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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

R. Dabrukas: „Gyvenimo kelyje sutinku tik
pačius nuostabiausius žmones“
Druskininkus
atstovausiantiems
„Ryterna modul
Mototourism rally“
dalyviams įteiktos
vėliavos

2 psl.

Druskininkus 49-ąją
vasarą čia poilsiavęs
mokslininkas vadina
rojaus „filialu“
Žemėje

4 psl.

Šią vasarą R. Dabrukas Lietuvos vaikus nudžiugino dviem naujomis spalvinimo ir edukacijos knygelėmis „Gandrytė Ora“ ir „Varliukas Tutis“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Laima Rekevičienė
Kasmet atostogų iš Jungtinių
Amerikos Valstijų grįžtantis
druskininkietis menininkas Rolandas Dabrukas stebina idėjų
gausa, gimtinėje įgyvendinamais projektais ir, žinoma, pozityvumu, kuriuo jis pats spinduliuoja ir stengiasi užkrėsti
kitus. Per trumpą viešnagės
pas netoli Leipalingio gyvenančius tėvelius Vytautą ir Ireną Dabrukus laiką Rolandas
kasmet nuveikia neįtikinamai
daug darbų – rengia spektaklius vaikų namuose gyvenantiems mažyliams, pristato savo
sukurtas knygeles, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Šiemet iš Druskininkų krašto kilęs
talentingas menininkas spėjo pagražinti ir Vilniaus Santaros klinikos Vaikų ligų skyriaus
aplinką.
– Kiekvienas Jūsų grįžimas
į Lietuvą – nauji, įdomūs projektai, šilti susitikimai, geri darbai, viešnagės vaikų namuose,
dovanojamos nepaprastai gražios Rolando Dabruko sukurtos
ir iliustruotos istorijos, šiemet
– dar ir maisto mandalų kūri-

mas... Kodėl Jūsų atostogos
Lietuvoje būna būtent tokios?
– Man visada norisi sukurti šventę kitiems. Toks esu. Ko
gero, meilę žmonėms man įskiepijo tėveliai. Taigi kaskart, grįžus į Lietuvą, Į Druskininkus, norisi kažkuo nustebinti ne tik man
brangius artimuosius, bet ir visai
nepažįstamus žmones. Šį kartą aš išleidau dvi naujas spalvinimo ir edukacijos knygeles „Gandrytė Ora“ ir „Varliukas Tutis“ su
lavinamosiomis užduotimis lietuvių ir anglų kalbomis. Džiaugiuosi, kad prie šių, po 32 puslapius
turinčių knygelių išleidimo projekto prisidėjo organizacija „Lietuvos
dukterys“. Ačiū joms, nes vienam
išleisti tokius leidinius būtų buvę
sudėtinga. Užtat dabar turiu galimybę šias knygeles dovanoti vaikučiams, ypač smagu jomis pradžiuginti vaikų namų gyventojus.
O dovanoti aš labai mėgstu. Tuo
mane užkrėtė mano mamytė ir tėvelis, kuriems taip pat patinka dovanoti, dalintis. Esu laimingas,
kad turėjau galimybę realizuoti
šių knygelių projektą.
Kaip ir kasmet, Lietuvos vaikams dovanojau spektaklius, sukurtus savo knygelių motyvais.
Dar yra maisto mandalų kū-

rimas. Man visada imponavo sveika mityba, grožis, estetika, harmonija. Visa tai stengiuosi
perteikti ir lėkštėje. Tikiu energijomis: jeigu sudėsi visas geras
emocijas, šypsenas ir džiaugsmą
į savo maistą, tai tuomet tai, ką tu
suvalgysi, suteiks tau geros energijos. Estetiškai pateiktas maistas
– maisto mandalos – man suteikia džiaugsmo. Maisto mandala
gimsta maždaug per valandą. Atsikeliu, pasisveikinu su saule. Rytas prasideda virtuvėje, skambant
muzikai. Kuriu maisto mandalas,
kurios kasryt būna vis kitokios.
Nuo daugelio dalykų tai priklauso. Kartais net susapnuoju savo
mandalų idėjas. Ačiū Los Andžele mane supantiems angelams!
Beje, man atrodo, kad aš tik išlaisvinu idėjas. Kaip, pavyzdžiui,
skulptorius iš akmens išlaisvina
skulptūrą. Juk ir iš paprasčiausios
daržovės galima sukurti ką nors
gražaus – mėlynę derinti su braške, cukiniją „suvesti“ su obuoliu...
Ir jie visi tarpusavyje sau gražiai
„bendrauja“... Visa tai dėliodamas, aš paprasčiausiai medituoju. Man viskas įdomu. Kai pradėjau kurti mandalas, pradėjau
gilintis, ką vienas ar kitas dalykas,
simbolis reiškia? Ieškojau literatū-

ros, informacijos internete. Grįžęs
į Lietuvą, visada prisiperku įvairių
knygų, jų prisikraunu pilną lagaminą. Dar vienas lagaminas būna
pilnas mano knygų, kitas – kostiumų spektakliams... Aš visada keliauju su keliais lagaminais...
– Šiemet per atostogas taip pat
džiuginote tautiečius susitikimais, spektakliais, knygelėmis...
– Ir šiemet rengiau spektaklius,
bet buvo ir dar vienas projektas.
Sugalvojau vaikų ligoninėje išpiešti sienas. Norėjau vaikams praskaidrinti dienas, kad jiems būtų
smagiau, kad jie pasveiktų greičiau. Aš esu įsitikinęs, kad menas
iš tikrųjų gydo. Jeigu matysi gražius dalykus, pats pieši ar spalvinsi, tikrai jausiesi sveikesnis. Graži,
meniška aplinka gydo, ramina.
Net dirbdamas JAV su savo studentais, sulaukiu padėkų, kad užsiėmimų metu jie sužino ne tik naujų
dalykų, bet ir „pasikrauna“ teigiamos energijos, nusiramina. Ir man
dėl to smagu. Aš visuomet stengiuosi jiems pasakyti ką nors gero,
pagirti, įvertinti, tik po to patarti, ką
studentas galėtų padaryti dar geriau. Man viskas
gaunasi kažkaip
natūraliai.
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Panaikinti visi
kaltinimai centro
AQUA direktoriui
Edmundui Antanaičiui

7 psl.

Unikalaus plausto
„Nemo“ kapitonas
– druskininkietis,
kviečiantis pamatyti
Lietuvos grožį

16 psl.
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Druskininkus atstovausiantiems „Ryterna modul Mototourism rally“
dalyviams įteiktos vėliavos

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius susitiko su druskininkiečiais, dalyvaujančiais komandiniame nuotykiniame ralyje po visą Lietuvą „Ryterna modul Mototourism rally“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius
susitiko su druskininkiečiais,
dalyvaujančiais komandiniame nuotykiniame ralyje po visą
Lietuvą „Ryterna modul Mototourism rally“.
Į susitikimą atvykusių komandų atstovams mero pavaduotojas linkėjo sėkmės ir kiekvienai
komandai įteikė po vėliavą. Ralis
startavo rugpjūčio 18 dieną, jame
Druskininkams atstovavo 4 ko-

mandos: „Druskų dzūkai“ (Reda
Burbė, Gediminas Satkus, Mindaugas Motiejūnas, Laimonas
Stonkus, Aistė Stonkienė, Andrius Petrauskas, Kristina Buraitė), „TORES“ (Mindaugas Akelis,
Povilas Barysas, Antanas Mikalonis, Vygantas Akelis, Mindaugas Matulevičius), „Kelių vaiduokliai“ (Andrius Klusikas, Darius
Šapoka, Robertas Kalenda, Egidijus Pečiukonis, Vilbertas Soraka), „Soft enduro group“ (Darius
Kanapinskas, Žygimantas Kana-

pinskas, Romualdas Kličius, Vytenis Navickas, Julija Krištolaitytė).
„Ryterna modul Mototourism
rally“ – išskirtinis 100-mečio
maršrutas, kuriamas kartu su
istorikais – prof. dr. Aleksiejumi Luchtanu ir kitais, padedant
ekspertams iš Kultūros paveldo departamento, muziejų, bendruomenių, turizmo informacijos
centrų darbuotojams. Į kultūrinio
ralio maršrutą pateks objektai,
susiję su Valstybės šimtmečiu,

Europos kultūros paveldo metais,
Krašto gynyba ir partizanų kovomis bei jų vadu Adolfu Ramanausku-Vanagu, Tėvo Stanislovo
gyvenimu.
Tradiciškai jau ketvirtą kartą kelionėje ralio dalyvių laukė mažosios kultūros sostinės, tarp kurių
– ir Viečiūnai.
Ralis organizuotas Baltijos kelio dienos išvakarėse. Ir tai nėra
atsitiktinumas. Būtent ši mintis ir įkvėpė jo pradžią prieš aštuonerius metus. Tai lyg nauja

Baltijos kelio versija – žmonių,
kuriems rūpi jų kraštas iniciatyva. Tik šį kartą simbolinis susikibimas rankomis vyksta, apjuosiant Lietuvą motociklais ir
sukuriant savą Baltijos kelio
maršrutą. Jungtis gali kiekvienas, iš bet kurios Lietuvos vietos. Net jeigu nevairuoji motociklo, gali sėsti į kitą transporto
priemonę ir atvykti į vieną motociklų lankomą objektą, susitikti, gyvai paspausti ranką. Junkis
prie tų, kuriems rūpi.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro valdybos posėdyje – veiklos rezultatų aptarimas,
maisto atliekų surinkimo aktualijos ir kiti svarbūs klausimai

Rugpjūčio 8 dieną Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė, Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro (ARATC) valdybos pirmininko pavaduotoja Vilma Jurgelevičienė
dalyvavo ARATC valdybos posėdyje. ARATC valdybą sudaro
visų Alytaus regiono bei Birštono ir Prienų rajono savivaldybių atstovai. Valdybos posėdyje buvo pristatyti išorės
ekspertų atlikto bendrovės veiklos audito rezultatai, maisto ir
mišrių atliekų surinkimo aktualijos, projektinių lėšų naudojimas, naujos technikos įsigijimas ir kiti svarbūs klausimais.
2018 metų pirmo pusmečio veiklos rezultatus ir 2019 metų kaštų
prognozę išsamiai pristatė bendrovės vadovas Algirdas Reipas.

V. Jurgelevičienė: „Nudžiugino audito rezultatai –
išorės ekspertai patvirtino,
kad ARACT dirba efektyviai,
mažiausiais kaštais, užtikrina ir kasmet augančius ES
reikalavimus, ir žmonių lūkesčius. Visos ARATC priklausančios savivaldybės
sėkmingai bendradarbiauja, priimant svarbius sprendimus ir sprendžiant problemas atliekų tvarkymo
srityje.“
Posėdyje buvo svarstyta ir nacionalinė atliekų tvarkymo problematika, kuri turės įtakos, skaičiuojant ateinančių metų regiono
atliekų tvarkymo kaštus. Ir numatomi valstybiniai aplinkos taršos mokesčiai už kiekvieną į sąvartyną atvežtą atliekų toną, ir
sugriežtinti atliekų tvarkymo reikalavimai, ir stambiųjų atliekų

aikštelėms iškelti reikalavimai
dėl apskaitos ir asmens duomenų pateikimo sukels asmens
duomenų apsaugos bei administravimo problemas ir didins
kaštus. Todėl svarstyta galimybė kreiptis į LR Aplinkos ministeriją ir Vyriausybę dėl problemų
sprendimo.
Posėdyje aptartas svarbus

klausimas – šių metų naujovė atliekų tvarkymo srityje – visame regione pradedami dalinti
maisto atliekoms skirti konteineriai, nupirkti už ES lėšas. Planuojama, kad maisto atliekų surinkimo sistema pradės veikti nuo
spalio 1 dienos, iki tol gyventojams bus išdalinti specialūs konteineriai. Kartu su konteineriais
bus pateikta ir informacija, kaip
šiuos konteinerius naudoti, kokias atliekas į juos mesti. Dėl to
turėtų sumažėti mišrių komunalinių atliekų srautas, o tai galėtų
sudaryti prielaidas išlaikyti nepabrangusią sistemą.
„Nudžiugino audito rezultatai – išorės ekspertai patvirtino, kad ARACT dirba efektyviai,
mažiausiais kaštais, užtikrina ir
kasmet augančius ES reikalavimus, ir žmonių lūkesčius. Visos
ARATC priklausančios savivaldybės sėkmingai bendradarbiauja, priimant svarbius sprendimus
ir sprendžiant problemas atliekų

tvarkymo srityje“, – sakė V. Jurgelevičienė.
Posėdyje aptartas ES lėšomis
finansuojamas šiuo metu vykdomas regioninis projektas, kurio
naudą turi visos savivaldybės. Iš
šio projekto jau atnaujinta Druskininkuose Gardino gatvėje esanti
stambiųjų ir kitų atliekų aikštelė.
Kitose savivaldybėse įgyvendintos jų pasirinktos priemonės.
Įvykdžius viešuosius pirkimus,
projekte dar yra lėšų, kurias galima panaudoti atliekų tvarkymo
priemonėms. Druskininkiečiams,
tęsiant projekto įgyvendinimą,
Neravuose, šalia UAB „Druskininkų vandenys“ nuotekų įrenginių bus įrengta ES reikalavimus atitinkanti stambiųjų bei kitų
atliekų surinkimo aikštelė, o prie
Viečiūnų sodų bus įrengtos patogios, tvarkingos, pusiau požeminės konteinerių aikštelės.
Tokios aikštelės įrengtos visame Druskininkų mieste, seniūnijose.
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SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Druskininkų savivaldybės administracija
Įgalioti asmenys: Rasa Vilūnienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, Vasario 16-osios g.
7, LT- 66118 Druskininkai, 115 kab. tel.: (8 313) 52 242, faks. (8 313)
55 376, el. paštas: rasa.v@druskininkai.lt, Edita Davičikaitė, Viešųjų
pirkimų skyriaus vedėja, Vasario 16-osios g. 7, LT -66118 Druskininkai 216 kab. arba tel. (8 313) 52 866, faks. (8 313) 55 376, el. paštas:
edita.d@druskininkai.lt;
Pirkimo objektas: Butai Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Perkami vieno ir dviejų kambarių butai Druskininkų savivaldybės
teritorijoje. Pirkimo objektas skaidomas į 10 pirkimo objekto dalių:
I dalis – 1 kambario butas – Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g.,
Druskininkų g., Gardino g., Baravykų g., M. K. Čiurlionio g. (atkarpoje nuo M. K. Čiurlionio g. 75 iki M. K. Čiurlionio g. 114);
II dalis – kambario butas – Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.;
III dalis – 1 kambario butas – Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g.,
Eglės g.;
IV dalis – 1 kambario butas – Viečiūnų miestelyje;
V dalis – 1 kambario butas – Leipalingio miestelyje;
VI dalis – 2 kambarių butas – Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g.,
Druskininkų g., Gardino g., Baravykų g., M. K. Čiurlionio g. (atkarpoje nuo M.K. Čiurlionio g. 75 iki M. K. Čiurlionio g. 114);
VII dalis – 2 kambarių butas - Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.;
VIII dalis – 2 kambarių butas - Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos
g., Eglės g.;
IX dalis – 2 kambarių butas – Viečiūnų miestelyje;
X dalis – 2 kambarių butas – Leipalingio miestelyje.
*Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į planuojamų įsigyti butų
technines charakteristikas ir skaičių, pirkimo metu gali priimti sprendimą padidinti ar sumažinti pirkimo dalių (būstų) skaičių ir sudaryti daugiau ar mažiau pirkimo sutarčių, jeigu įvertinimus visus pasiūlymus,
derybų rezultatus ir suskaičiavus kiekvieno pasiūlymo ekonominį naudingumą, paaiškės, kad yra daugiau ar mažiau tinkamų pirkti būstų.
Tas pats kandidatas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.
Perkamų daiktų paskirtis, buvimo vieta:
1) perkamo vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti
ne mažesnis kaip 28 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m.
2) perkamo dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi
būti ne mažesnis kaip 39 kv. m ir ne didesnis kaip 57 kv. m.
Perkančioji organizacija neperka butų:
1. kurie yra bendrabučio tipo butai, t. y., bendrabučio tipo kambariai
su bendro naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais, taip pat butai bendrabučio tipo, mediniuose ar karkasiniuose pastatuose nebus perkami;
2. kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc. (savivaldybių
perkamas socialinis būstas negali būti nusidėvėjęs daugiau kaip 60
proc. vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 9 straipsnio 1
p. 3 d. nuostatomis).
Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: Pirkimo dokumentai skelbiami Druskininkų savivaldybės tinklapyje adresu: www.druskininkai.
lt., juos taip pat galima gauti iki 2018 m. rugsėjo 5 d. 10.00., darbo
dienomis ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai.
Pasiūlymų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: Pasiūlymai dalyvauti skelbiamose derybose priimami adresu:
Druskininkų savivaldybės administracija 114 kab. Vasario 16-osios
g. 7, 66118 Druskininkai, iki 2018 m. rugsėjo 5 d. 10.00 val. Kandidatas užpildyti ir pateikti dokumentus gali atvykęs tiesiai į Druskininkų savivaldybės administraciją 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118
Druskininkai. Jeigu Komisija kandidato parduodamo buto dokumentus gauna pasibaigus šiame punkte nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.
Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengta paraiška: Pasiūlymai dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai: Siūlantis parduoti butą kandidatas kartu su pasiūlymu pateikia šiuos siūlomo parduoti buto dokumentus (jų kopijas):
1. parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus:
2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. kadastro duomenų bylos kopiją;
4. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų
daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip
disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas (priedas Nr. 3).
6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius
daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat tais atvejais, kai perkamas žemės sklypas, –
dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio
paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė pirmumo
teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo šia teise.
7. kreditoriaus sutikimą, jeigu butas įkeistas;
8. namo energinio naudingumo sertifikato kopiją;
9. jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis.
10. informaciją, ar nekilnojamąjį daiktą kandidatas parduoda kartu su jam priskirtu žemės sklypu. Tais atvejais, kai kandidatas neparduoda nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo, jis privalo nurodyti nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo naudojimo sąlygas.
Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai data, laikas
ir vieta: 2018 m. rugsėjo 5 d. 10.00 val., Druskininkų savivaldybės
administracijos 216 kab., Vasario 16-osios g. 7, LT-66119 Druskininkai.
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Druskininkuose pristatytas kurorto viešinimo planas
Praeitą pirmadienį Druskininkų
savivaldybės vadovams ir specialistams bei kurorte įsikūrusiems
turizmo verslo atstovams pristatytas Druskininkų kurorto viešinimo
planas. Planą rengusias komunikacijos įmonės ekspertes, turinčias ilgametės darbo patirties
tarptautinėse kompanijose, Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras šiam darbui pasamdė dar liepos mėnesio pradžioje.
„Esame seniausias ir didžiausias Lietuvos kurortas, savo siūlomomis paslaugomis prilygstantis tarptautiniams pasaulio
kurortams. Nuolat įgyvendindami
naujas idėjas ir priimdami netradicinius sprendimus įvairiose srityse, ieškome būdų tobulinti kurorto
viešinimą, kuris atitiktų Druskininkų, kaip modernaus kurorto,
įvaizdį“, – apie susitikimą kalbėjo
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas.
Druskininkų kurorto viešinimo
planą parengusios išorės ekspertės siūlo inovatyvias ir netradicines turizmo rinkodaros veiklas turistų srautams didinti.
Pasak išorės eksperčių, Druskininkai – vienas iš geriausių Europos kurortų, sukūręs puikią infrastruktūrą, unikalius lankytinus
objektus ir puoselėjantis aplinką,

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas: „Esame seniausias
ir didžiausias Lietuvos
kurortas, savo siūlomomis paslaugomis prilygstantis tarptautiniams pasaulio kurortams.
Nuolat įgyvendindami
naujas idėjas ir priimdami
netradicinius sprendimus
įvairiose srityse, ieškome būdų tobulinti kurorto viešinimą, kuris atitiktų
Druskininkų, kaip modernaus kurorto, įvaizdį.“
tačiau tarptautinėje turizmo rinkoje nėra pakankamai gerai viešinamas. Siekiant išlaikyti turistų augimo tempą, būtina investuoti į
modernias kurorto viešinimo priemones, nes laiku nepradėjus ieškoti naujų sprendimų gali nepavykti
pritraukti tiek turistų, kiek norėtųsi.
Eksperčių nuomone, būtina žymiai daugiau dėmesio skirti socialiniams tinklams bei Druskininkų kurortą reprezentuojančių
interneto tinklapių sujungimui ir
tobulinimui. Susitikime atkreiptas
dėmesys į inovacijas ir naują po-

žiūrį bei viešinimo galimybes. Ir
susirinkime dalyvavę Druskininkų savivaldybės vadovai, ir vietiniai verslininkai sutiko su išorės
eksperčių išsakytomis pastabomis, kad būtina daug dėmesio
skirti ne tik užsienio turizmo rinkai, bet ir užsienio kalba pateikiamai informacijai apie kurortą. Susitikime analizuota, kokių
viešinimo priemonių galima atsisakyti, o kokias reikėtų tobulinti. Taip pat ketinama ruoštis kitų
metų kurorto viešinimui skirto
biudžeto svarstymui.

Dėl sausros padarinių nukentėjusių ūkininkų dėmesiui
Dėl sausros padarinių šiais metais visoje Lietuvoje buvo paskelbta ekstremali situacija, o
žemdirbiai dėl šios priežasties
neteko dalies planuoto derliaus.
Būtent tokiems ūkininkams, kurie dėl sausros netekę dalies derliaus negali vykdyti įsipareigojimų
partneriams, Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmai išduoda
nenugalimos jėgos force majeure
aplinkybes liudijančias pažymas.
Žemės ūkio ministerija informuoja, kad šios pažymos žemdirbiams gali būti naudingos, kaip
įrodymas dėl sutarties įsipareigojimų nevykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.
Asmuo, norintis gauti minėtą pažymą turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmų generaliniam direktoriui;
2. sutarties ir jos lydimųjų dokumentų, pagal kuriuos asmuo dėl
nenugalimos jėgos aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų, kopijas;
3. kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių egzistavimą tam tikrų faktinių aplinkybių, iš kurių galima spręsti apie
nenugalimos jėgos aplinkybių eg-

Ūkininkams, kurie dėl sausros netekę dalies derliaus negali vykdyti įsipareigojimų partneriams, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai išduoda nenugalimos jėgos force majeure
aplinkybes liudijančias pažymas/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

zistavimą, mąstą, kopijas;
4. dokumentų, patvirtinančių,
kad asmuo pranešė apie nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai, kopijas;
5. kitų dokumentų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos aplinkybių
egzistavimą, kopijas.
Druskininkų savivaldybė primena, kad, prieš pateikiant šiuos dokumentus, reikia Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams
sumokėti nustatyto dydžio mokestį, kuris nebus grąžinamas, jei

įstaiga motyvuotai atsisakys išduoti pažymą. Pažymos bus išduodamos tiems, kurių pateikta
informacija ir Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmų nustatyti faktai įrodys nenugalimos jėgos
buvimo faktą.
Išsamesnę informaciją teikia
Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai),
tel. 8 614 25 826, el. paštas:
alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

2-3 psl. parengti pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje – aktualūs klausimai

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje aptarti neseniai įsigaliojusių LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklių pakeitimai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusią savaitę buvo sušauktas neeilinis Ekstremalių situacijų komisijos posėdis, inicijuotas UAB „Druskininkų vandenys“
prašymu dėl neseniai įsigaliojusių LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Nuotekų avarinių
išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklių pakeitimų. Minėtų taisyklių 12 punktas numato,
kad stichinių hidrometeorologinių reiškinių atvejais sprendimą
atidaryti avarinį išleistuvą privalo priimti savivaldybės ekstremalių situacijų komisija, apie įvykį
nedelsiant privaloma informuoti
Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos.

Kadangi staigi liūtis gali įvykti naktį, šventinėmis ar poilsio
dienomis, gali būti neįmanoma
operatyviai priimti sprendimus.
Ekstremalių situacijų komisijoje
aptarti veiksmai, kaip išspręsti tokią situaciją.
Posėdyje dalyvavę UAB „Druskininkų vandenys“ specialistai pakomentavo, kad Druskininkų savivaldybėje yra keturios nuotekų
siurblinės su avariniais išleistuvais. Didžiausią dėmesį reikia atkreipti į šalia Nemuno esančią siurblinę, nes joje liūčių atvejais
susirenka daugiausia vandens.
Per praėjusius metus nebuvo nė
vieno siurblinės užliejimo atve-

jo, tačiau, jeigu toks atvejis pasitaikytų, kiltų didelė grėsmė, kad
nuotekos į aplinką imtų sunktis
per gretimai esančius šulinius.
Atsižvelgiant į situaciją, Ekstremalių situacijų komisijoje buvo akcentuota, kad lietaus nuotekų sistema yra labai svarbi, sprendžiant
posėdyje įvardytas problemas.
Kadangi UAB „Druskininkų vandenys“ atsako už visos savivaldybės nuotekų sistemą, aptarta būtinybė atlikti lietaus nuotekų tinklų
inventorizaciją ir kreiptis į verslininkus, kurių įmonės yra netinkamai prisijungusios prie nuotekų
tinklų, siekiant išspręsti investicijų
į nuotekų tinklus klausimus.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Druskininkus 49-ąją vasarą čia poilsiavęs
mokslininkas vadina rojaus „filialu“ Žemėje
Jau kone pusšimtį metų iš eilės Druskininkuose poilsiaujantis mokslininkas, rašytojas iš Maskvos Calerij Zaičik
sako dar jaunystėje apsisprendęs atostogauti tik Druskininkuose: „Į Druskininkus mane
traukia gamta, žmonės ir savita buities estetika.“
Dizaino ir technologijų universiteto profesorius yra 110 knygų,
iš jų – daugiau nei 60 įvairių vadovėlių aukštosioms mokyklos
autorius. Naujausia pastaroji jo
knyga – dvitomis „Mokslo ir technikos istorija ir filosofija“. Daugumą savo mokslinių straipsnių bei
knygų jis tvirtina parašęs būtent
atostogaudamas Druskininkuose.
49-erius metus iš eilės mūsų
kurorte poilsiaujantis pašnekovas patikino, kad Druskininkus yra pavadinęs rojaus „filialu“ Žemėje: „Lankausi čia nuo
1970-ųjų ir mačiau Druskininkus įvairiais etapais. Čia nuostabi gamta, ir tai yra Dievo dovana
šiam kurortui. Tačiau gerai, kad
mieste, plečiant poilsio paslaugas ir pramogas, saugomi ir žalieji plotai. Pastaruoju metu kyla
nauji statiniai, poilsio ir pramogų
objektai, bet Druskininkai išlieka
nuostabios gamtos apsuptyje.“
Maskvietis patikino, jog jį labai
gerai nuteikia druskininkiečių geranoriškumas ir draugiškumas:
„Kartais būna tokių situacijų, kurios tokiame dideliame mieste,
kaip Maskva, regis, nebūtų dažnos. Pavyzdžiui, kad ir prekybos
centre: jei didžiulėje salėje tarp
lentynų nerandu kokių nors man
reikalingų produktų, visada tarp

C. Zaičik: „Gerai, kad kurortas prižiūrimas, saugant jį supančią žalumą, gamtą.“/Laimos
Rekevičienės nuotrauka

daugybės pirkėjų bus vienas ar
kitas žmogus, kuris geranoriškai
paaiškins, padės surasti ar net atneš norimą prekę.“
Mokslininką žavi, kad druskininkiečiai taip kruopščiai tvarko
savo privačių valdų aplinką: „Maloniai stebina, kai nuosavo namo
gyventojas, tvarkydamas savo
namų aplinką, pasirūpina ne tik
savo kiemu: nuošluoja ir viešą
grindinio takelį greta jo namų...
Gražu, kad druskininkiečiai puošia savo valdas įvairiomis dailiomis medžio ar kitokiomis skulptūrėlėmis, drožiniais. Matosi, kaip
nuoširdžiai stengiamasi, kad kiekvienas kurorto kampelis džiugintų ne tik juos pačius, bet ir
praeivius.“
Profesorius sakė, kad paprastai Druskininkuose ilsisi apie pu-

santro mėnesio. Apsilankantis
baseine, pasimėgaujantis sūkurinėmis voniomis, masažo procedūromis, tačiau, jo žodžiais, nieko
nėra mieliau už pasivaikščiojimus
miške ir Ratnyčėlės pakrante. Poilsiaudamas Druskininkuose, jis
rašo savo mokslinius veikalus:
„Būtent Druskininkuose parašyta
dauguma mano knygų, vadovėlių.
Dabar turiu kiek kitokių kūrybinių
planų – noriu pabaigti esė rinkinį.
Nors rankraščius esu parengęs
dar nuo 2006-ųjų, vis dar nepavyksta baigti šios knygos. Tikiuosi, kitą vasarą vėl buvosiu Druskininkuose.
Druskininkiečiams
linkiu dažniau rasti laiko pasigėrėti visu grožiu, kuris supa šiame
nuostabiame mieste.“
Parengė Ramunė Žilienė

Druskininkų savivaldybė pakartotinai skelbia
konkursą Druskininkų savivaldybės švietimo
įstaigos vadovo Druskininkų lopšelio-darželio
„Bitutė“ 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 pedagoginio 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 atitinka
VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų 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 suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose 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 ji 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 lietuvių
kalba.
4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti
pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo;
vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos
struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės
ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše.
Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip
10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta
tvarka, kopiją
6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as).
Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009
metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę
aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą,
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. lapkričio 28 d. įskaitytinai.
Tiesiogiai ir registruotu laišku dokumentai teikiami Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai, 211 kab.). Elektroniniu
paštu dokumentai teikiami adresu: nijole.p@druskininkai.lt
Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus
arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu. Sutikrinti su kopijomis dokumentų originalai grąžinami pretendentui. Pretendentams,
nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad
pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.
Pasiteirauti galima tel. (8 313) 51244, el. p.: nijole.p@druskininkai.lt
Konkursas paskelbimo data – 2018 m. rugpjūčio 22 d. Pretendentų atranka vyks 2018 m. gruodžio 12 d.
Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų PSPC direktoriui Benjaminui
Čepui, šeimos gydytojai Birutei Vilkaitienei, Druskininkų ligoninės
intensyvios terapijos skyriaus personalui už profesionalumą, padėjusį išgelbėti Roberto Kiselio gyvybę.
Vilma Barauskaitė
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Ar Druskininkų liberalai ir konservatoriai, apšmeižę centro AQUA
vadovą ir skambiai viešinę kaltinimus, dabar taip pat „skambiai“ praneš
visuomenei ir apie subliuškusį „skandalą“?
Dar 2015 metų spalio mėnesį Poilsio centras „Aqua“
tapo viešų aptarimų ir netgi
Specialiųjų tyrimų tarnybos
(STT) tyrimų objektu. Dešimtys straipsnių, televizijos reportažų pasakojo apie slaptus
apartamentus,
paslaptingus
svečius, nuogybes ir kitokias
„baisybes“. „Aqua“ direktorius Edmundas Antanaitis net
buvo sulaikytas, įtariant piktnaudžiavimu. STT Kauno valdybos pareigūnai, gavę duomenų apie galbūt neteisėtai
naudojamas
savivaldybės
bendrovės lėšas ir turtą, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo. Netgi Seimo nariai gavo specialius raštiškus
nurodymus nesilankyti Poilsio centre, o jo direktorius
buvo nušalintas nuo savo darbo, negalėjo bendrauti su centro darbuotojais, lankytis centre AQUA. Nušalinimas baigėsi
tik 2016 m. balandžio 14 d.
Per beveik trejus metus centro
AQUA darbuotojai pareigūnams
pateikė tūkstančius dokumentų.
Tyrimo metu įrodyta, kad jokių
neteisėtų apgyvendinimų viešbutyje, juolab politikų, nebuvo – tokių faktų nenustatyta.
Kauno apygardos prokuratūros
prokuroras praėjusių metų rudenį nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl

E. Antanaičiui ne vienerius metus teko aiškintis, ar reklama ir kvietimai į Vandens parką yra nusikalstama veika. Tyrimo metu jokios nusikalstamos veikos nenustatyta/Laimos
Rekevičienės nuotrauka

nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 222
straipsnio 1 d., nes E. Antanaitis
nepadarė jokios veikos, turinčios
šio nusikaltimo požymių. Tyrimas
baigtas, byla baigta. Jokio nusikaltimo nėra.
Vidurinės nebaigęs „atradėjas“
konservatorius Vilius Semeška,
ir Liberalų sąjūdžio atstovas Juozas Šarkus, kažkada pasakoję „jog atradę, kad poilsio centre
veikia slapti prabangūs kambariai, kuriuose aptarnaujami įvairūs aukšto rango svečiai“, gali
rimtai pagalvoti – kokią moralinę

ir materialinę žalą jie padarė centrui AQUA ir Druskininkams?
Įdomu, kaip dabar turėtų jaustis
skundų autoriai, kaltinę E. Antanaitį ir kartu su bulvarine televizijos laida lakstę po Gydyklų apartamentus, viešoje erdvėje ir sau
palankioje žiniasklaidoje skleisdami nebūtus dalykus?
Byla nutraukta, tačiau kas pasvers ir įvertins, kokią žalą toks
kone trejus metus trukęs tyrimas
kainavo centrui AQUA: juk centro darbuotojams, kol vyko tyrimas, daug valandų teko dirbti papildomai, ne aptarnaujant kurorto

svečius, o rengiant tūkstančius
bylai reikalingų atsakomųjų raštų ir dokumentų bei jų kopijų. Kaip
sako centro AQUA direktorius,
šiuos resursus buvo galima skirti, pavyzdžiui, kad ir Druskininkų
kurorto populiarinimui ar miesto
šventėms, kurios į Druskininkus
suburia daugybę lankytojų, džiugina ir druskininkiečių bendruomenes, ir turistus, ir poilsiautojus?
O kaip įvertinti žmonių patirtą
stresą, įtampą?
Nors centro AQUA direktoriui E.
Antanaičiui buvo pareikšti septyni kaltinimai, jau prieš metus, po
atlikto tyrimo, paaiškėjo, kad nei
vienas iš jų nepasitvirtino.
Kaltinimai buvo, tiesą sakant,
net juokingi. Centro AQUA vadovas buvo kaltinamas tuo, kad
Savivaldybei skyrė kvietimų į
Vandens parką, kurie buvo įteikti bendruomenės nariams: geriausiems abiturientams, ūkininkų konkursų laimėtojams,
socialiniams darbuotojams profesinės šventės proga. „Kvietimai į
Vandens parką, kaip prizai, įprastai yra įteikiami respublikinių parodų, renginių, varžybų nugalėtojams, įvairių akcijų dalyviams. Per
metus paprastai įteikiama apie
1000 tokių kvietimų“, – sakė centro „Aqua“ direktorius. Galiausiai
paaiškėjo, kad ir šio tyrimo metu
jokios nusikalstamos veikos ne-

nustatyta.
Tiesa, tuomet, panaikinus tuos
kaltinimus, teko aiškintis dar dėl
vieno. Esą dėl netinkamos buhalterinės apskaitos, mat, patikrinus kelis tūkstančius kvietimų
į Vandens parką, rasti... DU, kurie tikrintojams pasirodė netinkamai apskaityti. Todėl E. Antanaičiui vėl teko aiškintis dėl to, kas,
regis, ir taip aišku: kad reklama
ir kvietimai į Vandens parką nėra
nusikalstama veika.
Šiandien aišku, kad beveik prieš
trejetą metų pradėtas tyrimas ir jo
viešinimas pakenkė ir įmonės direktoriaus, ir pačios įmonės dalykinei reputacijai, ir centro „Aqua“
įvaizdžiui. Sukėlė neigiamų emocinių išgyvenimų, streso ir įmonės
vadovui, ir darbuotojams.
O specialūs „atradėjai-skundėjai“, ir šiaip konservatoriai su liberalais, ir netgi Seimo nariai jau gali
drąsiai, be „baimės“ vėl lankytis
centre AQUA. JAU GALIMA!
Ar tikėtina, kad skundų autoriai,
Druskininkų liberalai ir konservatoriai, taip skambiai viešinę kaltinimus, dabar taip pat „skambiai“ atsiprašys ar bent praneš visuomenei,
bent jau savo socialinių tinklų paskyrose ir apie subliuškusį „skandalą“?
Parengė „Mano Druskininkai“
redakcija

Tapybos plenere „ART Bridge 24‘ Druskininkai“ – kūrybinės improvizacijos
ir smagios akcijos
Rugpjūčio 17-31 d. organizuojamame tarptautiniame tapybos
plenere „ART Bridge 24‘ Druskininkai“ pristatomi net 24 tapytojai
iš Lietuvos, Jungtinių Arabų Emyratų, Indijos, Šri Lankos, JAV, Kanados, Jungtinės Karalystės, Danijos, Armėnijos.
Dvi savaites menininkai iš tolimų pasaulio kampelių tyrinėja ir
tapo Druskininkus, kūrybinio įkvėpimo semiasi Liškiavoje, vaizdingose
Raigardo apylinkėse, Grūto parke,
A. Česnulio skulptūrų parke, o kūrybinėse dirbtuvėse susitinka su druskininkiečiais ir kurorto svečiais.
Praėjusį šeštadienį Pramogų
aikštėje praeivių akį traukė šio

plenero dalyvių surengta akcija „Lietuvai 100- skrybėlių tapybos kolekcija“ ir tapymo ant šaldytuvų akcija „Snaigė“ +„Caparol“
+„Snow Arenos“ sniegas. Surengta Vidmos Wait (Vidmantas
Vaitkevičius) akvarelių ir Sauliaus
Kruopio tapybos darbų paroda.
Rugpjūčio 28 dieną M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės skyriaus patalpose planuojamas susitikimas su plenero dalyviais, o
rugpjūčio 31 d. bus surengta plenero uždarymo paroda Vandens
parko hole.
„Mano Druskininkai“
informacija

Praėjusį šeštadienį Pramogų aikštėje praeivių akį traukė šio plenero dalyvių surengta akcija: tapyba ant šaldytuvų ir 100 skrybėlių/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Druskininkuose varžysis ralio „Aplink
Lietuvą“ dalyviai

Bibliotekoje – susitikimas su
menininke Birute Mar

Algimanto Brazaičio nuotraukos

Rugsėjo 6-ąją Kaune, Rotušės aikštėje, startuos tradicinis ralis „Aplink Lietuvą 2018“,
kurį rengia tikrasis FIA narys,
1926 metais įkurtas Lietuvos
automobilių klubas (LAK). Ralio dalyviai tradiciškai varžosi dėl garbingiausio trofėjaus –
Prezidento taurės.
Pirmasis ralis tokiu pavadinimu
surengtas 1931 m. liepos 24 d., o
jį Lietuvos automobilių sporto federacija (LASF) laiko oficialia organizuoto automobilių sporto šalyje pradžia.
Tačiau šiemetinis ralis „Aplink
Lietuvą“ tebus tik 27-tasis. Keturi tokie raliai įvyko prieškario Lietuvoje, o nuo 1996-ųjų, atgaivinus
LAK veiklą ir atstačius jo narystę
FIA, raliai Prezidento taurei laimėti vyksta kasmet.
Kas šiemet džiaugsis geidžiamiausiu trofėjumi – Prezidentės
Dalios Grybauskaitės taure, paaiškės rugsėjo 8-ąją, kai ralio dalyviai per tris dienas, įveikę 1090
kilometrų, finišuos Vilniuje, S.

Daukanto aikštėje, priešais prezidentūros rūmus.
„Šiemetinis ralis „Aplink Lietuvą“
skiriamas valstybės atkūrimo100čiui, todėl organizatoriai negailės pastangų, kad dėl pagrindinio
ir kitų svarbių ir reikšmingų apdovanojimų varžytųsi 100 automobilių ekipažai, – sako ralį rengiančio
LAK prezidentas Rolandas Dovidaitis. – Noriu patikinti, kad ralis
taps didele ir įsimintina švente ne
tik jo dalyviams, bet ir miestų bei
miestelių, per kuriuos drieksis jo
maršrutai, gyventojams“.
Ralio dalyviai pirmosios dienos popietę pasieks ir kasdien vis
besikeičiančius ir gražėjančius
Druskininkus. Rugsėjo 6-ąją 15
val. kurorto Gardino gatvėje bus
duotas startas pirmajam ekipažui, o čia vyks greituminio slalomo varžybos. Jo dalyviai varžysis dėl Druskininkų savivaldybės
mero Ričardo Malinausko taurės, kuri bus įteikta šioje rungtyje
geriausių rezultatų pasiekusiam
laisvosios klasės ekipažui.

Ralis „Aplink Lietuvą“ – ne vien
greičio ruožai ir specialios rungtys, bet ir ne mažiau svarbi misija propaguoti atsakingą, saugų elgesį keliuose, skiepyti šiuos
pradus jaunajai kartai.
Trijų dienų ralio maršrutai drieksis per 23 miestus, iš kurių daugumoje pertraukėlių metu bus
vykdomos specialios edukacinės
programos. Tikimasi jomis sudominti apie 12 tūkstančių pirmokų,
kuriuos ralio organizatoriai pasitiks ne tik su specialiomis užduotimis, bet ir įsimenančiomis dovanomis.
Ir
šiemet
tęsiama
graži,
1996-aisiais gimusi tradicija, kai
kartu su visų kitų įskaitų dalyviais
varžosi ir žmonės su negalia, kuriems būtent raliai „Aplink Lietuvą“ tapo vienintele tokia galimybe
metuose išbandyti jėgas.
Ralio „Aplink Lietuvą 2018“
spaudos centro –
Viešųjų ryšių agentūros
„Visus Bonus“ informacija

Susitikime menininkė skaitė J. Strielkūno, R. Katinaitės-Lumpickienės, J. Marcinkevičiaus, D. Kajoko ir kitų poetų eiles/Ramunės Žilienės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybės viešoji bibliotekoje surengtas aktorės,
poetės Birutės Mar kūrybos
vakaras „Tylos sodai“.
Susitikime menininkė pristatė
savo kūrybą, papasakojo apie keliones, aktorystės mokslus, apsisprendimą kurti monospektaklius,
atsakė į susirinkusiųjų klausimus.
Renginio metu viešnia skaitė J.
Strielkūno, R. Katinaitės-Lumpickienės, J. Marcinkevičiaus, D. Kajoko ir kitų poetų eiles.
B. Mar pastarąsias savaites viešėjo Druskininkuose ir pristatė
savo spektaklius čia surengtuo-

se tarptautiniuose teatro festivaliuose „Vasara – gyva ugnis“ bei
„Druskininkų vasaros teatro SANKRYŽA“, buvo vertinimo komisijos nare.
Viešojoje bibliotekoje susitikimas su druskininkiečiais ir miesto svečiais buvo surengtas druskininkietės Audronės Padegimaitės
iniciatyva ir sulaukė gausaus būrio B. Mar kūryba besidominčių
druskininkiečių.
Kaip sakė B. Mar, jai tai buvo
malonus siurprizas.
„Mano Druskininkai“
informacija

Druskininkų JUC komanda – jaunimo mainų programoje Borovice
Šią vasarą Druskininkų jaunimo
užimtumo centro jaunimo komanda turėjo nuostabią galimybę pasidalinti ir pasisemti patirties bei
įspūdžių Erasmus+ programos
projekto „Kokioje Europoje norėtumėme gyventi?“ (ang. „What
Europe we would like to live in?“)
jaunimo mainuose Lenkijos pietuose esančiame Karpatų kalnų
miestelyje Borovice.
Projekto dalyvių – Lietuvos,
Lenkijos, Vokietijos, Čekijos valstybių – atstovų gretas šiemet papildė prie projekto prisijungusi Ukrainos jaunuolių komanda.
Visą savaitę paaugliai gyveno
ir kartu sprendė opius Europai
klausimus, stengdamiesi kuo labiau perprasti kitas kultūras, palyginti situaciją savoje šalyje ir
svetur, tobulino bendravimą anglų kalba.
Paskutinę projekto dieną tapo
akivaizdu, kad projekto lūkesčiai pasiteisino – susibūrė puikios tarptautinės komandos, visi
susirado naujų draugų, patobulino savo užsienio kalbų įgūdžius.
Taigi lieka tik laukti kitos vasaros
ir ateinančių Erasmus + projektų.
Druskininkų jaunimo
užimtumo centro informacija

Visą savaitę paaugliai kartu sprendė opius Europai klausimus, stengėsi perprasti kitas kultūras, palyginti situaciją savoje šalyje ir svetur, tobulino bendravimą anglų kalba/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka.
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R. Dabrukas: „Gyvenimo kelyje sutinku tik pačius nuostabiausius žmones“

Menininkas aplinkinius stebina originaliomis idėjomis – jis gali piešti ir žemyn
galva/Asmeninio archyvo nuotrauka

R. Dabrukas šiemet smagiais piešiniais papuošė Santaros vaikų ligoninės sienas, kad būtų smagiau ir jie pasveiktų greičiau/Asmeninio archyvo nuotraukos

Maisto mandalos menininkui suteikia
daug džiaugsmo/Asmeninio archyvo nuotrauka

čiene, repuojančia poete, penkių
nuostabių vaikučių mamyte, kuri
su vyru augina juodųjų serbentu
plantacijas Vilkaviškio rajone. Ir
rašo nuostabią poeziją!
Taigi ši vasara man padovanojo
pažintis su tokiais žmonėmis, kad
ohoho! Ypatinga vasara!

Viečiūnuose organizuotos Druskininkų krašto bendruomenių šventės metu Rolandas
kvietė sukurti savo mandalą iš sveiko maisto/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Esu tikras, kad neigiamas požiūris, nuolat girdimas žodis „ne“ ar
įvertinimas „blogai“ priverčia žmogų
susigūžti ir užsidaryti savo kiaute.
Pats turėjau labai gerų mokytojų. Pirmieji mokytojai man buvo
tėvai. Vėliau mane mokė labai talentingi mokytojai ir Druskininkuose, ir tuomečiame Šiaulių pedagoginiame institute, ir pradėjus
dirbti. Esu dėkingas likimui, kuris
suteikė galimybę susipažinti su
tais šviesiais žmonėmis.
– Atostogų metu darėte vien
geru darbus...
– Kai daug darai, tuomet ir pavyksta padaryti daugiau. Labai
smagu, kad prieš pat grįžimą į
JAV pavyko įgyvendinti projektą ir linksmais piešiniais papuošti Santaros ligoninės vaikų ligų
skyrių. Buvo šiltų susitikimų Vaikų namuose. Likimas man padovanoja neįtikėtinai malonių pažin-

čių su bendraminčiais.
Pavyzdžiui, šią vasarą Radviliškyje susipažinau su vaikų rašytoja Neringa Tik, kuri sutiko prisijungti prie mano projekto. Kartu
susitikome su vaikais, kurie buvo
labai laimingi. Užplūdo labai geros emocijos.
Šiemet susipažinau ir su išmaniųjų knygučių kūrėja Vilma
Butkuviene, muzikantu, bardu
Romu Naidzinavičiumi. Taigi su
šiais dviem nuostabiais ir labai
talentingais žmonėmis mes lankėmės vaikų namuose Kaune.
Manau, kad vaikučiams suteikėme trigubą džiaugsmą – padovanojome sukurtų spalvinimo
knygelių, Romas pagrojo ir padainavo savo kūrybos dainelių,
o Vilma pristatė ir leido pažaisti su jos siūtomis knygelėmis.
Buvo nuostabi šventė!
Susipažinau su dar vienu ypatingu žmogumi – Ieva Lipkevi-

– Kasmet stengiatės nudžiuginti ir Druskininkų krašto
žmones. Ir šiemet dalyvavote
keliuose renginiuose mieste ir
apylinkėse...
– Man svarbios mano šaknys,
vieta, kurioje aš gimiau ir užaugau. Man čia žmonės savi. Regis,
visi iki skausmo pažįstami. Negaliu praeiti, nepasisveikinęs. Džiaugiuosi kiekvienu savo kraštiečiu. Ir
man smagu, jei mano veikla, susitikimai jiems teikia džiaugsmo.
Šiemet Socialinių paslaugų centre
druskininkiečius kviečiau sukurti savo mandalą iš sveiko maisto.
Tokią pat akciją surengiau ir Viečiūnuose, Druskininkų krašto bendruomenių šventės metu.
Man tikrai atrodo, kad Druskininkų aplinka veikia kažkaip ypatingai. Gal tikrai tos mineralinių
vandenų druskos suteikia stiprybės? Gal Dzūkijos miškai, grynas
oras? Iš tikrųjų turime būti dėkingi, kad čia gyvename. Geriame
švarų vandenį. Juk sakoma, kad
vanduo yra gyvas – kokį vandenį
gersi, taip ir jausiesi... Gal dėl to
vandens druskininkiečiai man atrodo tokie geri. Tarsi eina gatve ir
medituoja.
– Jūsų kūryba spinduliuoja
gerą nuotaiką, optimizmą. Iš
kur Jumyse tiek pozityvo, kurį
dalinate, skleidžiate?
– Man tiesiog gera gyventi. Gyvenimo kelyje sutinku pa-

Rolandui teko dalyvauti ir Dainų šventėje, kuri buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui/Asmeninio archyvo nuotrauka

čius nuostabiausius žmones –
ir Lietuvoje, ir užsienyje. Mano
manymu, jeigu tu nesiskųsi, atkakliai dirbsi – visko pasieksi.
Man niekada netrūko veiklos,
stengiausi save išmėginti įvairiose srityse – šokiuose, maisto gaminime, mene... Tiesa,
visuomet svarbiausia išlieka
kūrybinis procesas. Kai įsisuki į kūrybinių darbų sūkurį, ten
ir sukiesi. Esu dėkingas savo
Mūzoms, kurios nepaleidžia ir
įkvepia. Įkvepia ir Los Andželo,
kuriame dabar gyvenu, ir Lietuvos aplinka. Man visur gražu!
Viskas eina iš vidaus. Man atrodo, kad aš viduje esu labai ramus,
man nėra dėl ko išgyventi, gyvenu patį gražiausią laikotarpį.
Dabar – technologijų metas, gali
daryti ką tik nori, viskas pasiekiama! Gali visur keliauti, kada panorėjęs. Galimybių laikas! Mes
gyvename tokiu laikotarpiu, kai
viskas įmanoma ir daug kas priklauso nuo paties žmogaus noro
ir nusiteikimo.
– Kokį įspūdį Jums palieka
Druskininkai?
– Pastebiu, kaip keičiasi Druskininkai. Gatvės, pastatai. Druskininkai visada buvo žydintis kurortas, bet dabar ypatingai stebina
gėlynais.
Didžiausią įspūdį Druskininkai paliko, kai į gimtinę grįžau
po septynerių metų pertraukos –
2008-aisiais. Viskas buvo labai
pasikeitę, vos pažinau! Dabar tokių akivaizdžių pokyčių mažiau.

Druskininkuose man tiesiog labai
gražu. Beje, malonu, kad gražinasi ir kiti Lietuvos miestai ir miesteliai, atnaujinami dvarai.
Aš visada labai pasiilgstu gamtos, man norisi pabūti jos apsuptyje. Amerikoje basas bėgioju po
kalnus, čia mėgaujuosi Druskininkų krašto žaluma. Žiūri į žalią mišką ir, regis, sveiksti akyse!
– Šiemet Jums teko dalyvauti
ir Lietuvos dainų šventėje, kuri
buvo skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui.
– Tik atvykęs į Lietuvą, patekau
į Dainų šventės Šokių dieną. Man
tai – viena iš gražiausių šalies
švenčių, suburianti viso pasaulio
lietuvius šokiui ir dainai. Dalyvaujant šioje šventėje, apima ypatingas džiugesys.
– Kokis planus kuriate kitiems metams?
– Mane susirado viena JAV gyvenanti lietuvių kilmės rašytoja
Aušrinė Širvinskienė iš Ohajaus,
kuri sakė svajojusi, kad būtent aš
jos knygas iliustruosiu. Perskaičiau jos sukurtą istoriją, ji mane labai sujaudino, palietė, taigi iškart
imsiuosi šios knygos iliustracijų.
– Kokia būtų Jūsų pagrindinė
žinutė kraštiečiams?
– Daugiau pozityvumo! Džiaukitės kiekviena nauja diena,
vertinkite, kad gyvenate labai
gražioje aplinkoje. Daugiau optimizmo. Ir labai noriu visus pamatyti kitąmet!
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Druskininkų šeimos klinikoje – profesionalios gydytojų kardiologų konsultacijos
bei išsamus širdies bei kraujagyslių ištyrimas
Nuo šiol gydytojų kardiologų
pagalba gyventojams tapo dar
lengviau pasiekiama – Druskininkų šeimos klinikos patalpose (Sveikatos g. 30B) atidarytas
Kardiologijos kabinetas, kuriame dirba profesionalių kardiologų komanda, o tyrimai atliekami, naudojant naują, modernią
vokišką įrangą. Pacientus konsultuoja ir tyrimus atlieka gydytoja kardiologė Jovita Samauskienė ir gydytoja kardiologė
Jelizaveta Burca, dirbančios
Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikose, PMC
„Kardivita“. Šeimos klinikoje
vykdoma širdies ir kraujagyslių ligų profilaktinė programa –
norint nemokamai išsitirti dėl
širdies ir kraujagyslių ligų, tereikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris informuos apie galimybę dalyvauti prevencinėje
programoje. Programos tikslas
– mažinti sergamumą širdies
ir kraujagyslių ligomis: krūtinės angina, miokardo infarktu,
smegenų išemija, insultu, periferinių arterijų tromboze, pastebėti sergančiuosius ateroskleroze ar cukriniu diabetu, kurie
dar nejaučia sveikatos sutrikimų, siekiant užkirsti kelią šių
ligų raidai.
Vertinant širdies ir kraujagyslių ligų dažnumą, Šeimos klinikoje konsultuojančios gydytojos
kardiologės ragina visus žmones
naudotis galimybėmis nemokamai pasitikrinti savo širdį ir kraujagysles.
Kas gali dalyvauti širdies ir
kraujagyslių ligų profilaktinėje programoje, kreiptis į Jūsų
kliniką ir čia gauti gydytojų
kardiologų konsultaciją ir ištyrimą?
Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje kviečiami
dalyvauti žmonės, kurie rūpinasi savo sveikata – vyrai nuo 40 iki
54 metų (imtinai) ir moterys nuo
50 iki 64 metų (imtinai).
Pirmiausia jiems reikia apsilankyti pas savo šeimos gydytoją, kuris siunčia pacientą atlikti cukraus
ir cholesterolio kiekio tyrimus, pamatuoja kraujospūdį, įvertina, ar

Šeimos klinikoje dirbantys gydytojai kviečia be eilių ir kvalifikuotai išsitirti dėl širdies ir
kraujagyslių ligų/Roberto Kisieliaus nuotrauka

yra rizikos veiksnių susirgti širdies
ir kraujagyslių ligomis. Pacientai,
sergantys cukriniu diabetu arba
kuriems šeimos gydytojas nustato metabolinį sindromą – žymiai
didesnę riziką susirgti minėtomis
ligomis – siunčiami kardiologo
konsultacijai ir detaliam ištyrimui.
Šiuos tyrimus Druskininkuose galima atlikti ir Šeimos klinikoje, kurioje yra visos sąlygos kokybiškai
teikti šią paslaugą.
Pacientams
pamatuojamas
kraujospūdis, atliekama kardiograma, kraujagyslių standumo
(elastingumo) tyrimas, norint įvertinti periferinės kraujotakos būklę, matuojamas kulkšnies-žasto indeksas, taip pat daroma
širdies echoskopija, kurios metu
ištiriamos širdies kameros, įvertinama, kaip dirba širdies raumuo ir vožtuvai. Tiriamos ir kaklo
kraujagyslės, įvertinama, ar jose
nėra aterosklerozės požymių, ar
dar neatsirado aterokslerozinės
plokštelės.
Pagal prevencinę programą
taip pat atliekamas ir dozuoto fizinio krūvio mėginys – specialiu medicininiu dviračiu atliekamas tyrimas, kurio metu stebima
elektrokardiograma, matuojamas
kraujospūdis – šis tyrimas padeda gydytojui įvertinti, kaip paciento širdis ir kraujagyslės funkcionuoja fizinio krūvio metu, kada

širdies ir kūno raumenų darbui rekia daugiau deguonies.
Visi šie tyrimai pacientams, kurie turi šeimos gydytojo siuntimą
ir kuriems nustatytas metabolinis
sindromas arba cukrinis diabetas,
nemokami – juos finansuoja ligonių kasos.
Nemokamai konsultuotis gali
ne tik Šeimos klinikoje dirbančių gydytojų pacientai, bet ir kitų
Druskininkų savivaldybėje ir visoje Vilniaus teritorinių liginių
kasų teritorijoje dirbančių šeimos gydytojų siunčiami ligoniai,
turintys siuntimą.
Tačiau į Šeimos kliniką gali
kreiptis ir programoje nedalyvaujantys žmonės?
Žinoma, atliekami ir mokami tyrimai, jeigu, tarkime, žmogui nenustatytas metabolinis sindromas,
jis nėra to amžiaus, kai gali dalyvauti prevencinėje programoje,
neserga cukriniu diabetu, tačiau
jam svarbu įvertinti savo sveikatos būklę, žinoti riziką susirgti miokardo infarktu arba insultu.
Turint šeimos gydytojo siuntimą,
suteikiama nemokama gydytojo kardiologo konsultacija, atliekama kardiograma. Už širdies
echoskopiją, krūvio mėginį, kaklo
kraujagyslių tyrimą ir kitus reikia
mokėti pagal nustatytus įkainius.
Klinikoje gydytojai kardiologai

išsamiai ištiria širdies ir kraujagyslių sistemą, nustato širdies
ir kraujagyslių sistemos ligų riziką, konsultuoja pacientus, sergančius arterine hipertenzija, širdies ritmo ir laidumo sutrikimais
(ekstasistolija, prieširdžių virpėjimu ir kitais susirgimais), išemine širdies liga, širdies nepakankamumu,
dislipidemija.
Kardiologai seka ligonius po miokardo infarkto, vainikinių arterijų
stentavimo ar apeinamųjų jungčių suformavimo operacijos, koreguoja gydymą, kad minėtos
ligos neprogresuotų. Abi kardiologės, dirbančios Druskininkų
šeimos klinikoje, yra labai patyrusios, nuolat stažuojasi užsienyje (Austrijoje ir kitose šalyse),
turi sukaupusios nemažą kardiologinės prevencijos darbo patirtį
VUL Santaros klinikose.
Klinikoje atliekami širdies echokardiografiniai tyrimai su doplerografija, kaklo kraujagyslių echoskopijos su doplerografija tyrimas,
veloergometrija (dozuoto fizinio krūvio mėginys), kraujagyslių
standumo tyrimas, kulkšnies-žasto indekso nustatymas, 24 val. arterinio kraujospūdžio ir 24-72 val.
EKG Holterio monitoravimo tyrimai, taip pat galima atlikti daugelį
laboratorinių tyrimų.
Kokios tendencijos Lietuvoje
dėl širdies ir kraujagyslių ligų?
Deja, statistika Lietuvoje gana
liūdna – pagal Lietuvos Higienos instituto teikiamą informaciją
net 56 procentai pernai registruotų mirčių – nuo kraujotakos sistemos ligų, kai tuo tarpu nuo onkologinių ligų pernai mirė 19,9 proc.
žmonių. Deja, infarktus ir insultus patiria jauni žmonės, daugėja atvejų, kai šiomis ligomis suserga ir trisdešimties nesulaukę
žmonės.
Ko gero, labai svarbu laiku
kreiptis į gydytojus kardiologus?
Vykdydami Širdies ir kraujagyslių ligų profilaktinę programą, atliekame visus tyrimus,
viską įvertiname ir rekomen-

duojame, ką toliau riekia daryti. Dažniausiai, matydami, kad
liga progresuoja, skiriame vaistų cholesterolio kiekiui mažinti, įvertiname ir gydome pakilusį
kraujospūdį. Žmonės kartais net
nekreipia dėmesio, kai kraujospūdis pakyla iki 150-160 mmHg,
esą – jaučiasi gerai, vyresniame amžiuje neva tai normalu.
Tačiau, esant tokiam kraujospūdžiui, rizika susirgti infarktu net
5 kartus padidėja, dažnai sutrinka širdies ritmas.
Reikia daug dėmesio skirti pačių
pacientų švietimui, nusistovėjusių
mitų apie širdies ir kraujagyslių ligas ir jų gydymą, griovimui. Pacientams pasakojame, ką reikėtų daryti, norint išvengti infarkto
ar insulto.
Manome, kad programa yra labai gera, ir tikrai verta ja pasinaudoti. Skatiname žmones kreiptis
laiku, skirti dėmesio ligų prevencijai. Norime, kad ir Druskininkuose, ir visame Dzūkijos regione
mažėtų mirštamumas nuo širdies
ir kraujagyslių ligų.
Džiaugiamės, kad Šeimos klinikoje naudojamės nauja, šiuolaikiška, modernia aparatūra,
norime, kad kuo daugiau žmonių pasinaudotų galimybėmis
čia išsitirti savo sveikatą. Užsienio ir mūsų šalies patirtis rodo,
kad daugelio širdies ir kraujagyslių ligų galima išvengti ir pailginti žmonių gyvenimą. Tereikia perprasti ligos prigimtį, nustatyti ją
skatinančius rizikos veiksnius,
ryžtis jų atsisakyti ir keisti savo
gyvenseną.
O Šeimos klinikoje dirbantys gydytojai stengiasi sudaryti visas
sąlygas, kad pacientai galėtų be
eilių gauti kvalifikuotą kardiologo
konsultaciją. Visi reikiami tyrimai
atliekami vieno apsilankymo metu
– visas kardiologinis tyrimas trunka 1-1,5 valandos.
Gydytojų kardiologių konsultacijai žmonės turėtų registruotis iš anksto Šeimos klinikoje tel. +370 623 49997
Užsakymo Nr. MDR-169-001

Lietuvos Afganistano karo veteranus subūrė sąskrydis
Vydmantas Žilinskas,
Druskininkų Afganistano karo
veteranų klubo pirmininkas

Kasmet pirmą rugpjūčio savaitgalį rengiami Afganistano karo veteranų sąskrydžiai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Pirmasis rugpjūčio savaitgalis svarbus kiekvienam
Lietuvos „afganui“ – kasmet
šiuo metu rengiami Lietuvos
Afganistano karo veteranų
sąskrydžiai. Šiemet susirinkome į Stasio Slavinsko sodybą prie Gailinto ežero Alytaus rajone.
Sąskrydyje dalyvavo ne tik lietuviai, bet ir Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Maskvos ir kitų Rusijos
regionų atstovai.
Visus nustebino inscenizuotas
patikros postas prie sodybos. Visas tris dienas buvo puikus oras,
kuris leido mėgautis koncertu,
sportinėmis varžybomis. Organi-

zuotos tinklinio, šaudymo, virvės
traukimo varžybos, šeimos estafetė, moterų rungtis, klubų pirmininkų ir automato ardymo rungtys.
Varžybose tradiciškai gerai pasirodė ir mūsų miesto klubas.
Virvės traukime užėmėme trečią vietą, tinklinio varžybose nusileidome tik finale. Aukščiausią
rezultatą pasiekėme šaudymo
rungtyje – užimta pirma vieta.
Geriausiai iš druskininkiečių
pasirodė Valdas Aukštinis, Deividas Lebeckas, Andrius Balčius,
Auksė Degutytė, Vydmantas Žilinskas, Sigitas Vaisieta. Garbė
būti vyriausiuoju varžybų teisėju
teko mūsų klubo nariui Mindaugui Valentai.
Visi nugalėtojai ir prizininkai
buvo apdovanoti Druskininkų
sporto centro įsteigtais medaliais
ir taurėmis.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams: Druskininkų vandens parkui, „Grand SPA Lietuva“, „Snow Arena“, SPA Vilnius Druskininkai, „Eglės“ sanatorija,
Druskininkų sporto centrui, UAB „Draugystės sanatorija“, UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Litesko“, UAB „Druskininkų paslaugų ūkis“, Romos Pankevičienės įmonei, Arūnui Vaškevičiui.
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2018 m. rugsėjo 9 d. 11.00 val. prie Leipalingio dvaro
(Alėjos g. 30, Leipalingio miestelyje)
Interreg V-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LT-PL-2S-168 „Kultūros maršrutai be sienų“
Tarptautinio „Pasienio skonių festivalis“ programa
11-11.40 val. – koncertinė programa. Dalyvaus Leipalingio laisvalaikio salės folklorinis ansamblis „Serbenta“ (vad. Aleksandra Petravičienė) ir tautiškiausios Barčių kaimo bendruomenės folklorinis ansamblis (vadovė Ramunė Janavičiūtė)
12.30-13.30 val. bus pristatomi lenkų tradiciniai patiekalai. Tai ne
tik mums pažįstami rauginti kopūstai su mėsa ar bigos (troškinti rauginti kopūstai su rūkytos mėsos gabalėliais), smalec (lydyti kiaulės
taukai, pagardinti svogūnais ir mairūnu) bet kiti.
13.30-14.30 val. Lietuvos totorių etnografijos muziejus pristatys totorių tradicinius patiekalus. Gaminsime bei ragausime totoriško plovo
bei totoriško šiupinio, šimtalapio ir kitų.
14.00-15. 30 val. bus pristatomi žydų tradiciniai patiekalai. Ragausime ir gaminsime tradicinius žydų patiekalus: maca kneidelach (sultinys su macos kukuliais), kepenėlių pašteto, beigelių ir įdarų, šventinės chalos bei žydiškų saldumynų – imberlach ir teigelach.
15.30-16.30 val. bus pristatomi tradiciniai lietuvių patiekalai: edukacinė programa „Grikio kelias: nuo sėklalės iki stalalio“ (patiekalai iš
grikių, arbata, košė), dzūkiškos bandos, grybų sriuba, skanusis kmynų gėrimas bei kiti.
16.30-17.30 val. Stasio Kapnio liaudiška komedija „Plutelė ir pelės“ (Režisierius Rimantas Jacunskas, Birštono kultūros centro suaugusiųjų teatras)
Vaikučius kviesime dalyvauti edukacinėse programose bei pajodinėti žirgais.
Organizatorius: Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija
Telefonas pasiteirauti +370 612 23212

Savaitraščio Nr. 169

Renginiai
Rugpjūčio 17-31 d. tarptautinis tapybos pleneras „ART bridge 24“. Daugiau
informacijos: www.info.druskininkai.lt
Lauko kinas Druskininkų pramogų aikštėje:
Rugpjūčio 23 d. 20.30 val. filmas
„Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona“
(JAV) N-13
Rugpjūčio 26 d. 20.30 val. filmas
„Mančesteris prie jūros“ (JAV) N-13
Rugpjūčio 30 d. 20.30 val. filmas
„Dar kartą, iš naujo“ (JAV) N-13
Rugpjūčio 31 d. 20.30 val. filmas
„Didžioji afera“ (JAV) N-14
Rugpjūčio 23 d. 17.30 val. Viktorijos Damerell paskaita „Kas yra gražu
yra šlykštu“ (Druskininkų JUC, Veisiejų g. 17)
Rugpjūčio 23 d. 18 val. tarptautinių konkursų laureato, gitaristo Pavel
Kuchta (Minskas, Baltarusija) koncertas. Programoje – įvairių stilių bei epochų kompozitorių kūriniai (Druskininkų
miesto muziejus, M.K.Čiurlionio g. 59)
Rugpjūčio 24 d. 19 val. „Draugystės
sanatorijos“ Raudonoje salėje koncertuos
Druskininkų miesto ansamblis „Rasa“
(Vadovas Algimantas Padegimas)
Rugpjūčio 25 d. Atsisveikinimo su
vasara šventė „Vasaros aidai“:
11 val. Atrakcionų miestelis (Pramogų aikštė)
11 val. Tautodailės darbų ir amatų
mugė (Vilniaus alėja)
15 val. Tautinių šokių ir muzikos popietė. Dalyvaus Druskininkų savivaldybės tautinių šokių kolektyvai „Kadagys“, „Avilys“, „Leipūnas“, liaudies
muzikantai.
16 val. Klounų teatro studijos „Dulidu“ edukacinė programa „Malūnų slėnis“ (Vijūnėlės parke)
16 val. Populiariosios muzikos popietė.
Simona Karauskaitė, Viktorija Čaplikaitė,
diksilendo grupė „Vilniaus šypsena“
19 val. Vakaro koncertas. Deivis ir
Renata Norvilai, „BASSVIM“ ir Mikas
Suraučius, reperių duetas „Golden
Age“, šokių kolektyvas „Sfinx“, Videoheads DJ’s, DJ Mil KingDj
Rugpjūčio 25 d. 16 val. pianisto Rimanto Vingro koncertas. Atlikėjo programoje: M. K. Čiurlionio, F. Schubert
kūriniai (M. K. Čiurlionio memorialinis
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Rugpjūčio 26 d. 16 val. Saksofono muzikos popietė. Gros Rokas Barzdžius (K.Dineikos sveikatingumo parke, K. Dineikos g.1)
Rugpjūčio 27 d. 13 val. JUC futbolo taurė‘18 4x4. Registracija ir informacija tel.: 8 646 56003, el. p.: renginiai@
juc.lt (Druskininkų JUC, Veisiejų g. 17)
Rugpjūčio 28 d. 17 val. eksperimentinės muzikos koncertas „Nature
and Noise“. Michael Bruckner, Daniel
Lercher (Austrija), Villem Jahu (Estija)
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Rugpjūčio 29 d. 18.30 val. Stalo žaidimo „Ganz Schön Clever“ turnyras.
Registracija ir informacija tel. 8 646
56003, el. p.: renginiai@juc.lt (Druskininkų JUC, Veisiejų g. 17)
Rugpjūčio 30 d. 16 val. Jubiliejinė
gydytojo, poeto, tautotyrininko Jono
Tertelio kūrybos popietė „Laiko kelyje“
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Parodos
Rugpjūčio 31 d. 17 val. Stasio Eidrigevičiaus parodos „Hommage a Čiurlionis“ atidarymas (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Rugsėjo 7 d. 17 val. parodos „Dr.
Juozo Petro Kazicko gyvenimo istorija“
atidarymas (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Tarptautinio tapytojų plenero „Šlavantas 2018“ dalyvių kūrybos darbų
paroda (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Foto
paroda,
skirta
Sąjūdžio
30-mečiui ir atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti (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
memorialinio 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 savivaldybės 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)

Užuojautos
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia
užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą.
Dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame dukrą
Birutę Bernatavičienę ir artimuosiuos.
DNSB „Ateitis“ gyventojai
Amžiams užsimerkė Tavo akys,
lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.
Mirus mylimai Mamai,
nuoširdžiai užjaučiame Marytę Kašėtaitę.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
„Bitelės“ grupės tėveliai ir vaikučiai
Kas yra gyvas savo mylimųjų atminty, tas nemirė –
jis tik toli…
(Immanuel Kant)
Dalijamės skausmu ir tariame nuoširdžius užuojautos
žodžius bendradarbiui Donatui Lazauskui
dėl mylimo Tėvelio mirties.
Druskininkų kultūros centro kolektyvas

Nuoširdžiai dėkojame lopšelio-darželio „Žibutė“ kolektyvui, „Bitelės“ grupės vaikučiams ir jų tėveliams, kaimynams,
giminėms, artimiesiems, Musteikos kaimo gyventojams ir visiems, užjautusiems, palaikiusiems ir buvusiems šalia, palydint į paskutinę kelionę mylimą Mamytę Adelę Kašėtienę.
Dukra Marytė ir Česlovas

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

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
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2018.08.24 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 7.
10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
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.
Premjera. Vinetu. Paskutinė kova.
01:05 Štutgarto kriminalinė policija 7 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
02:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4 (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Klauskite daktaro (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“. Lietuva.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“ (k.).
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS „Ledynmetis 2. Eros pabaiga“.
21:10 VASAROS KINO TEATRAS
„Vienas šūvis. Dvi kulkos“.
23:40 „Legenda. Drakono imperatoriaus kapas“.
01:20 „Komando“ (k.).
03:00 „Fenikso skrydis“ (k.)
04:55 „Rouzvudas“ (k.).
05:45 „Moderni šeima“.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Eliziejus.
23:05 Dabar jau tikrai galas.
01:00 Užtikrintas teisingumas (k).
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
07.10 Grilio skanėstai.
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 Partizanų keliais 2.
10.50 Grįžtu namo.
11.25 „Krikšto tėvas“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Gurovo bylos. Savivalė“.
16.00 Reporteris.
16.30 Gyvenimo būdas.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.40 Keliauk su „Reporteriu“.
18.55 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.
19.00 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Grilio skanėstai.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.
22.40 Keliauk su „Reporteriu“.
22.55 Rubrika „Renovacija. Sužinok
daugiau“.

23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Iššūkis“.
02.00 „Krikšto tėvas“.
02.45 „Jekaterina Didžioji“.
03.35 „Tarp meilės ir neapykantos“.
04.20 „Krikšto tėvas“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
05.35 „Geriausios nardymo vietos“..
06.00 „Pavojingiausios kelionės.
Gajana“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Akas“.
06:00 „Auklė“.
07:30 „Vladimiras Vysockis:
„Ačiū, kad gyvas“„ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
20:00 Info diena.
21:00 Antrininkas.
23:00 Maksimali rizika (k).
00:55 „Sekso magistrai“.
01:55 „Kas žudikas?“ (k).
02:45 Antrininkas (k).

2018.08.25 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
06:35 Premjera. Paranormanas.
08:05 Beatos virtuvė (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija. Gelbstintis
miegas.
12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera. Metų laikai. Pavasaris.
13:35 Premjera. Džesika Flečer 4.
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 Juozo Erlicko kūrybos vakaras
„Įrašysiu į knygą Raudonąją“. I, II dalys.
24:00 Kirpėjos vyras.
01:20 Vinetu. Paskutinė kova (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Metų
laikai. Pavasaris (k.).
04:25 Džesika Flečer 4 (k.).
06:15 „Televitrina“. Lietuva.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Kobra 11“.
09:30 „Maisto kelias“.
10:00 „Bibliotekininkai“.
11:00 „Garfildas“.
12:35 „Gerasis dinozauras“.
14:20 „Nimės sala“.
16:10 „Simpsonai“.
16:45 „Ekstrasensai tiria“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS
„Vaikų darželio policininkas“.
21:50 VASAROS KINO TEATRAS
„Amerikos gangsteris“.
01:00 „30 naktų paranormalių reiškinių su Šėtono apsėsta mergina su
drakono tatuiruote“.
02:20 „Vienas šūvis. Dvi kulkos“ (k.).
04:25 „Kastlas“.
05:15 „Moderni šeima“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Žvėrelių būrys“.
06:55 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Kung
Fu Panda“.
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“.
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
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09:30 „Drakonų kova. Super“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Romos
gladiatorių nuotykiai.
11:50 Trys nindzės. Pusdienis pramogų parke.
13:45 Paskutinis veiksmo filmų herojus.
16:25 Tai kur po velnių tie Morganai?
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Debesuota,
numatoma mėsos kukulių kruša 2.
21:20 Devyni jardai.
23:20 Specialiosios agentės.
01:00 Eliziejus (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
07.55 „Pasaulio turgūs. Je-

ruzalė“.
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“.
13.00 „Baltoji vergė“.
15.00 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
15.15 Skinsiu raudoną rožę.
16.00 Žinios.
16.15 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.20 Partizanų keliais 2.
16.50 Grilio skanėstai.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
23.00 „Iššūkis“.
01.00 „Moterų daktaras“.
02.45 „Baltoji vergė“.
04.05 „Neprijaukinti. Australija“.
04.30 „Iššūkis“.
06.00 „Pavojingiausios kelionės.
Haitis“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Tailandas“.
06:15 „Auklė“ (k).
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 „Nutrūkę nuo gran-

dinės“.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Džiunglių princesė Šina“.
11:30 Baltieji lokiai.
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Reali mistika“.
17:05 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:15 „Kas žudikas?“.
19:30 Dainuok mano dainą.
21:30 MANO HEROJUS Sveiki atvykę į spąstus.
23:25 AŠTRUS KINAS Nebijok tamsos.
01:20 Dainuok mano dainą (k).

2018.08.26 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt.
06:35 Gimę tą pačią dieną.
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Mėlyna švieselė.
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:00 Premjera. Kačių ABC.
11:45 Pasaulio dokumentika. Viduriniųjų Rytų gamta. Gamtos katilas.
12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera. Pavojingoji žemė. Ugnis.
13:35 Puaro.
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.
21:50 Skuba tik kvailiai.
23:40 Premjera. Mergina ant tilto.
01:10 Pasaulio dokumentika. Viduriniųjų Rytų gamta. Jordanija. Gamtos
katilas (k.).
02:05 Pasaulio dokumentika. Pavojingoji žemė. Ugnis (k.).
02:55 Kačių ABC (k.).

03:40 Lengvai ir linksmai! „Žuvėdra“.
04:00 Klausimėlis.lt.
04:15 Puaro (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Aladinas“ (k.).
07:00 „Ančiukų istorijos“.
07:30 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Kobra 11“.
09:30 „Šefai vikingai“.
10:00 „Bibliotekininkai“
11:00 „Garfildas 2“
12:45 „Ponia Dautfajė“.
15:10 „Sugrįžimas į Nimės salą“.
17:00 „Simpsonai“.
17:25 „Į šiaurę“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS
„Persis Džeksonas ir Olimpo dievai:
žaibo vagis“.
21:55 VASAROS KINO TEATRAS
„Išpirka - milijardas“.
00:05 „CBGB klubas“.
02:05 „Amerikos gangsteris“ (k.)
04:50 „Moderni šeima“.
05:15 „Mažylė Houp“.
06:25 Dienos programa.
06:30 „Žvėrelių būrys“.
06:55 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Kung
Fu Panda“.
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“.
08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 KINO PUSRYČIAI Asteriksas
nustebina Cezarį.
10:55 Kaukė.
12:55 Kaip valgyti keptus sliekus.
14:40 Džekis Čanas. Pirmasis smūgis.
16:25 Sutrikusi mafija.
18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:35 Aloha.
22:40 Diktatorius.
00:15 Pjūklas 2.
01:55 Devyni jardai (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“.
07.55 „Pasaulio turgūs. Flo-

rencija“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Pavojingiausios kelionės.
Laosas“.
10.35 „Pavojingiausios kelionės.
Madagaskaras“.
11.10 Ekovizija.
11.20 Grilio skanėstai.
11.50 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.50 „Viskas dėl tavęs“.
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“.
20.00 Žinios.
20.25 „Jekaterina Didžioji“.
21.30 Skinsiu raudoną rožę.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
00.40 „Viskas dėl tavęs“.
02.45 „Merdoko paslaptys“.
04.15 Skinsiu raudoną rožę.
04.40 „Rasputinas“.
05.30 Grilio skanėstai.
06.00 Skinsiu raudoną rožę.
06:30 Baltijos galiūnų čempionatas. Akmenė (k).
07:30 „Auklė“ (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas.
IV etapas. Rokiškis.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Džiunglių princesė Šina“.
11:30 Mažiausi iš mažiausių.
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Reali mistika“.
17:05 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:15 „Kas žudikas?“.
19:30 „Nemiga“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Okupuoti“.
00:25 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
02:20 Nebijok tamsos (k).

2018.08.27 d.
Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Savaitė (k.).
14:55 100 valandų Lietuvai. Iškilmingas transliacijos atidarymas. Tiesiogiai iš Lukiškių aikštės Vilniuje.
15:30 Laba diena, Lietuva.
18:15 Auksinis protas.
19:30 100 valandų Lietuvai. „Kultūringai su Nomeda“. Tiesiogiai iš Lukiškių aikštės Vilniuje.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 100 valandų Lietuvai. Ievos Zasimauskaitės gyvo garso koncertas.
Tiesiogiai iš Lukiškių aikštės Vilniuje.
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23:00 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 8.
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 8 (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 100 valandų Lietuvai. „Kultūringai su Nomeda“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 100 valandų Lietuvai. Ievos Zasimauskaitės gyvo garso koncertas (k.).
05:00 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija. Gelbstintis
miegas (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Bibliotekininkai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Kobra 11“ (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
21:00 „Kam ta meilė?“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Bagažo atsiėmimas“.
00:30 „Kastlas“.
01:25 „Kaulai“.
02:20 „Rouzvudas“.
03:10 „Ekstrasensai tiria“.
04:05 „Moderni šeima“.
04:30 „Naujokė“.
05:00 „Kastlas“ (k.).
05:40 „Mažylė Houp“.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 „Ponas Bynas“.
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Tautos tarnas“.
21:00 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Paskutinė kulka.
00:20 „Kultas“.
01:10 Aloha (k).
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Gražina Piga-

gaitė“.
07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“
10.20 „Neišsižadėk“.
11.25 „Krikšto tėvas“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Gurovo bylos. Savivalė“.
16.00 Reporteris.
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16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
19.00 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Belgijos GP apžvalga.
00.05 „Delta“.
01.05 „Iššūkis“.
02.00 „Krikšto tėvas“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Tarp meilės ir neapykantos“.
04.20 „Krikšto tėvas“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
05.35 „Baltoji vergė“.
06:00 „Auklė“.
07:30 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
20:00 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Kapų plėšikė Lara Kroft.
23:00 Sveiki atvykę į spąstus (k).
00:50 „Juodasis sąrašas“ (k).
01:40 „Okupuoti“ (k).

2018.08.28 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
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.
19:30 100 valandų Lietuvai. „(Ne)
emigrantai“. Tiesiogiai iš Lukiškių
aikštės Vilniuje.
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.
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 8 (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 100 valandų Lietuvai. „(Ne)
emigrantai“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“. Lietuva.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
21:00 „Kam ta meilė?“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Linkėjimai iš Paryžiaus“.

00:15 „Kastlas“.
01:15 „Kaulai“.
02:05 „Rouzvudas“.
02:55 „Ekstrasensai tiria“.
03:55 „Naujokė“.
04:45 „Kastlas“ (k.).
05:35 „Mažylė Houp“.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Tautos tarnas“.
21:00 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Apsuptyje 2. Tamsos.
00:35 „Kultas“.
01:25 Paskutinė kulka (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“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Neišsižadėk“.
11.25 „Krikšto tėvas“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Gurovo bylos. Savivalė“.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
17.00 PREMJERA. „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
19.00 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Krikšto tėvas“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Tarp meilės ir neapykantos“
04.20 „Krikšto tėvas“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
05.35 „Baltoji vergė“.
06:00 „Auklė“.
07:30 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
20:00 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Galutinis tikslas.
23:00 Kapų plėšikė Lara Kroft (k).
00:50 „Strėlė“.
01:40 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k).

2018.08.29 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
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.
19:30 100 valandų Lietuvai. „Beatos
virtuvė“. Tiesiogiai iš Lukiškių aikštės
Vilniuje.

20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Šiandien prieš 100 metų. Dokumentinė apybraiža apie Abiejų Tautų Respublikos padalijimus ir bolševikų pastangas užgrobti valdžią.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis“.
23:00 Premjera. Aukštuomenės
daktaras 8.
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 8 (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 100 valandų Lietuvai. „Beatos
virtuvė“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“. Lietuva.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“ (k.).
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
21:00 „Kam ta meilė?“.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:25 „Vikinglotto“. 2016.
22:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Kulka į galvą“.
00:15 „Kastlas“.
01:15 „Kaulai“.
02:05 „Rouzvudas“.
02:55 „Ekstrasensai tiria“.
03:55 „Naujokė“.
04:20 „Egipto princas“.
06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 „Tautos tarnas“.
21:00 Bus visko.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Plėšikai.
00:10 „Kultas“.
01:00 Apsuptyje 2. Tamsos teritorija (k).
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija.
07.10 4 kampai.
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Jekaterina Didžioji“.
11.25 „Krikšto tėvas“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
17.00 PREMJERA. „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
19.00 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Krikšto tėvas“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Tarp meilės ir neapykantos“.
04.20 „Krikšto tėvas“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
05.35 „Baltoji vergė“.

06:00 „Auklė“.
07:30 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
20:00 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Amerikos nindzė 5.
23:05 Galutinis tikslas (k).
00:55 „Strėlė“.
01:45 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k).

2018.08.30 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:05 Senis.
09:50 Klausimėlis.lt.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8.
10:50 Komisaras Reksas.
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.
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.
19:30 100 valandų Lietuvai. „Kas ir
kodėl?“, „Auksinis protas“.
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.
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 8 (k.).
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 100 valandų Lietuvai. „Kas ir
kodėl?“, „Auksinis protas“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija (k.).
05:00 Seserys (k.).
06:10 „Televitrina“. Lietuva.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Kam ta meilė?“.
08:25 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „TV3 25 gimtadienis. M.A.M.A vasaros festivalis“.
23:15 VASAROS KINO TEATRAS
„Jūrų pėstininkas“.
01:05 „Kastlas“.
01:55 „Kaulai“.
02:45 „Rouzvudas“.
03:35 „Ekstrasensai tiria“.
04:35 „Naujokė“.
05:25 „Mažylė Houp“.

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

06:10 Dienos programa.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK.
10:55 KK2 (k).
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Gyvenimiškos istorijos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los Andželo.
00:50 „Kultas“.
01:40 Plėšikai (k).
03:05 Alchemija XXVI. Įvadas į šamanizmą.
03:35 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai.
07.10 Gyvenimo būdas.
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Jekaterina Didžioji“
11.25 „Krikšto tėvas“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“.
16.00 Reporteris.
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
17.00 PREMJERA. „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimyte.
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Krikšto tėvas“.
02.45 „Jekaterina Didžioji“.
03.35 „Tarp meilės ir neapykantos“.
04.20 „Krikšto tėvas“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
05.35 „Baltoji vergė“.
06:00 „Auklė“.
07:30 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (k).
08:30 „Farų karai“ (k).
09:30 „Teisingumo agentai“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).
12:40 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
19:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“.
20:00 DELFI dėmesio centre.
20:30 Info diena.
21:00 Desperado.
23:05 Amerikos nindzė 5 (k).
01:00 „Strėlė“.
01:50 „Kas žudikas?“ (k).
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DVIRAČIAI:

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu,
Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie
prietaiso Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
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

Nauji ir naudoti.
Nuoma, remontas,
atsargines detales,
aksesuarai.
Tel. 8 682 10953
Mus rasite:
Šv. Jokūbo g. 3
Dirbam be išeiginių.

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
Brangiai perku mišką (gali
turėti bendrasavininkių, būti
neatidalinta, su skolomis,
areštuotas). Sut varkau dokumentus. Tel. 8 6 4 4 55355

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

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Kavinei reikalingas (-a) barmenas-padavėjas (-a) bei pagalbinis (-ė) darbininkas (-ė) virtuvėje. Tel. 8610 35555

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

Parduodama lentpjūvė su veikiančia įranga Druskininkų
savivaldybėje, Neravų kaime, Sodžiaus g. 49. Tel. 8 615 33706

Žemės darbai. Greitai ir kokybiškai (3 t ekskavatoriumi):
pamatų kasimas, vamzdynų ir pagalbinių tinklų klojimas,
valymo įrenginių instaliavimas ir pajungimas, pagalbiniai
darbai. 20 m. patirtis, 10% pigiau nei rinkos kaina.
Tel. 8 602 44024
Dėmesio!
Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į
B kategorijos vairuotojų kursus!
Renkama nauja grupė rugsėjo mėnesį.
Gardino g. 1, Druskininkai

Parduodamas 2 kambarių 50 kv. m
butas M. K. Čiurlionio g., 5 aukšte, renovuotame name, maži mokesčiai, butas po remonto. Kaina –
44000 Eur.

Tel. 8 654 99573

Ekstrasenso paslaugos
Ratnyčioje.
Prakeikimų nuėmimas.

Tel. 8 608 33221

Teirautis tel.: 8 315 78403, 8 652
77109, 8 685 00083
Siūlomas nuolatinis traktorininko darbas šalia Seirijų. Reikalingos Tr1, Tr2
teisės. Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu nuo 700 Eur (į rankas) plius viršvalandžiai. 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, žiemą biokuro traukimas. Tel. 8 677 25331

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179
Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

Pramoninių prekių parduotuvei reikalinga kasininkė (-as)pardavėja (-jas) dirbti 0,5 etato. Tel. 8 698 39402

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

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

MB „Mileipas“:
Stato rąstines pirtis, vasarnamius.
Parduoda įvairią statybinę medieną, atveža.
Pjauna medieną mobiliu gateriu.

Tel. 8 659 32055
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų
puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“,
„Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur),
„Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5
Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“,
„Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00.
Penktadieniais: nuo 9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas
1 kambario butas Gardino g. 17,
1 aukšte. Tel. 8 687 21996
1 kambario butas renovuotame
name Liškiavos g.
Tel. 8 698 19464

1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
2 kambarių 49,79 kv. m butas 3
aukšte, Vytauto g. Namas mūrinis nerenovuotas. Butui reikalingas remontas. Kaina – 44000
Eur. Tel. 8 686 69945
2 kambarių 52 kv. m butas Merkinės g., 3 aukšte iš 5. Kaina –
52000 Eur. Tel. 8 682 75376
3 kambarių 67,43 kv. m butas 9
aukšte iš 9, Ateities g. Kaina –
39000 Eur. Tel. 8 687 37575
4 kambarių 70 kv. m butas M.
K. Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be
remonto. Kaina – 59000 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 616 36909
65 a namų valdos sklypas M.
K. Čiurlionio g. Druskininkuose
(galima suskirstyti į daug atskirų
sklypų). Šalia miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos. Tel. 8 602 10802
Želsvos kaime (12 km iki Marijampolės) 3 kambarių 77 kv. m
butas. Prie namo yra žemės, yra
galimybė atsijungti šildymą.
Tel. 8 699 35631
Sodyba Švendubrėje: 57 a. sklypas, didelis namas, yra rūsys.
Kaina – 42000 Eur.
Tel. 8 616 57845
14 a. namų valdos sklypas šalia
Druskininkų, Švendubrės kaime
siu avariniais pastatais.
Tel. 8 628 87036
1,35 ha sklypas, kuris ribojasi su
žuvingu Stirtos ežeru. Pakrantės
dugnas smėlingas, patogus maudytis. Buvusi sodyba, yra išlikę
pamatai, klevų al., seni ąžuolai,
150- metė liepa. Patogus privažiavimas, Druskininkai – 25 min,
Suvalkai – 35 min kelio. Kaina –
45000 Eur. Tel. 8 650 21858
6 a žemės sklypas Jaskonyse,
Miglos 8-oji g. Kaina – 5990 Eur.
Tel. 8 686 66153
6 a sodo sklypas Jaskonyse netoli „Romnesos“ kavinės.
Tel. 8 687 21996

30 a namų valdos sklypas Veisiejuose, šalia Ančios ežero, yra
asfaltuotas kelias.
Tel. 8 650 25181
20 ir 37 a namų valdos sklypai
Snaigupės kaime, yra elektra,
šalia miškas, geras privažiavimas. Tel. 8 698 50782
2 aukštų 6 kambarių 126 kv. m
gyvenamas namas su ūkiniu pastatu, garažu 10,6 a sklype Sakų
g., Druskininkuose, šalia pušyno
arba keičiamas į butą Druskininkuose ar Kaune. Kaina - 85000
Eur. Tel. 8 600 80228
Skubiai 6,55 a sklypą su mūriniu
sodo namu Jaskonyse, Bočių g.
(yra elektra, kanalizacija, stoginė,
ūkinis priestatas, šulinys, asfaltuotas kelias). Kaina – 15000
Eur. Tel. 8 655 07713
Gyvenamas namas su ūkiniais
pastatais 17 a sklype Leipalingyje. Kaina – 36700 Eur.
Tel. 8 694 52629
20 a namų valdos sklypas, Naujasodės pradžioje, Jaskonių g. šalia miško ir prie pat asfaltuoto kelio,
4 km nuo Druskininkų. Yra atvesta
elektra. Padaryta kadastriniai
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
Namas Leipalingyje su 23 a žemės sklypu. Kaina – 18000 Eur.
Tel. 8 600 25115
6 a sodo sklypas Jaskonyse netoli „Romnesos“ kavinės.
Tel. 8 687 21996

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
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„Seat Alhambra“ 2000 m., 1,9 L,
85 kW, dalimis.
Tel. +370 687 40273

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Sausa statybinė mediena: brūsai
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos
(viengubo pjovimo) 0,25 ir 0,32
cm storio, 6 ir 8 m ilgio po 80
Eur/1 kub. m; dilės 2,20 ilgio, 6
cm ir 5 cm storio; viengubos pjovimo 6 cm storio lagės; 6 m ilgio
lentos (lotos) tvoroms; beržiniai
ir drebuliniai brūsai; 2,5 m ilgio,
10 cm storio lentelės; 2,5 m ilgio,
2 cm storio lentos ir kitos medžiagos. Tel. 8 610 70955

Pigiai metalinis gėlių stovas su
ąžuolinėm lentynom (aukštį galim
reguliuoti); pigiai koklinė virtuvės
krosnis su kokliniu gartraukiu
(išsiardyti patiems); dujų balionas
su reduktorium už 10 Eur.
Tel. 8 672 41091
Vokiškas 120 bosų akordeonas
„Montana“ už 350 Eur; kampinis
buko spalvos rašomasis stalas
už 50 Eur; 3-jų padėčių lova reguliuojama pulteliu, medinis korpusas už 350 Eur; antipragulinis
čiužinys už 120 Eur.
Tel. 8 610 27959

Keičia

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

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

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

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

Naudoti plastikiniai langai –
1.97x1.58 m – 2 vnt.
Tel. 8 612 31803
Naujas nešiojamas kompiuteris
„Hp probook 430 g5“. Yra visi dokumentai, dėžė, priedai, 2 metų
garantija. Kaina – 550 Eur. Kaina
derinama proto ribose.
Tel. 8 615 71066
Šildymo katilas, boileris, trimeris,
moteriškas ir sulankstomas dviratis po 40 Eur, mediniai langai ir
durys 5 Eur, 2 televizoriai po 10
Eur. Tel. 8 616 48116
Kineskopiniai plokščiaekraniai televizoriai (37 ir 51 cm įstrižainė),
TV priedėliai; pulteliai po 3-22
Eur. Tel. 8 686 43600
Naudoti faneruoti skydai, durų
varčios, belaidis skaitmeninis nešiojamas telefonas „Panasonic“.
Tel. 8 686 43600
Senoviniai antikvariniai daiktai,
knygos, knygų lentynos, kriauklės. Tel. 8 617 40100

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506
Naudoti lieti ratlankiai R15 su
naudotomis vasarinėmis padangomis. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 682 49054

Medinės žvakidės, veidrodis
„knyga“, apvalus kilimas, naminės lovatiesės. Tel. 8 630 87652

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

Pianinas. Tel. 8 662 89816

Parduodami įvairūs daiktai

Sportinis dviratis, šildytuvas-ventiliatorius, videomagnetofonas.
Tel. 8 630 36440

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

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

Pigiai skalbimo mašina „Bompani“. Tel. 8 619 23415
Dviračiai: kalnų „Hill“ už 120
Eur; moteriškas „Trek“, 8 vidinės
„Nexus“ pavaros už 185 Eur; mažas vaikiškas už 30 Eur.
Tel. 8 623 53377
Naujos medinės (ąžuolo ir klevo)
taburetės. Tel. 8 618 20125
8 kv. m betono spalvos trinkelių,
benzininė vejapjovė.
Tel. 8 687 15671
Naudoti, geros kokybės kokliai:
20x20 cm lygūs po 1 Eur, kampiniai po 1,5 Eur; metalinis cinkuotas vamzdis (18 cm) po 12 Eur/1
m. Tel.: 8 604 57914, 8 313 54697
Mokyklinė uniforma berniukui
(180 cm ūgiui, švarkas ir megztinis) po 10 Eur. Tel. 8 685 75776

Perka

3-4 kambarių butą Druskininkuose, netoli centro. Gali būti be
remonto. Tel. 8 628 75156

Ieško darbo
38 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 626 38308
Vyras ieško papildomo darbo
statybos srityje. Tel. 8 601 52590
63 m. moteris ieško auklės darbo
Lietuvoje arba užsienyje.
Tel. 8 624 07225
Vyras ieško darbo.
Tel. 8 679 94246

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

Išnuomojamas 1 kambarį 3 kambarių bute dirbančiai merginai
Gardino g. Tel. 8 686 08988
Išnuomoju 1 kambarį moteriai
Taikos g. Kaina – 1 mėn./120 Eur
(į kainą įskaičiuoti komunaliniai
mokesčiai). Tel. 8 616 48116
Išnuomojamas 3 kambarių butas
Vilniaus al. Ir 2 kambarių butas
Šiltnamių g. ilgam laikui. Tel.:
8 699 11696, +7916 8596876
(Whatsapp, Viber)
Išnuomojamas 2 kambarių butas
Veisiejų g. su baldais ir buitine
technika. Kaina – 1 mėn./200 Eur
+ komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 611 48844
Išnuomojamas 1 kambarys 2
kambarių bute, 1 žmogui.
Tel. 8 604 44238
Išnuomojamas garažas Ligoninės g. (prie buvusios katilinės).
Tel. 8 686 56787
Išnuomojamas 1 kambario 17 kv.
m butas Gardino g. su baldais.
Kaina – 1 mėn./80 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 671 59773
Išnuomojamas 2 kambarių butas,
Tel. 8 622 94035
Išnuomojamas 3 kambarių 63 kv.
m butas naujos statybos name
senamiestyje, Liepų g. Kaina
– 350 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 610 27959

Kiti
Dovanoju neišrūšiuotas statybines atliekas (plytos, mediena,
juodžemis). Tel. 8 679 25319
Reikalingi žmonės, nuardyti seną
šiferį, pakeisti stogą.
Tel. 8 623 23430
Dovanoju gražią pūkuotą katytę.
Tel. 8 645 97840
Gal kas padovanotų bulvių tarkavimo mašiną. Tel. 8 624 83174
Dovanoju 7 mėn. kalytę.
Tel. 8 674 03638
Dovanoju 11 mėn. pilką šunį.
Tel. 8 613 88656
Dovanoju rusvai rainus kačiukus.
Tel. 8 687 68568

UAB „Druskų miestas“ reikalingi viešbučio
administratoriai (- ės) ir padavėjai (-os).

Tel. 8 615 34147 arba 8 696 01007

SIŪLOME DARBĄ TARPTAUTINIŲ REISŲ
VAIRUOTOJAMS-EKSPEDITORIAMS
(CE kategorija, 95 kodas).
Tel. 8 616 30901
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijai reikalingas
anglų kalbos mokytojas (-ja).
Reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir
pedagogo kvalifikaciją.
Informacija teikiama telefonu (8 313) 47 979

Gamybos įmonei reikalingi autokrautuvų vairuotojai
(-jos) ir operatoriai (-ės). Tel. 8 603 37599
2018 m. gruodžio 3 d. 10 val. bus ženklinamos žemės sklypo kad. Nr.
5935/8:163 Guobų g. 7, Guobinių k.,
Druskininkų sav., ribos. Kviečiame dalyvauti besiribojančio sklypo kad. Nr.
5935/8:162, savininkus.
Darbus vykdo UAB „Druskininkų geoplanas“, tel. 8 699 12416. El. paštas:
dgeoplanas@inbox.

Garažų bendrijos „Vairas“ narių dėmesiui!

Informuojame, kad nuo rugsėjo 10 d. nebegalios seni vartų atidarymo leidimai.
Dėl naujų leidimų kreiptis į pirmininką tel. 8 601 98230
Valdyba
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Unikalaus plausto „Nemo“ kapitonas – druskininkietis, kviečiantis pamatyti
Lietuvos grožį
Druskininkietis upeivis Renatas Žyla, pastaruosius šešerius metus gyvenantis populiariame pietinės Anglijos pajūrio
kurorte Bornmute, įsitikinęs,
kad jo gyvenimo svajonei išsipildyti padėjo atostogos, praleistos gimtojoje Lietuvoje,
Jaskonių kaime: „Nuo 2012-ųjų
visas vasaros atostogas praleidau būtent čia – statydamas
plaustą, o pastaruosius trejus
metus – jau ir organizuodamas
pramogines keliones plaustu
Nemuno upe.“
Kuria atostogas
R. Žyla pripažįsta, kad jam teko
nemažai pavargti, kad suprastų,
ką iš tikrųjų norėtų veikti gyvenime. Atsakymą Renatas rado savo
vaikystės svajonėse – tuomet
mintimis leisdavosi į nuotykius ir
keliones plaustu. Galbūt apsisprendimui susieti savo gyvenimą,
veiklą su kelionėmis ir vandens
keliais įtakos turėjo ir tai, kad Renatas iš prigimties esąs svajoklis,
keliautojas, o ir jo tėvas buvo krovininio laivo kapitonas.
„Nemo“ kapitonas, savo sukurtą plaustą pavadinęs rašytojo Žiulio Verno knygos „20 tūkstančių
mylių po vandeniu“ herojaus vardu, pasakojo, kad viskas prasidėjo nuo eskizų ant popieriaus lapo.
Buvo pastatyti net keturi plausto variantai. Kaskart, grįždamas
vasaroti į Lietuvą, R. Žyla statė
plaustą savo namų sklype. Vienas iš didžiausių iššūkių Renatui, statant plaustą, buvo rasti tinkamus inžinerinius sprendimus
plausto karkasui: juk reikėjo numatyti ir 10 atskirų miegamųjų, ir
virtuvę su baro erdve, ir dušo kabiną: „Todėl plaustas ir buvo tobulinamas, norėjau, kad viskas
būtų padaryta efektyviai ir patikimai. Plausto pagrindas – plastikinės 200 litrų talpos statinės, keliamoji galia – daugiau kaip 15 tonų,
o grimzda – 30 cm; „Nemo“ atitinka visus Lietuvos saugios laivybos administracijos techninius bei
saugos reikalavimus ir turi valstybinį registracijos numerį. Save
mieliau įvardinu ne kelionių organizatoriumi, o kuriančiu atostogas – tokias, kurios padeda sulėtinti gyvenimo ritmą ir atitrūkti nuo
kasdienybės rutinos.“
Norėtų konkurentų
R. Žyla, Druskininkuose baigęs
vidurinę mokyklą, 1997-aisiais išvyko studijuoti į tuometį Kūno kultūros institutą, įgijo tinklinio trenerio kvalifikaciją, vėliau ir sporto
magistro laipsnį: „Daugelis mano
bendramokslių dirba treneriais,
tačiau mano likimas pakrypo kitaip. Dar trečiame kurse, 2000ųjų vasarą pagal studentų mainų programą teko išvykti į Angliją;
grįžęs baigiau pradėtas bakalauro studijas, ir netrukus pasinaudojau galimybe išvykti į JAV. Savo
gyvenimą svetur siejau ne tik su
noru pažinti kitus kraštus, kultūrą,
žmones, kitokį gyvenimo būdą,
bet ir su darbu: be darbo nesėdėjau, dirbau nuoširdžiai, sąžiningai, daug, ir paslaugų, ir žemės
ūkio darbų sferoje, ir fabrike, ir
fermoje... Dabar man 38-eri, dirbu
logistikos srityje, esu laisvai samdomas darbuotojas. O atostogas
ir toliau praleidžiu Lietuvoje, nes
vasarą čia atostogauti yra nuostabu. Kai emigrantai sako: „Ką
ten vasarą toje Lietuvoje daryti?“,
man skaudu... Daug ką galima nu-
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veikti ir daug ką gražaus pamatyti Lietuvoje.“
Ši vasara yra jau trečia, kai
„Nemo“ įgula, drauge su besikeičiančiomis keliautojų grupėmis plauste, ant vandens praleido
beveik pusantro mėnesio. Plauste, kuris savo konstrukcija ir jame
įrengtais patogumais gali būti prilyginamas 160 kvadratinių metrų
dydžio viešbučiui.
R. Žyla sakė, jog plaustą ėmėsi
statyti dar ir todėl, kad atostogaujantiems galėtų parodyti Lietuvos
grožį, atsiveriantį plaukiant Lietuvos upių tėvu – Nemunu: „Man
jau šiandien sunku ir prisiminti,
„atsekti“ visas mane motyvavusias mintis, kodėl ir kaip sumaniau statyti plaustą. 2012-aisiais,
gimus dukrai, šeimos poreikiai
išaugo, reikėjo pinigų: čia ir dabar. Gyventi, dirbti galėjome, žinoma, ir Lietuvoje, bet supratome, kad Anglijoje galima greičiau
užsidirbti. Tačiau neveltui poreikių hierarchijos teorijos autoriaus A. Maslow piramidė nurodo
kad, patenkinus fizinius, materialinius poreikius, iškyla poreikis realizuoti save kūrybiškai. Man taip
ir atsitiko. Kai šeimoje finansiškai
pasijutome lengviau, kilo vidinis
klausimas – kas aš esu ir ką galiu duoti kitiems? Ar galiu sukurti
kažką ypatingo, kas leistų geriau
pažinti save ir tobulėti? Pradėjęs
konstruoti plaustą ir vėliau, kurdamas kelionių plaustu projektą „RiverWorld“, suvokiau, kad tikrai darau tai, ką noriu. Man rūpi,
kad laikas, kurį atostogaujantieji praleidžia plauste, taptų savotiška ir prasminga kelione į save.
Tai tikrai nėra tokia kelionė, kai
kompanija susirenka triukšmingai
pasilinksminti, ir tiek. Laikas, praleistas plauste drauge su kitais
bendrakeleiviais, kiekvienam iš
jų galėtų tapti ir savotiška saviugdos stovykla. Šis projektas nėra
tik mano asmeninių tikslų bei svajonių siekimas – noriu, kad Lietuvoje atgytų ir būtų puoselėjamas
vandens turizmo kultūros paveldas, susijęs su upeivyste, kad atsirastų kuo daugiau konkurentų,
kad būtų įgyvendinta kuo daugiau ir įvairesnių upeivystės projektų ir vizijų.“
Plauste, prie židinio...
Šią vasarą „Nemo“ plaukusieji
buvo įvairaus amžiaus – nuo 12os iki 60-ies ir vyresni. R. Žyla
džiaugiasi, kad visa įgula – jo bičiuliai ir bendraminčiai, draugai,
kurie norėjo patys plaukti, dalyvauti žygyje ir mainais – teikti savo
paslaugas plausto keleiviams.
„Nemo“ kapitonas patikino:
„Mūsų plaustas „teka“ kartu su
vandeniu, tyla ir ramybe. Tai nėra
kelionė, skirta ekstremalams. Kilus škvalui, turime spėti plaus-
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tą pririšti, langus užsidaryti – kad
neprilytų ir neišpūstų visų rakandų ir daiktų. Ir tai vienintelis „ekstrymas“. ir šią vasarą keliautojai
turėjo galimybę išsilaipinti lankytinose vietose, tokiose kaip Merkinės piramidė, Birštonas, Punia
ir kitos; panorėję galėjo pramogauti vandens motociklu, vandens slidėmis ar baidarėmis –
plaukti greta plausto, ar palikti
plaustą – ir vėliau jį pavyti; keliautojams buvo surengtas ir gyvo
garso koncertas, kuriame dainavo gera mano draugė Evita. O tie,
kuriems norėjosi ramesnio, ne tokio aktyvaus poilsio – galėjo mėgautis saule, kaitintis, maudytis ir
grožėtis kraštovaizdžiu, upės tėkme. Kelios dienos buvo lietingos, tad laiką leidome plausto viduje, prie dujinio židinio – niekas
nesušalo ir nesušlapo.“
Kitąsyk – iki pajūrio
Pasiteiravus apie artimiausius
planus, Renatas aiškiai išdėstė,
ko norėtų per kitų metų plaukimą:
„Kad plaustas atsidurtų pajūryje: bent jau Uostadvaryje; o kaip
puiku būtų pasiekti ir Kuršių neriją, Nidą! Kitąmet planuojame 10
grupių – išplauktume dešimčiai
savaičių, taigi maždaug dviem su
puse mėnesio, nuo birželio. Lietuvoje galima ilsėtis labai gerai!“
„Nemo“ svetingai priėmė ir sėkmingai paplukdė keliautojus jau
trečią vasarą, ir Renatas, regis,
net švyti iš laimės: jo svajonė išsipildė su kaupu: „Dabar plaustas
ištobulintas taip, kad gali plaukti
ir upe, ir ežeru, ir mariomis. Bet
mūsų tikslas ir misija – pirmiausia garsinti būtent Nemuną. Dėl
svajonių... Manau, kad svajonės
gali būti dviejų tipų: vienos veda
į akligatvį, o kitos turi milžinišką
savirealizacijos potencialą. Galite svajoti apie prabangų automobilį, o galite sukonstruoti savąjį,
kuriuo apkeliausite visą pasaulį. Tarp šių svajonių – milžiniškas
skirtumas. Tiesą sakant, pačiam
net ir dabar dar kartais sunku patikėti, kad man pavyko pastatyti
šį plaukiantį namą... Pats plaustas nebuvo mano svajonė: aš
paprasčiausiai norėjau paversti
savo gyvenimą nuotykiu. Norėjau
keliauti... Keliauti pačiu įsimintiniausiu būdu. Šiandien galiu pasakyti – jaučiuosi laimingas, nes
gyvenu taip, kaip noriu, ir turiu
naujų tikslų, svajonių.“
R. Žyla pridūrė, kad vienas savo
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svajonės nebūtų pasiekęs: jis yra
dėkingas dideliam būriui žmonių,
savo komandai: „Didelis ačiū mano
broliui Gintarui Žylai, navigatoriui
Ruslanui Lisovskij, „RiverWorld“
projekto inžinieriui Rimvydui Mikučioniui, patarėjui ir konsultantui Evgenijui Lisovskij, nuostabiam pirtininkui Egidijui Dapkevičiui. Ačiū
Evitai Kantauskaitei-Žlabienei už
puikiai suderintą logistiką; ačiū
plausto „Nemo“ kulinarijos maestro
Romui Ramanauskui; Auritai Stepanavičiūtei dėkingas už puikų rinkodarinį darbą. Ir išskirtinis ačiū –
mano geram bičiuliui, „RiverWorld“

projekto dizaineriui Matteo Skrzypczak.
Taip pat esu labai dėkingas Švendubrės pasienio kontrolės punktui, Varėnos rinktinės vadovybei
bei Kapčiamiesčio užkardos vadovybei už bendradarbiavimą, surenkant plaustą Nemuno pasienio
kontrolės punkto prieplaukoje; dėkoju ir Kauno vidaus vandenų kelių
direkcijai, „Kauno žiemos uostui“
už bendradarbiavimą, surenkant
plaustą jų vidaus vandens baseine.“
Parengė Ramunė Žilienė

