnai“ 47, 48 s.
13:25 „Gyvenimo daina“ 58 s.
14:25 „Dvi širdys“ 1051-1054 s.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Užtikrin-

tas teisingumas.
00:30 „Kultas“ 11 s.
01:20 Spąstai (k).
02:55 Alchemija XXV. Nematomos 

moterys. 
03:20 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

Parduodamas 2 kambarių 50 kv. m 
butas M. K. Čiurlionio g., 5 aukš-
te, renovuotame name, maži mo-

kesčiai, butas po remonto. Kaina – 
44000 Eur. 

Tel. 8 654 99573



2018 m.  rugpjūčio 16 d.                                                          Savaitraščio Nr. 16814

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

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

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

skalda. Tel. 8 698 76866

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

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

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25 %.

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

Tel. 8 682 10953

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

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

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

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

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

 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

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

Atliekame statybos ir apdailos darbus. 
Tel. 8 601 52590

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 31 d. Druskininkų savivaldybė-
je, Viečiūnų seniūnijoje, Švendubrės kaime bus atliekami Janei Sma-
liukienei žemės sklypų kad., Nr. 3865/0004:460 - 9,00 val.; kad., Nr. 
3865/0005:332 -10.00 val.; kad., Nr. 3865/0005:330 - 11.00 val.; kad., 
Nr. 3865/0005:331 -12.00 val.; kad., Nr. 3865/0005:333 -13.00 val.; 
kad., Nr. 3865/0004:461 -14.00 val.; kad., Nr. 3865/0004:459 - 15.00 
val. kad., Nr. 3865/0004:459 - 16.00 val., kad., Nr. 3865/0004:454 – 
16.30 val.   kadastriniai matavimai. Prašome į matavimus atvykti gre-
timų žemės sklypų, kurių kad. Nr. 3865/0005:384 ; 3865/0005:389 
; 3865/0004:479 ; 3865/0005:386 ; 3865/0004:480 ; 3865/0005:383 
; 3865/0004:478 , mirusių savininkių Anna Pečiukevič ir Jadvy-
gos Vaškevičienės turtinių teisių paveldėtojus.  Sklypo, kurio kad.
Nr.3865/0004:425, mirusios savininkės Anelės Jakimavičienės ir kad.
Nr.3865/0004:415 mirusio savininko Viktoro Ugliko  turtinių teisių pa-
veldėtojus. Sklypo kad.Nr.3865/0005:881 savininkę Anelė Kalėdienė 
prašome atvykti ribų paženklinimą.
Matavimus atlieka MB „Geometras“  matininkas Edmundas Mazėtis.

Tel. 8 614 30409,  el. paštas mbgeometras@gmail.com

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

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

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijai 
reikalingas anglų kalbos mokytojas

Reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pe-
dagogo kvalifikaciją. 

Informacija teikiama telefonu: (8 313) 43373

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijai 
reikalingas buhalteris (1 etatas). 

Reikalavimai: turėti aukštąjį arba aukštesnįjį buhalterinį išsi-
lavinimą, gerus darbo kompiuteriu įgūdžius. 

Informacija teikiama telefonu: (8 313) 43373
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Asmeniniai skelbimai
2 aukštų 6 kambarių 126 kv. m 
gyvenamas namas su ūkiniu pas-
tatu, garažu 10,6 a sklype Sakų 
g., Druskininkuose, šalia pušyno. 
Kaina – 85000 Eur. Arba keičiau 
į butą Druskininkuose ar Kaune 
Tel. 8 600 80228

Skubiai 6,55 a sklypą su mūriniu 
sodo namu Jaskonyse, Bočių g. 
(yra elektra, kanalizacija, stoginė, 
ūkinis priestatas, šulinys, asfal-
tuotas kelias). Kaina – 15000 
Eur. Tel. 8 655 07713

Gyvenamas namas su ūkiniais 
pastatais 17 a sklype Leipalingy-
je. Kaina – 36700 Eur.  
Tel. 8 694 52629

20 a namų valdos sklypas, Nau-
jasodės pradžioje, Jaskonių g. 
šalia miško ir prie pat asfaltuoto 
kelio, 4 km nuo Druskininkų. Yra 
atvesta elektra. Padaryta kadas-
triniai matavimai, vandentiekis, 
visi dokumentai yra.

Kaina – 14500 Eur. Tel.: 8 686 
14615, 8 628 36763

1,3 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas (8 km iki Druskininkų). 
Šalia ežeras. Tel. 8 680 76474

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

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

Namas Leipalingyje su 23 a že-
mės sklypu. Kaina – 18000 Eur. 
Tel. 8 600 25115

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

Naudoti lieti ratlankiai R15 su 
naudotomis vasarinėmis padan-
gomis. Kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 682 49054

„Ford Focus“ 2004 m., 1,8 L dy-
zelinas, universalas, iš Vokietijos. 
Tel. 8 627 41843

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

„VW Golf“ 1998 m., 1,4 L benzi-
nas, TA iki 2020.06, draudimas. 
Kaina – 1200 Eur. Tel. 8 610 74499

„Mazda 2“ 2003 m., 1,2 L benzi-
nas, TA iki 2020.08. Kaina – 1250 
Eur. Tel. 8 612 97432

„VW Golf 3“ 1992 m., 1,8 L benzi-
nas, TA iki 2019.08. Kaina – 550 
Eur. Tel. 8 612 97432

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

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

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

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

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

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

Senoviniai antikvariniai daiktai, 
knygos, knygų lentynos, kriau-
klės. Tel. 8 617 40100

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

Sportinis dviratis, šildytuvas-ven-
tiliatorius, videomagnetofonas. 
Tel. 8 630 36440

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

Dviračiai: vyriškas „Gudereith“ 
(XXL dydis), hidrauliniai stab-
džiai, 28 colių ratai, dinama rate 
už 185 Eur; kalnų „Hill“ už 120 
Eur; moteriškas „Trek“, 8 vidinės 
„Nexus“ pavaros už 185 Eur; ma-
žas vaikiškas už 30 Eur.  
Tel. 8 623 53377

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

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

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

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

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

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

8 kv. m betono spalvos trinkelių, 
benzininė vejapjovė.  
Tel. 8 687 15671

Keičia

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

Perka

Apleistą 1-2 kambarių butą (10 
km aplink Druskininkus).  
Tel. 8 623 53377

Ieško darbo

Jaunas vaikinas ieško darbo.  
Tel. 8 627 17975

Vyras ieško kiemsargio arba 
ūkvedžio darbo sanatorijoj.  
Tel. 8 627 41843

Moteris ieško darbo, išvežioti 
lankstinukus, ne visą darbo die-
ną. Tel. 8 644 84291

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

56 m. moteris ieško slaugės (turi 
7 m. patirties) arba bet kokio dar-
bo. Tel. 8 605 05177

Nuoma

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

Išnuomojamas 92 kv. m butas 
M. K. Čiurlionio g. 87, 2 aukšte, 
ilgam laikui. Tel. 8 620 63909

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

Išnuomojamas garažas bendrijo-
je „Žiedas“, Merkinės g. Mūrinis, 
yra duobė, elektra. Kaina – 1 
mėn./20 Eur. Tel. 8 662 95286

Išnuomojamas 1 kambario butas 
dirbančiai merginai Gardino g. 
Tel. 8 686 08988

Nuo 08.26 išnuomojamas 2 kam-
barių butas Veisiejų g. su baldais 
ir buitine technika. Kaina – 1 
mėn./200 Eur + komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 611 48844

Išnuomojamas 1 kambarys 2 
kambarių bute, 1 žmogui.  
Tel. 8 604 44238

Kiti

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

Dovanoju pliušinius žaislus.  
Tel. 8 630 87652

Rasti rakteliai. Tel. 8 313 54800

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 a namų valdos sklypas Veisie-
juose, šalia Ančios ežero, yra as-
faltuotas kelias. Tel. 8 650 25181

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

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Krovinių pervežimo (1,5 tonos), perkraustymo 
paslaugos. Tel. 8 636 08040

Parduotuvei reikalinga pardavėja (-jas)-
konsultantė (-as). Tel. 8 698 39402

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ ieško auklėtojo 
dirbti ikimokyklinio amžiaus grupėje 1 etatu.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Reikalavimai: 
• aukštasis arba aukštesnysis pedagogo išsilavinimas pagal spe-

cialybę;
• puikūs bendravimo įgūdžiai su vaikais;
• gebėjimas dirbti IKT.
Privalumai: pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis, 

gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus ikimokyklinukais, komunikabi-
lumas, aktyvumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti 
komandoje, ankstesnės(-ių) darbovietės (-čių) rekomendacijos.

Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo 
pateikti šiuos duomenis:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus 

informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.
Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiusti elektroniniu 

paštu koriukas@gmail.com.
Telefonas pasiteirauti: (8-313) 53816

Siūlomas nuolatinis traktorininko darbas šalia Seirijų. Reikalingos Tr1, Tr2 
teisės. Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu nuo 700 Eur (į rankas) plius virš-
valandžiai. Po bandomojo laikotarpio didės priklausomai nuo kvalifikacijos 
(1000-1100 Eur į rankas). Kompensuojamas kuras į darbą, apmokami visi 
viršvalandžiai, darbas su nauja technika. Darbas vasarą žemės ūkyje, žie-
mą biokuro traukimas. Tel. 8 677 25331
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Tikras Lietuvos perlas – Druskininkai

Rasa Sagė, rašytoja

Štai aš ir vėl Druskininkuose. 
Nuo to laiko, kai tėvas čia nu-
sipirko seną apleistą butą, jau 
negaliu suskaičiuoti, kelintą 
kartą. Ką čia veikiu? Dažniau-
siai – ilsiuosi. Kartą atvažiavau 
rašymo sesijos, padirbėjau iš 
peties – parašiau net 50 pusla-
pių naujos knygos. Porą kartų 
pristačiau savo knygą – Drus-
kininkų bibliotekoje ir „Eglės“ 
sanatorijoje... Tačiau čia noriu 
parašyti ne apie tai.

Druskininkai. Kokie jie?
Nors lankiausi čia jau n kar-

tų, kiekvieną kartą Druskininkai 
būna kitokie. Kas kartą, būnant 
su kitais žmonėmis, kita kompani-
ja, veikiant kitus dalykus, šis Lie-
tuvos perlas sušvinta naujai. Kie-
kvieną kartą randu čia ką nors 
naujo, visiškai neišbandyto arba 
seno-gero, pamiršto.

Taip yra todėl, kad čia yra tiek 
daug galimybių, net sunku visas 
išvardinti. Tuo labiau sunku viską 
išbandyti ir išragauti. Svajoju grįž-
ti čia dar vieną kartą viena, rašyti. 
Rašosi Druskininkuose labai ge-
rai, ne veltui čia gimė ir kūrė ge-
nijumi laikomas M. K. Čiurlionis. 
Vis dar neaplankiau jo muziejaus, 
bet būtinai tai padarysiu dar šiais 
metais.

Čia visada gerai miegu. Gerai 
išsimiegojus, visiškai atsipalaida-
vus, kartais visą dieną niekur ne-
sinori eiti iš buto, ypač turint gerą 
knygą arba daug kūrybinių min-
čių, tačiau su vaikais taip elgtis 
sekasi sunkiai. Todėl susiruošiam 
ir einam.

Nusileidus į senos statybos re-
novuoto namo kiemą, visada yra 
dvi galimybės, kur sukti – į dešinę 
arba į kairę. Kairėje – miesto cen-
tras, fontanas ir vandens parkas. 
Tačiau dažniausiai sukame į deši-
nę. Iš karto už namo auga senes-
nė už mane obelis, šiais metais 
gausiai aplipusi vaisiais, maža 
gatvelė, kurioje pravažiuoja tik 
vienas kitas automobilis, ir kelei-
vius linksmai pasitinkantis Ratny-
čėlės upelis, amžinai čiurlenantis 
savo mielas melodijas.

Perėjus tiltelį, sukame į Dinei-
kos parką, apaugusį šimtametė-
mis pušimis, į kurias reikia žiūrėti 
užvertus galvą. Parke – pramo-
gos ir sportas, šalia didelės par-
ko teritorijos teka ta pati linksmuo-
lė Ratnyčėlė.

Jei į parką nesukame, o einame 
toliau, prieiname autobusų stotį, o 
už jos – Druskonio ežeras.

ĮSPŪDIS
Šiandien pirmą kartą (ir vėl kaž-

kas naujo!) plaukėme vandens 
dviračiu. Vandens dviratis – tai 
toks plaustas ant vandens su kė-
dėmis ir pedalais, kuriuos galima 
minti ir sukti mechaninius dviračio 
irklus (motoriuką). Vairą atstoja 
lazdelė – galima sukti į kairę arba 
į dešinę. Man tai buvo pirmas kar-
tas po maždaug 30 metų, o vai-
kams – pirmas kartas gyvenime. 
Ilgai teko aiškinti, kuo vandens 
dviratis skiriasi nuo paprasto dvi-
račio. Visiems buvo labai smagu 
pasėdėti ant lygaus kaip stiklas 
vandens paviršiaus, pasisveikinti 
su ramiai šalia praplaukiančiomis 
antelėmis, pasimėgauti skaisčia, 
vandenyje atsispindinčia saule, 
kvėpuojant drėgme, kylančia nuo 
ežero.

Pasiplaukioję dviračiu, nuėjo-
me į vaikų žaidimų aikštelę, o iš 
jos – prie kito ežero, kuris skirtas 
ne plaukioti vandens dviračiais ar 
valtimis, tačiau maudytis. Puikus 
pliažas su smėliu, gėlo vandens 
dušu ir kavine su ledais. Vaikams 
sušlapus, sukome link namų, pa-
keliui pasėdėdami ant avinų, ant 
kurių galima užlipti laipteliais ir at-
sisėsti ant jų nugarų (tokios skulp-
tūros). Pasukome asfaltuotais 
miško takeliais, vengdami dvira-
tininkų, ne tik įprastų, bet ir velo-
mobilių, labai populiarių, važiuo-
jančių ant dviejų storų ratų, taip 
pat keturviečių dviračių tarsi ka-
rietų; per tiltelį, per upelį, vėl par-
ėjome namo.

Visada labai smagu sukti ir į kai-
rę. Gera pamatyti didelę, raudoną 
gotikinę bažnyčią, pereiti pėsčių-
jų alėja su juokingomis figūromis 
ir prisėsti prie fontano, kuris šoka 
pagal užsakytą melodiją ir yra 
ypač įspūdingas vakare, kai pra-
sideda šviesos muzika. Šokan-
tis, dainuojantis ir spalvomis besi-
keičiantis fontanas. Smagu žiūrėti 
ne tik į jį, bet ir į visą dieną prie 
fontano besiturškiančius vaikus, 
lakstančius nuo jo purslų, sukan-
čius iš pažiūros sunkų, bet labai 
lengvai pasiduodantį milžinišką 
akmeninį rutulį.

Aplinkui skamba įvairiausios kal-
bos, sutikus kur žmogų, niekada 
nežinai, jis vietinis ar ne. Dažniau-
siai ne. Atvažiuoja žmonės ne tik 
iš visos Lietuvos, bet ir užsienio. 
Taigi ir vaikai, sukantys didžiu-
lį, tarsi Žemės rutulį, ne vietiniai, 
o gali būti iš viso pasaulio. Kaip 
simboliška.

Kiek toliau nuo fontano yra Van-
dens parkas, kuris yra ne tik pir-
masis, bet ir, mano nuomone, 
geriausias vandens parkas Lietu-
voje. Ten gera, tarsi namuose.

Šalia parko teka Nemunas, pla-
tus, ramus. Malonu pasivaikščioti 
palei upę, galima plaukti ir laiveliu 
(tai teko kartą daryti, kai buvome 
Druskininkuose dviese su drauge 
ir dar visai mažais vaikais). Pau-
piu tiesiasi graži pėsčiųjų alė-
ja, kurioje galima sutikti kara-
liaus Mindaugo, žmogaus dydžio 
skulptūrą, arba nusiprausti veidą 
grožio vandens šaltinyje.

Prie upės įsikūrusios sanato-
rijos ir biuvetės – nameliai, į ku-
riuos užėjus, galima atsigerti tikro 
mineralinio vandens iš požeminių 
šaltinių. Tačiau labiausiai iš visų 
man patinka „Eglės“ sanatorija, 
kuri susikūrė atskirą savo pasaulį 
– šiek tiek toliau nuo centro, nuos-
tabiame parke-pušyne, kuriame 
gera vaikščioti, sėdėti ant suole-
lių, o vaikams lakstyti ar žaisti ka-
muoliu.

Tik šiais metais pirmą kartą teko 
išbandyti baseiną Eglėje+, ir, nors 

pirčių ir baseinų pasirinkimas 
Druskininkuose yra didžiulis, šis 
nukonkuravo visus kitus. Ypač su 
vaikais. Įspūdį paliko milžiniška, 
sekli burbulinė vonia, kurioje vai-
kai galėjo ne tik saugiai, vilkėda-
mi baseine duodamas liemenes, 
patys vaikščioti, bet ir pasimoky-
ti plaukti. Mano dar tada dvime-
tis pirmą kartą bijojo lįsti į vande-
nį, bet jau po pusės valandos su 
liemene plaukiojo visiškoje eufori-
joje, pasiekęs savo vaikiškos lai-
mės viršūnę. 

Neleido ne tik jo laikyti, bet ir 
liesti, kaip gera buvo plaukti PA-
ČIAM. Mums taip pat labai ne-
daug trūko iki laimės viršūnės – 
puikus baseinas, didelis pirčių 
pasirinkimas, viskas pagal porei-
kį, viskas patogu, paslaugu, šva-
ru. Nuostabu.

SPA lieka SPA, tačiau joks SPA 
neatstos miškų. Didžiulių, natū-
ralių pušynų. Tokių, kuriuose, at-
rodo, visos neigiamos emocijos 
atsimuša į pušų kamienus ir susi-
geria į žemę. 

Gaila, kad dauguma keliukų 
miškuose asfaltuoti, daug malo-
niau būtų pajusti tikrą žemės pa-
viršių po savo kojomis. Tačiau, 
kita vertus, labai patogu važiuoti 
dviračiais, galima juos čia pat iš-
sinuomoti važiuoti toli toli. 

O dar miškų gerybės – grybai ir 
uogos! Aš labai myliu mišką, todėl 
dažnai žygiuoju miško takeliais ir 
žiūriu į medžius. Liečiu juos, jau-
čiu juos. Jie geri. Jie priima visus 
tokius, kokie jie yra.

Jei norisi aštrių pojūčių, galima 
nuvažiuoti į „Snow Areną“. Ji šiek 
tiek už miesto, reikia automobilio 
arba nusikelti ten Lynų keliu. Lynų 
kelias – tai slidininkų keltuvas, į 
kurį įlipti galima centre, prie Van-
dens parko, o išlipti prie „Snow 
Arenos“. Turėtų būti įspūdinga 
kelionė virš miškų, upės ir eže-
rų, nors dar neišbandžiau. „Snow 
Arena“ yra dirbtinės slidinėjimo 
trasos, veikiančios visus metus. 
Mes su vyru, atvažiavę slidinėti į 
Druskininkus, taip ir nepaslidinė-
jome, o prasėdėjome restorane, 
pasikėlę į 50-ties metrų aukštį. 
Jaukiai šilumoje ragaujant tobu-
lus patiekalus, pro stiklinę sieną 
galima buvo matyti, kaip slidinėja 
striukėmis ir kepurėmis apsigin-
klavę slidininkai, kaip pakyla, kaip 
griūna ir keliasi, aplipę sniegu.

Tačiau didesnis iššūkis nei leis-
tis slidėmis nuo maždaug raudo-
nosios trasos kalno, mums pa-
sirodė išeiti į restorano balkoną 
– jame tikrai pajusite aukščio bai-
mę. Balkono turėklai nematomi 
(stikliniai), grindys – kiauros. Apa-
čioje, žemai žemai po kojomis pa-
matysite milžiniškų pušų viršūnes 
ir norėsis griebtis be ko, kas stabi-
lu. Brrrr, bet įspūdinga!

Pramogų Druskininkuose ti-
krai netrūksta ir dideliems, ir ma-
žiems. Neseniai atsidarė drugelių 
kupolas, kuriame drugeliai tupia 
ant rankų, galvos. Yra apvirtęs 
namas, kurio stogas yra grindys, 
o lovos, vonia ir klozetas kabo ant 
lubų. 

O jūs kas, musė? Galite tuo įsiti-
kinti savo akimis ir savo pojūčiais. 
Galite karstytis medžiais UNO 
parke, lėkti per upę lynu arba kel-
tis Lyno keliu... Tiesą sakant, be-
veik kas kartą atvažiavusi, ran-
du naują, nematytą pramogą, dar 
daug kas liko neišbandyta.

Ir ne taip svarbu, kur pasuksi. 
Kur besuktum, į kairę ar į deši-
nę, jautiesi tarp gerai išsimiegoju-
sių, besiilsinčių, puikiai nusiteiku-
sių žmonių. Atsipalaiduoji ir pats, 

nereikia niekur skubėti. Tai poilsi-
nis, kurortinis ir kultūrinis miestas. 
Daug koncertų, renginių, parodų, 
muziejų. 

Čia viskas arti, viskas ranka pa-
siekiama. Nori į mišką – prašom, 
nori prie ežero – prašom, nori į 
baseiną – prašom, nori procedū-
rų – prašom, nori kultūros – pra-
šom, nori ramybės – irgi prašom.

Tiesa, visai netoli Druskininkų 
yra Grūto parkas, kuriame surink-
tos senos sovietinės skulptūros ir 
išlaikyta tų laikų dvasia, Merkinės 

piramidė, kurioje ne vienas atran-
da ramybę ir dvasios pusiausvy-
rą. Yra Vilkės golfo klubas su nea-
prėpiamais golfo laukais, kuriame 
mėgėjai arba bandantieji gali pra-
leisti puikią dieną.

Vienu žodžiu, visko daug, viskas 
arti ir visiems pagal poreikį. 

Tikras Lietuvos perlas! 
Man asmeniškai atvažiuoti 

Druskininkus norėsis dėl jų ypa-
tingai minkšto, švelnaus, drėgno 
pušyno oro, ramybės ir miškų. 
Dar ir dar ir dar kartą.

IV-asis Tarptautinis Druskininkų vasaros 
teatro festivalis „SANKRYŽA“

Rugpjūčio 16 d. 19 val. (Sanatorijos „Beloarus“ kavinėje, Mairo-
nio g. 1) – M. Jones komedija „Akmenys užantyje“ (Slovakija, te-
atras „Kontra“). Režisierė – Klaudyna Rozhin, aktoriai Peter Čižmar 
ir Tomaš Diro.

Dramaturgė Marie Jonesas – viena iš žymiausių ir sėkmingiausių iš 
Šiaurės Airijos kilusių teatro menininkių. Pjesė „Akmenys užantyje“, 
parašyta 1999 m., iš karto tapo didžiausiu teatro hitu. Iš pirmo žvilgs-
nio tragikomedijos siužetas labai banalus: du vaikinai iš Airijos kaimo 
nusprendė tapti Holivudo žvaigždėmis...

Puiki aktorių vaidyba teatro „Kontra“ spektakliui atnešė pripažinimą, 
jis pelnė nemažai prizų įvairiuose festivaliuose. 

Rugpjūčio 16 d. 19 val. Jaunimo užimtumo centre (Veisiejų g. 
17) F. Dostojevskio „Užrašai iš pogrindžio“ (Lietuva, teatras-stu-
dija „Theaomai“)

Režisierė: Silva Krivickienė. Vaidina: Pijus Ganusauskas, Marija Pe-
travičiūtė,  Arnoldas Augustaitis, Mindaugas Majauskas, Tomas Kum-
piniauskas, Rita Kasnauskaitė.

„Užrašai iš pogrindžio“ – rusų literatūros klasiko Fiodoro Dostojevs-
kio (1821-1881) apysaka, kurią ne vienas Vakarų Europos mąstytojas 
laiko egzistencializmo literatūros pradžia. Šioje apysakoje F. M. Dosto-
jevskis užfiksavo visus matomus ir nematomus žmogaus siekius ir am-
bicijas, jo neįtikėtinus sielos ir minties vingius, kerteles, paslaptis ir ga-
limybes. 

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

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

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

niai svajojau kurti šį žanrą, nes tai – muzikos, žodžių, plastikos, vai-
dybos sintezė. Tuo pat metu – ir pokalbis apie amžinas temas, genia-
lumą. Repertuariniame teatre dažniausiai egzistuoja „ketvirtoji siena“. 
Nesvarbu, ar vaidinamas Šekspyras, ar Čechovas, žiūrovas išlieka 
stebėtojo vaidmenyje. Kabare žanre „ketvirtosios sienos“ nėra, pagrin-
dinis artisto partneris – publika. Aš dainuoju, šoku, skaitau poeziją, pa-
sakoju 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. Pabandykime porai valandų ištrūkti iš kas-
dienybės sumaišties, atitolti nuo mūsų beprotiško pasaulio ir atsiduoti 
žmogiškojo bendravimo prabangai.“ (Julija Rutberg)

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

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

rizmo ir verslo informacijos centro (M. K. Čiurlionio g. 65) nuo 9 
val. iki 14 val., nuo 16.30 val. iki 18.30 val. Bilietų kainos – nuo 10 
iki 40 Eur.


