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Prasideda 
tarptautinis 
Druskininkų 

vasaros teatro 
festivalis 

„SANKRYŽA“

16 psl.

Prasideda tarptautinis teatro festivalis 
„Vasara – gyva ugnis“

Festivalio „Vasara – gyva ugnis“ organizatorius O. Jefremov (kairėje) ir festivalio direktorius G. Vorotnikov tikisi, kad spektakliai paliks įsimintinų įspūdžių visiems teatro žiūrovams – ir 
druskininkiečiams,  ir miesto svečiams/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Rugpjūčio 8 dieną prasidė-
siančiame tarptautiniame tea-
tro festivalyje „Vasara – gyva 
ugnis“ druskininkiečiai ir ku-
rorto svečiai per artimiausias 
kelias savaites turės galimy-
bę pamatyti talentingų režisie-
rių ir aktorių darbus, sukurtus 
įvairių šalių – Lietuvos, Rusijos 
Federacijos, Ukrainos, Balta-
rusijos, Vokietijos – teatrų ko-
lektyvų. Festivalio organizato-
riaus Oleg Jefremov teigimu, 
tikimasi, kad spektakliai paliks 
įsimintinų įspūdžių druskinin-
kiečiams ir miesto svečiams.

– Druskininkuose vasaros 
metu ypač daug kultūros ren-
ginių, rengiamas ne vienas te-
atro festivalis. Kuo šis festiva-
lis skiriasi nuo kitų?

– Manau, kuo daugiau rengi-
nių, festivalių – tuo ir žiūrovui di-
desnis pasirinkimas domėtis tuo, 
kas jam patraukliausia, labiau-

siai būtų įdomu sužinoti, pama-
tyti. Kultūros renginių įvairovė su-
teikia tokias galimybes. Festivaliu 
„Vasara – gyva ugnis“ tęsiame tai, 
ką mes pradėjome su režisieriu-
mi Rimu Tuminu dar 2012-2013 
metais. Festivalyje rodomi ir re-
prezentaciniai, vadinamieji „bren-
diniai‘ įvairių teatrų spektakliai, 
kurie jau pelnę gerą vardą tarp 
teatro meno žinovų, ir tokie, ku-
riuose žiūrovai turės galimybę pa-
matyti jaunų artistų kūrybinius pa-
siekimus. Ateityje ketiname rengti 
kūrybines teatro laboratorijas, 
nes tokie kūrybiniai ieškojimai, 
manau, yra įdomūs, prasmingi.

– Kuo nustebinsite žiūrovą 
šiųmečiame festivalyje?

– Festivaliui atrinkti spekta-
kliai yra didelės meninės vertės, 
į juos įdėta daug talento ir dvasi-
nių resursų. Tad tikimės, kad jie 
ras kelią į įvairaus amžiaus ir skir-
tingą meninį skonį turinčių žiūro-

vų širdis. Žiūrovai nelieka abejin-
gi spektakliui, jei tai, kas jo metu 
vyksta scenoje, iš tiesų yra nuo-
širdu. 

Šiaip jau visa programa yra la-
bai įdomi. 

Pavyzdžiui, toks spektaklis 
kaip Orenburgo valstybinio dra-
mos teatro pastatymas „Lietaus 
pardavėjas“. Arba, sakyčiau, tie-
siog genialus Lietuvos meninin-
kės Birutės Mar sukurtas spekta-
klis „Dostojevskio angelai“, teatro 
„Masterovye“ spektaklis „Senie-
ji kvailiai“. Ir kiti spektakliai, ma-
nau, ne vienam žiūrovui paliks di-
delį įspūdį. 

Mane ypač žavi Valentino Ma-
salskio kūryba. Su dideliu malo-
numu žiūriu jo darbus. Festiva-
lio uždarymui rugpjūčio 22 dieną 
Klaipėdos jaunimo teatras atveš 
į Druskininkuose organizuojamą  
festivalį „Vasara – gyva ugnis“ 
muzikinį V. Masalskio režisuotą 
spektaklį.

– Kokie festivalio dalyvių 
įspūdžiai apie Druskininkus?

– Visi labai džiaugiasi Druski-
ninkais, važiuoja čia su dideliu 
džiaugsmu. Ir aš turiu pasaky-
ti – iš tiesų, Druskininkai yra ypa-
tinga vieta. Džiugina ne tik ku-
rorto aplinka, draugiški žmonės, 
bet ir kultūringa ir išprususi publi-
ka, žiūrovai. Galiausiai, juk ir fes-
tivaliai nebūtų tiek metų organi-
zuojami, jei su žiūrovais ir miestu 
nebūtų tokio draugiško, gero grįž-
tamojo ryšio. 

Mes mylime savo žiūrovus ir lau-
kiame jų spektakliuose. Visi ren-
giniai vyks „Grand SPA Lietuva“ 
konferencijų salėje (V. Kudirkos 
g. 45, Druskininkai). Spektaklių 
pradžia – 20.00 val. 

Pridursiu, kad salė yra specialiai 
paruošta spektakliams, tad juos 
žiūrėti turėtų būti patogu, kom-
fortiška, veikia ir 
kondicionierius. 5 psl.

Aptarta dujų 
balionų keitimo 
daugiabučiuose 

namuose eiga

3 psl.

Druskininkai ir vėl 
svetingai pasitiks 

šimtus šunų 
mylėtojų

6 psl.

„Draugystės 
sanatorijoje“ – 

muzikos ir dailės 
šventė

8 psl.
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Susitikime su rangovais 
aptarti Druskininkų ženklo 

baigiamieji darbai

Dėmesys – vaikų žaidimų aikštelėms

Vaikų žaidimų aikštelės saugios ir nuolat prižiūrimos/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Susitikime su AB „Montuotojas“ atstovu kalbėta apie baigiamuosius Druskininkų 
riboženklio techninius sprendinius bei likusius darbus/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Praėjusį trečiadienį  Druski-
ninkų savivaldybės vadovai, 
administracijos skyrių vado-
vai ir specialistai, susitikę su 
AB „Montuotojas“ atstovu, 
aptarė baigiamuosius Druski-
ninkų riboženklio techninius 
sprendinius bei likusius dar-
bus.

Riboženklis baigiamas įreng-
ti A4 magistralės žiede prie įva-
žiavimo į Druskininkus nuo Mer-
kinės pusės. Žiedo viduryje jau 
iškilo trys auksinėmis karūnomis 
puoštos tūrinės pušys, šalia jų 
greitai bus įrengtas ir šviečiantis 
miesto pavadinimas.

Druskininkų vadovai su atvy-

kusiu svečiu susitikimo metu ap-
tarė likusius riboženklio įrengi-
mo darbus, jų atlikimo terminus. 
Diskutuota apie riboženklio prie-
žiūrą.

„Vietinius gyventojus bei ku-
rorto svečius nuolat stengiamės 
nustebinti ir pradžiuginti naujo-
vėmis, neįprastais sprendimais, 
originaliomis idėjomis. Druski-
ninkai – modernus kurortas, tad 
norime, kad įvažiavimą į mies-
tą puoštų ženklas, atitinkantis 
mūsų kurorto įvaizdį“, – apie iš-
skirtinį miesto riboženklį kalbėjo 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas.

Šią savaitę Druskininkų sa-
vivaldybės vadovai ir admi-
nistracijos specialistai 
susitikime su Druskininkų sa-
vivaldybės Paslaugų ūkio at-
stovais aptarė miesto centre, 
gyvenamuosiuose rajonuose 
ir seniūnijose įrengtų vaikų 
žaidimų aikštelių ir jų inven-
toriaus priežiūrą. 

Druskininkų savivaldybės Pas-
laugų ūkio specialistai patys ga-
mina vaikų žaidimų aikštelių in-
ventorių. Viena iš šios įstaigos 
pagrindinių funkcijų – savival-
dybės miškų ir parkų priežiūra. 
Išgenėjus medžius bei išvalius 
sausuolius, jų mediena panau-
dojama infrastruktūros – suo-
liukų, šiukšliadėžių, pavėsinių, 
taip pat ir vaikų žaidimų aikšte-
lių įrengimui.

Susitikime aptartas vaikų žai-

dimų aikštelių priežiūros perio-
diškumas. Visos aikštelės sau-
gios ir nuolat prižiūrimos: mieste 
priežiūrą atlieka Paslaugų ūkio 
specialistai, seniūnijose – se-
niūnai.

Kaip pažymėjo Druskininkų 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Vilma Jurgelevičienė, 
vaikų žaidimų aikštelėse pramo-
gauja ir mažieji druskininkiečiai, 
ir kurorto svečiai, todėl pasirū-
pinti maksimalia vaikų žaidimų 
aikštelių priežiūra yra būtina. 
„Labai džiaugiamės, matydami, 
kad vaikams patinka čiuožyklos, 
karstyklės, sūpynės. Rūpina-
mės, kad įrenginiai būtų tvarkin-
gi. Tačiau labai svarbus ir pačios 
bendruomenės indėlis – kviečiu 
būti pilietiškus, saugoti vaikų 
žaidimų aikšteles. Pastebėję su-
gadintus įrenginius, žmonės tu-

rėtų nedelsdami apie juos pra-
nešti“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Siekiant užtikrinti kokybiškes-
nę vaikų žaidimų aikštelių prie-
žiūrą, jau šią savaitę visose jose 
bus įrengti informaciniai ženklai, 
kuriuose bus nurodyti kontaktai, 
kur reikia kreiptis, pastebėjus 
apgadintus aikštelių įrenginius.

Jeigu pastebėjote sugadintus 
vaikų žaidimų aikštelių įrengi-
nius, kviečiame skambinti Drus-
kininkų savivaldybės Paslaugų 
ūkio specialistams: darbo die-
nomis nuo 8 iki 17 val. skam-
binkite tel.: (8 313) 51406 arba 
(8 313) 58024. Kitu metu prašo-
me kreiptis elektroniniu paštu: 
dpu@druskininkai.lt

Išvada: Druskininkų savivaldybės administracija dirba efektyviai
Lietuvos laisvosios rinkos 

institutas atliko kasmetį Lietu-
vos savivaldybių administra-
cijų tyrimą, kuris parodė, kad, 

lyginant su kitomis savivaldy-
bėmis, Druskininkų savivaldy-
bės administracijoje dirba op-
timalus darbuotojų skaičius.

Druskininkų savivaldybėje 
dirba tik 113 darbuotojų. Tyri-
mo duomenys rodo, kad Drus-
kininkų savivaldybė yra tarp tų 
savivaldybių, kuriose vienam 
darbuotojui tenka aptarnau-
ti daugiausia gyventojų. Vienas 
darbuotojas mūsų savivaldybėje 
vidutiniškai aptarnauja net 177 
gyventojus (palyginimui: 54 ma-
žųjų visos Lietuvos savivaldybių 
vidurkis – 132 gyventojai, Nerin-
gos savivaldybėje – 56 gyvento-
jai, Birštono – 77 gyventojai, Pa-
langos – 150 gyventojų).

Tyrimo metu buvo nagrinėtas 
ir atvirkštinis rodiklis – kiek sa-
vivaldybės administracijoje dar-
buotojų tenka tūkstančiui gyven-
tojų. Druskininkų savivaldybės 
rodiklis yra 5,64. Tai yra net 20 
proc. mažiau, nei Lietuvos savi-
valdybių vidurkis.

Tyrimo išvadose pažymima, 
kad savivaldybėse, turinčiose 
panašų gyventojų skaičių, pa-
reigybių skaičius gali skirtis net 
du kartus. Tyrime, kaip pavyz-
dys, palyginamos Druskininkų ir 
Lazdijų rajono savivaldybės, ku-
riose pareigybių skaičius skiriasi 
net 1,5 karto – Druskininkuose – 
tik 113 darbuotojų, Lazdijų rajo-
ne – net 175,5, o išanalizavus 
visas panašaus dydžio Lietuvos 
savivaldybes, akivaizdu, kad 
Druskininkų savivaldybė dirba 

efektyviai, darbuotojų skaičius 
yra vienas iš mažiausių. Pavyz-
džiui, panašaus dydžio Šilalės 
rajono savivaldybėje dirba net 
241 darbuotojas.

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė džiaugėsi, kad 
kasmet atliekami tyrimai įro-
do, jog Druskininkų savivaldy-
bės administracija labai atsakin-
gai žiūri į savivaldai deleguotas 
funkcijas, stengiasi kokybiškai ir 
efektyviai teikti administracines 
bei viešąsias paslaugas. „ Esa-
me kurortinė savivaldybė, todėl 
tam tikros paslaugos yra teikia-
mos intensyviau. Taip pat įgy-
vendiname daug įvairių projektų 
– tai lemia didesnes darbų apim-
tis. Savivaldybės funkcijų tikrai 
nemažėja, darbų apimtys didė-

ja, tačiau stengiamės paskirs-
tyti žmogiškuosius resursus, at-
sakingai žiūrime į darbuotojų 
priėmimą. Labai pasiteisino ap-
tarnavimo „vieno langelio“ prin-
cipu sistemos modernizavimas. 
Ateityje taip pat ieškosime būdų, 
kaip mažinti administracinę naš-
tą“, – teigė V. Jurgelevičienė.

Labai pasiteisino aptarnavi-
mo „vieno langelio“ principu sis-
temos modernizavimas. Ateity-
je taip pat ieškosime būdų, kaip 
mažinti administracinę naštą.“

Lietuvos laisvosios rinkos insti-
tutas, atlikdamas tyrimą, naudo-
josi Valstybės tarnybos depar-
tamento bei Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis.

V. Jurgelevičienė:
„Esame kurortinė savivaldybė, 
todėl tam tikros paslaugos yra 
teikiamos intensyviau. Taip 
pat įgyvendiname daug įvairių 
projektų – tai lemia didesnes 
darbų apimtis. Savivaldybės 
funkcijų tikrai nemažėja, darbų 
apimtys didėja, tačiau stengiamės 
paskirstyti žmogiškuosius 
resursus, atsakingai žiūrime 
į darbuotojų priėmimą. Labai pasiteisino aptarnavimo „vieno 
langelio“ principu sistemos modernizavimas. Ateityje taip pat 
ieškosime būdų, kaip mažinti administracinę naštą.“

Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis, lyginant su kitomis savivaldybėmis, 
Druskininkų savivaldybės administracijoje dirba optimalus darbuotojų skaičius/Dianos 
Sinkevičiūtės nuotrauka
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2-3 psl. parengti pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Paramos teikimas bičių laikytojams 
už papildomą bičių maitinimą 2018 metais

Druskininkų savivaldybė in-
formuoja, kad nuo 2018 m. 
rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 
d. (įskaitytinai) priimamos pa-
raiškos paramai už papildomą 
bičių maitinimą gauti.

Papildomai informuojame 
Druskininkų krašto bičių laiky-
tojus:

– bičių laikytojams, laikantiems 
daugiau kaip 150 bičių šeimų, 
parama neskiriama;

– bičių laikytojams iš dalies at-
lyginamos išlaidos, tiesiogiai su-
sijusios su papildomu bičių mai-
tinimu (įprastinio, ekologiško 
cukraus arba invertuotojo cu-
kraus sirupo įsigijimo išlaidos), 
bet ne daugiau kaip 5,79 Eur 
už bičių šeimą arba ne daugiau 
kaip 11,58 Eur už ekologinės 
gamybos ūkio sertifikuotą bičių 
šeimą ir ne daugiau kaip už 10 
kg cukraus/ekologiško cukraus 

arba ne daugiau kaip už 15 l in-
vertuotojo cukraus sirupo vie-
nos bičių šeimos papildomam 
bičių maitinimui;

– bičių laikytojas, pavėlavęs 
pateikti paramos paraišką dėl 
svarbios priežasties (nenugali-
ma jėga, sunki liga ir kt.), gali ją 
pateikti iki einamųjų metų rug-
sėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu 
su prašymu ją priimti ir vėlavi-
mo priežasties pagrindimo do-
kumentu. Savivaldybės admi-
nistracija, pripažinusi vėlavimo 
priežastį pateisinama, priima ra-
šytinį sprendimą dėl pavėluo-
tai pateiktos paramos paraiškos 
priėmimo. Paramos paraiškos ir 
prašymai, pateikti po einamųjų 
metų rugsėjo 29 d., nepriimami;

–bičių laikytojui mirus, įpė-
dinis, gavęs paveldėjimo do-
kumentus (paveldėjimo teisės 
liudijimą, nuosavybės teisės liu-

dijimą ar pan.) ir atitinkantis tai-
syklių reikalavimus gauti pa-
ramą, pateikia savivaldybės 
administracijai pagal gyvena-
mąją vietą arba buveinės adre-
są laisvos formos prašymą dėl 
paramos priskyrimo kartu su pa-
veldėjimo fakto patvirtinimo do-
kumentų kopijomis, nurodo ban-
ko pavadinimą, kodą ir sąskaitos 
bei valdos numerį.

Bičių laikytojas turi atvykti į 
Savivaldybę pagal gyvenamą-
ją vietą arba buveinės adresą 
ir pateikti asmens tapatybę pa-
tvirtinantį dokumentą, Išlaidų 
apmokėjimo įrodymo dokumen-
tų sąrašą ir išlaidų apmokėji-
mo įrodymo dokumentus (kasos 
aparato kvitas, sąskaita faktū-
ra kartu su kasos aparato kvi-
tu, mokėjimo nurodymas, pinigų 
priėmimo kvitas, kasos pajamų 
orderio kvitas ir kiti dokumen-

tai, kuriuose yra informacija 
apie prekės pavadinimą, pirki-
mo datą, mokėjimo sumą ir ku-
riais įrodoma, kad pagal išlaidų 
pagrindimo dokumentus buvo 
atliktas mokėjimas), atsiskaito-
mosios sąskaitos numerį banke. 
Jei ūkis ekologinis, bičių laikyto-
jas savivaldybės administracijos 
darbuotojui turi pateikti sertifika-
vimo institucijos išduotą sertifi-
katą ir ekologiško cukraus koky-
bės įrodymo dokumentus.

Už pateiktos informacijos tei-
singumą atsako ją pateikę bičių 
laikytojai.

Išsamesnę informaciją teikia 
ir paraiškas priima Ūkio sky-
riaus vedėjo pavaduotojas Al-
vydas Vengrauskas (Vasario 
16-osios g. 7, Druskininkai), 
tel.: 8 614 25 826, el. paštas: 
alvydas.vengrauskas@drus-
kininkai.lt

Aptarta dujų balionų keitimo daugiabučiuose namuose eiga

Šią savaitę Druskininkų sa-
vivaldybės vadovai, admi-
nistracijos specialistai, UAB 
„Druskininkų butų ūkis“ at-
stovai aptarė naftos dujų ba-
lionų keitimo ir gyventojams 
aktualaus prisijungimo prie 
gamtinių dujų tinklų klausi-
mus. Nuo šių metų pradžios 
Druskininkų savivaldybėje 
ypač didelis dėmesys skiria-
mas naftos dujų balionų dau-
giabučiuose namuose proble-
mai spręsti.

Gyventojai, pageidaujantys 
buityje naudoti gamtines dujas ir 
prisijungti prie gamtinių dujų sis-
temos, turi kreiptis į savo namo 
valdytoją – bendrijos pirminin-
ką arba UAB „Druskininkų butų 
ūkis“ – ir užpildyti nustatytos for-
mos prašymą. Užpildytą prašy-
mą reikia pateikti UAB „Drus-
kininkų butų ūkis“ kasoje arba 
savo daugiabučio bendrijos pir-
mininkui. Pagal pateiktą pra-
šymą UAB „Lietuvos dujų tie-
kimas“ parengs sutartį, kurią 
pasirašius, ESO darbuotojai 
įrengs dujų skaitiklį bute ir pri-
jungs viryklę prie gamtinių dujų 

sistemos.
„Džiaugiuosi, kad šiandien 

gamtinės dujos Druskininkų var-
totojams kainuoja tiek, kiek ir vi-
sos Lietuvos vartotojams. Spe-
cialistų skaičiavimais, naudoti 
gamtines dujas yra pigiau, nei 
dujų balionus. Be to, dujų ba-
lionai daugiabučiuose namuose 
kelia rimtą pavojų ne tik jų turė-
tojams, bet ir aplink gyvenan-
tiems. Tikrai suprantame, kad 
šiuo atveju bendruomenei vie-
nas iš svarbiausių klausimų – fi-
nansai. Tam, kad gyventojai ga-
lėtų buityje naudoti gamtines 
dujas ir naudotis gamtinių dujų 
sistema, šiais metais esame nu-
matę kompensacijų mechaniz-
mą“, – sakė Druskininkų savival-
dybės meras R. Malinauskas.

Vieno buto prijungimo prie 
gamtinių dujų sistemos kaina 
yra 150 Eur. Gyventojams, ku-
rie prašymą prisijungti prie gam-
tinių dujų sistemos pateiks iki 
2018 metų pabaigos, Druskinin-
kų savivaldybė kompensuos 50 
proc. prisijungimo kainos – vie-
nam butui prisijungimas kainuos 
75 eurus.

Kaip susitikimo metu informa-
vo Ūkio skyriaus vyriausiasis 
specialistas Mindaugas Jaske-
levičius, Savivaldybei priklau-
santys socialiniai būstai jau 
prijungti prie gamtinių dujų sis-
temos, prie šios sistemos vis 
aktyviau jungiasi ir daugiabučių 
namų bendrijos – jau gauta apie 
300 gyventojų prašymų ir pradė-
ti vykdyti prijungimo prie gamti-
nių dujų sistemos darbai.

Atkreipiame gyventojų dė-
mesį, kad kompensacijos, pri-
sijungiant prie gamtinių dujų 
tinklų, yra numatytos tik šiais 
metais. Kitąmet kompensa-
cijos nebus mokamos, o pa-
naikinti dujų balionus vis tiek 
reikės, nes daugiabučiuose 
namuose jie yra draudžiami. 
Kviečiame gyventojus pasi-
naudoti galimybe ir šiais me-
tais pradėti naudotis gam-
tinių dujų sistema už daug 
mažesnę kainą.

Primename, kad, vadovau-
jantis Dujų sistemų pastatuose 
įrengimo bei Suskystintų naftos 
dujų įrenginių eksploatavimo tai-
syklėmis, aukštesniuose kaip 2 
aukštų daugiabučiuose pasta-
tuose įrengti, keisti ir eksploa-
tuoti dujų balionus draudžiama. 
Už taisyklių pažeidimą ir dujų 
balionus butuose yra atsakingi 
butų savininkai, tad gyventojai, 
neatsisakę draudžiamų dujų ba-
lionų, gali būti baudžiami admi-
nistracine tvarka.

Meras R. Malinauskas: 
„Džiaugiuosi, kad šiandien 
gamtinės dujos Druskininkų 
vartotojams kainuoja tiek, kiek 
ir visos Lietuvos vartotojams. 
Specialistų skaičiavimais, 
naudoti gamtines dujas yra 
pigiau, nei dujų balionus. Be to, 
dujų balionai daugiabučiuose 
namuose kelia rimtą pavojų 
ne tik jų turėtojams, bet ir 
aplink gyvenantiems. Tikrai 
suprantame, kad šiuo atveju 
bendruomenei vienas iš 
svarbiausių klausimų – finansai. Tam, kad gyventojai galėtų 
buityje naudoti gamtines dujas ir naudotis gamtinių dujų sistema, 
šiais metais esame numatę kompensacijų mechanizmą.“

Gyventojai kviečiami pasinaudoti galimybe ir šiais metais pradėti naudotis gamtinių dujų 
sistema už daug mažesnę kainą

Senamiesčio gyventojų dėmesiui!
Pradedami gamtinių dujų dujotiekio įrengimo 
į Senamiesčio privačių namų kvartalą darbai. 
Dujotiekis bus įrengiamas šiose gatvėse: Turistų, 
Klonio, Mizarų, Sodų, Kalnų, Pakalnės, 
Dabintos, Birutės bei Mildos. 

Numatoma darbų pabaiga – 2018 m. rugsėjo 
mėn.

Druskininkų savivaldybė kviečia minėtų 
gatvių gyventojus, ketinančius prisijungti prie 
dujotiekio ir namų šildymui ar kitoms reikmėms 
naudoti gamtines dujas, kuo skubiau kreiptis į AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ tel. 1802.
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„Už galimybę sveikti linksmiau!“ 
– tokiu šūkiu šį pavasarį VšĮ „Drus-
kininkų ligoninė“ ir judėjimas „Už 
Druskininkus“ kvietė druskininkie-
čius telktis bendram tikslui ir pri-
sidėti prie Druskininkų ligoninės 
Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo.

Žinia apie planuojamas permai-
nas – interjero pakeitimą, pala-
tų rekonstrukciją, žaidimų erdvės 
ir virtuvėlės įrengimą – sulau-
kė didelio druskininkiečių palai-
kymo. O birželio 1-ąją, Vaikų gy-

nimo dieną, organizuotas šios 
paramos akcijos renginys paro-
dė, kad druskininkiečių bendruo-
menė yra vieninga ir susitelkusi. 

Liepos mėnesį pasibaigė viešų-
jų pirkimų procedūros, rugpjūčio 
mėnesį planuojama pasirašyti su-
tartį su viešuosius pirkimus laimė-
jusia ir Vaikų ligų skyriaus atnau-
jinimo darbus atliksiančia įmone. 

Planuojama, kad Vaikų ligų 
skyriaus atnaujinimo dar-
bai prasidės rugsėjo mėnesį ir 

bus baigti iki metų pabaigos. 
Kol bus atliekami atnaujinimo 

darbai, Druskininkų ligoninėje vai-
kams skubią medicinos pagalbą 
pediatrai teiks suaugusiųjų priė-
mimo skyriuje, bus teikiamos vai-
kų dienos stacionaro ir stebėjimo 
paslaugos. Vaikams, patyrusiems 
traumas ar esant chirurginiams 
susirgimams, skubios medici-
nos pagalbos tvarka nesikeis. 

„Mano Druskininkai“ informacija 

Asociacijos „Už Lietuvą“, ku-
rią sudaro Druskininkų savival-
dybės mero Ričardo Malinaus-
ko vadovaujama asociacija „Už 
Druskininkus“, Alytaus mies-
to savivaldybės tarybos nario 
Tomo Pačėso vadovaujamas 
judėjimas „Už Alytų“ ir Lazdi-

jų mero Artūro Margelio pirmi-
ninkaujama organizacija „Pir-
myn! Kartu mes galime“, nariu 
tapo ir visuomeninis judėji-
mas „Už Šiaulius“, vadovau-
jamas LR Seimo nario Valeri-
jaus Simulik. Liepos 26 dieną 
„Grand SPA Lietuva“ sureng-

toje spaudos konferencijo-
je pasirašyta įstojimo sutartis.

„Džiugu, kad prie mūsų judėji-
mo „Už Lietuvą“ prisijungė ir vi-
suomeninis judėjimas „Už Šiau-
lius“, kurio vadovas turi patirties 
ir savivaldoje, ir LR Seime. Tai, 
kad daugėja bendraminčių, rodo, 
jog mūsų judėjimas ir jo idėja yra 
vertinami. Savivaldos rinkimuo-
se asociacijos nariai dalyvaus 
kaip atskiri junginiai savo regi-
onuose, tačiau tam, kad klausi-
mai būtų sprendžiami ir mūsų 
balsas būtų išgirstas, turime vie-
nytis. Turėdami regionuose mūsų 
rinkėjų, kolegų ir bendražygių pa-
laikymą, galėsime nuveikti tuos 
darbus, kuriuos esame nusima-
tę. Skirtinguose miestuose dar-
bai, tarkime, socialinėje, švieti-
mo srityse yra panašūs, tačiau 
įgyvendinami projektai kiekviena-
me regione, mieste yra skirtingi. 
Stengsimės, kad visi konkretūs 
numatyti darbai būtų įgyvendin-
ti“, – savaitraščiui „Mano Drus-
kininkai“ sakė Druskininkų savi-

valdybės meras ir judėjimo „Už 
Druskininkus“ vadovas Ričardas 
Malinauskas. LR Seimo narys, ju-
dėjimo „Už Šiaulius“ vadovas V. 
Simulik patikino, kad, vienijimo-
si idėja gimė kaip atsvara politi-
nėms rietenoms ir nesantaikai: 
„Šiandien mes – pirmieji Šiaurės 
Lietuvos „Už Lietuvą“ ambasado-
riai, bet, manau ateityje pakviesi-
me šio regiono atstovų ir daugiau. 
Asociacijos pavadinimas „Už Lie-
tuvą“, tad tikiuosi, kad bendras 
darbas, bendras požiūris į regio-
nus padės ir Vilniui suprasti, kad 
regionų gyventojai yra lygiaver-
čiai piliečiai. Ir ne Vilnius „geriau-
siai žino“, ko reikia regionams, o 
patys šių kraštų žmonės, jų rink-
ti politikai. Viliamės ir norime, 
kad Lietuvos žmonės patikėtų, 
jog galime gyventi ir dirbti vienin-
gai, visi drauge kurdami Lietuvai.“

Lazdijų rajono savivaldybės me-
ras Artūras Margelis tikisi, jog 
asociacijos balsas bus išgirs-
tas ir centrinių valdžios instituci-
jų. Taip pat jis teigė, kad, susivie-

nijus asociacijoje, verta išnaudoti 
galimybę keistis gerąja patirtimi, 
informacija: „Kiekvienos Lietuvos 
savivaldybės teritorijoje yra gerų 
pavyzdžių, kuriais galima remtis.“

Pasak asociacijos vadovo T. Pa-
čėso, asociacijos „Už Lietuvą“ 
narius vienija noras stiprinti sa-
vivaldą, skirti dėmesį regioninei 
politikai bei regionų bendradar-
biavimui: „Nors asociacija veiklą 
pradėjo neseniai, tačiau atsiran-
da vis daugiau bendraminčių. Su-
vienijus jėgas, siekiama, kad sa-
vivaldai būtų suteikta kuo daugiau 
funkcijų, kad vietiniai žmonės, ku-
rie yra arčiausiai savivaldos, tu-
rėtų kuo didesnę sprendžiamą-
ją galią įvairiais klausimais. Labai 
džiaugiamės, kad prie mūsų jun-
giasi ne tik Pietų Lietuvos ir Dzū-
kijos regiono visuomeniniai judė-
jimai, bet norą išreiškė ir Šiaurės 
Lietuvos, Žemaitijos atstovai.“

„Mano Druskininkai“ informacija

Druskininkų ligoninės Vaikų ligų skyrius 
bus atnaujintas dar šiemet 

Į asociaciją „Už Lietuvą“ įstojo ir visuomeninis judėjimas „Už Šiaulius“

Jau greitai mažieji Druskininkų ligoninės Vaikų ligų skyriaus pacientai džiaugsis 
neatpažįstamai pasikeitusia aplinka/Vaikų ligų skyriaus atnaujinimo vizualizacija

Asociacijos „Už Lietuvą“ narius vienija noras stiprinti savivaldą, skirti dėmesį regioninei 
politikai bei regionų bendradarbiavimui/Justino Kygos nuotrauka

Liepos 13-15 d. Druskinin-
kų jaunimo užimtumo centre ir 
liepos 27-29 d. Luke, Lenkijo-
je, surengti jaunimo mokymai, 
sutraukę ekstremalaus spor-
to mėgėjus iš abiejų šalių. Jau-
nimo mokymų tikslas – taikant 
ekstremalaus sporto metodus, 
mokytis tolerancijos bei atviro 
bendradarbiavimo. Susitikimo 

metu organizuotos veiklos 
skatino Lietuvos ir Lenkijos 
jaunuolius ne tik išbandyti 
naujas sporto šakas, bet ir pa-
nagrinėti tolerancijos bei atvi-
ro bendradarbiavimo svarbą.

Projekto „Leisk žinioms skristi“ 
(Let your knowledge fly , anglų k.) 
dalyviai turėjo progą susipažinti 
su Druskininkų jaunimo užimtumo 

centre vykdoma veikla, pažaisti 
stalo ir kitus neformalaus ugdymo 
žaidimus, išbandyti skate parką, 
parkūro ir gimnastikos aikšteles.

Nors tomis dienomis oras tikrai 
nelepino, tačiau užsidegimas, 
puiki draugija bei šalia esantys 
profesionalai skatino išbandy-
ti tai, kas reikalauja iššūkių, su-
sikaupimo, tolerancijos, didesnių 

pastangų ir tarpusavio supratimo.
Pasak lenkų grupės vado-

vės Monikos, dėka trenerio, ku-
ris ne tik padėjo, bet ir paragi-
no, jai pačiai pavyko išbandyti 
„agresyvius“ riedučius ir nusi-
leisti rampa: „Man tai buvo dide-
lis iššūkis, bet ir didelė laimė!“.

Lietuvių grupės dalyvė Skir-
mantė teigė, kad dalyvauti mo-
kymuose ją paragino draugai, 
sudomino ir pati idėja. Jos nuo-
mone, tolerancija ekstremalia-
me sporte yra išties svarbi, nes 
toks sportas reikalauja daugiau 
pastangų. „Aš turėjau galimybę 
išbandyti įvairias ekstremalaus 
sporto priemones, ir man buvo 
labai smagu“, – sakė Skirmantė.

„Dalyvauti mokymuose suti-
kau, nes norėjau išbandyti nau-
jas sporto šakas ir labai lau-
kiu išvykos į Lenkiją“, – kalbėjo 
Marius. Jo nuomone, toleran-
cija visose sporto šakose, kaip 
ir bet kur kitur, yra svarbi ir ge-
rai, kad jaunimas apie tai kalba.

O liepos 27-29 d. mokymų da-
lyviai vėl susitiko Luke, Lenki-
joje. Mokymų dalyvių laukė ne 
tik komandą suburiančios vei-
klos, pavyzdžiui, plaukimas bai-
darėmis, bet ir ekstremalaus 

sporto varžybos „Gatvės spor-
to konfrontacija“, kuriose dalyva-
vo riedučių, riedlenčių, bmx dvira-
čių ir paspirtukų rungčių atstovai. 

Mokymų dalyviai iš Lenkijos 
varžybų metu pristatė dar vieną 
ekstremalaus sporto šaką – ga-
tvės gimastiką, o lietuvių atstovai 
visiems norintiems vedė parkūro 
sesiją. Druskininkietė Salvinija Le-
onavičiūtė dalyvavo riedučių var-
žybose ir iškovojo antrąją vietą. 

Projekte dalyvavusi Karoli-
na teigė, kad Lenkijoje ją itin su-
žavėjo aplinka ir draugiški žmo-
nės, mergina džiaugėsi įgytomis 
naujomis žiniomis ir pažintimis.

Lietuvių grupės vadovas Deivi-
das Laukionis teigė, kad projek-
tas ne tik supažindino su naujais 
žmonėmis, bet padėjo labiau pa-
žinti ir lietuvių grupę, jis vertina įgy-
tą neįkainojamą patirtį, pirmą kar-
tą vadovaujant tokiam projektui.

Projektas finansuojamas pa-
gal Valstybės biudžeto lėšų 
naudojimo sutartį 2018 m. 
birželio 15 d. Nr. LMF1-4.

Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro informacija

„Leisk žinioms skristi“ – ekstremalaus sporto mokymai Lietuvos ir 
Lenkijos jaunimui

Susitikimo metu organizuotos veiklos skatino Lietuvos ir Lenkijos jaunuolius ne tik išbandyti naujas sporto šakas, bet ir panagrinėti 
tolerancijos bei atviro bendradarbiavimo svarbą/Druskininkų JUC archyvo nuotrauka
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Rugpjūčio 8 d.
Nepriklausomas projektas
(Lietuvos Respublika)
Spektaklis: "Dostojevskio angelai"
Autorius: Birutė Mar
Režisierius: Birutė Mar

Rugpjūčio 9 d.
Teatro laboratorija
"Teatras ant arbatos"
(Ukraina, Odesa)
Spektaklis: "Senieji vyrai"
Autorius: Aldo Nikolajus
Režisierius: Aleksandras Onischenko

Rugpjūčio 10 d.
"PDK DRAMA" 
(Rusija, Maskvos sritis)
Spektaklis: "Ešafotas"
Autorius: Chingiz Aitmatov
Režisierius: Olegas Efremovas

Rugpjūčio 11 d.
Mažojo teatro projektas
(Lietuvos Respublika)
Spektaklis: "Kurorto klausimas"
Autorius: Nadezhda Te�
Režisierius: Marina Chaplin

Rugpjūčio 15 d.
Sankt Peterburgo valstybinis 
muzikos ir dramos teatras
 "Menas"
Spektaklis: "The Road"
Autorius: Federico Fellini
Režisierius: Evgeny Filatov

Rugpjūčio 14 d.
Orenburgo valstybinis dramos 
teatras 

Spektaklis: "Lietaus pardavėjas"
Autorius: R. Našas
Režisierius: Ryfkat Isra�lov

Rugpjūčio 13 d.
Šiuolaikinio meno teatras 
(Baltarusijos Respublika, Minskas)
Spektaklis: "Romeo ir Džuljeta"
Autorius: William Shakespeare
Režisierius: Vladimiras Ushakov

Rugpjūčio 12 d.
Berlyno dramos teatras
(Vokietija, Berlynas)
Pjesė: "Ir čia atėjo Judas ..."
Autorius: Leonidas Andrejevas
Režisierius: Ina Sokolova-Gordon

Rugpjūčio 16 d.
Teatras "Masterovye"
(Tatarstano Respublika, 
Naberezhnye Chelny)
Spektaklis: "Senieji kvailiai"
Autorius: Aleksejus Arbuzovas
Režisierius: Denisas Khusniyarovas

Rugpjūčio 20 d.
Gardino srities Lėlių teatras
(Baltarusijos Respublika, Minskas)
Spektaklis: "Demonas"
Autorius: M. L. Lermontov
Režisierius: Olegas Zhyugda

Rugpjūčio 18 d. 17:00
M.A. Bulgakovo vardo teatras
Spektaklis: "Pasaka apie žvejį 
ir žuvelę"
Autorius: A. S. Pushkin
Režisierius: Larisa Markina

Rugpjūčio 19 d.
Alytaus miesto teatras
(Lietuvos Respublika, Alytus)
Spektaklis: "Ne vaikų žaidimai"
Autorius: Herkus Kunčius
Režisierius: Albertas Vidžiūnas

Rugpjūčio 21 d.
Berlyno muzikos teatras 
"Cabaret Lori" (Vokietija, Berlynas)
Spektaklis: 
"O kieno Tu būsi su fraku?"
Autorius: A. P. Čechovas
Režisierius: Joseph Reichelgauz

Rugpjūčio 22 d.
Klaipėdos jaunimo teatras
(Lietuvos Respublika, Klaipėda)
Muzikinis spektaklis
Autorius: Valentinas Masalskis
Režisierius: Valentinas Masalskis

Visi renginiai vyksta "Grand SPA Lietuva" konferencijų salėje (V.Kudirkos g. 45, Druskininkai). Renginių pradžia 20.00 val.

atkelta iš 1 psl.

Prasideda tarptautinis teatro festivalis 
„Vasara – gyva ugnis“

Ričardas Malinauskas, 
Druskininkų savivaldybės 
meras: „Mieli druskininkiečiai 
ir miesto svečiai, mūsų miesto 
kultūrinį gyvenimą praturtins 
dar vienas tarptautinis teatro 
festivalis „Vasara – gyva 
ugnis“. Man malonu pasveikinti 
šio festivalio organizatorius 
ir dalyvius. Manau, kad 
šio festivalio laukia ir čia 
atostogaujantys ar besigydantys 
žmonės, ir druskininkiečiai, 
kurie festivalio organizatoriams 
suteikia ir neatlygintiną pagalbą. 
Tai rodo, kad žmonėms toks 
festivalis reikalingas, suteikia 
dvasinės atgaivos. 
Dėkoju festivalio „Vasara – 

gyva ugnis“ organizatoriams už labai atsakingai parinktą, apgalvotą 
festivalio repertuarą, spektaklius galės pasirinkti įvairaus amžiaus 
žiūrovai. Malonu, kad festivalio programoje yra ir spektaklių 
vaikams. 
Linkiu festivaliui „Vasara – gyva ugnis“ žiūrovų širdyse uždegti 

susidomėjimą menu ir įkvėpti naujiems teatro atradimams. 
Mes, nedidelio kurortinio miesto gyventojai, galime pagrįstai 

didžiuotis tuo, kad vyksta ir tokie renginiai, dėl kurių žmonės 
įprastai vyksta į didžiausius Europos miestus. Linkime festivalio 
dalyviams ir žiūrovams sėkmės!“.

Valerij Garkalin, žiuri pirmi-
ninkas teatro ir kino aktorius, 
Rusijos Federacijos liaudies 
artistas: „Skubu pasveikinti vi-
sus artėjančio teatro festivalio da-
lyvius, linkėdamas tikro kūrybinio 
įkvėpimo! Dėkoju už Jūsų darbą! 
Ačiū už teatrą!“

Svetlana Amanova, teatro 
ir kino aktorė, Rusijos Fede-
racijos liaudies artistė, žiu-
ri narė: „Teatro festivalis žmo-
nėms, kurie tiki teatro stebuklu, 
yra erdvė bendrauti, keistis min-
timis, kūrybinėmis idėjomis, 
įspūdžiais. Linkiu festivaliui 
klestėjimo ir žiūrovų dėmesio!“ 

Robert Chakobian, teatro ir 
kino aktorius, nusipelnęs Ar-
mėnijos artistas, žiuri  narys: 
„Sveiki, „Vasara – gyva ugnis“! 
Nuoširdžiausiai sveikinu šios te-
atro šventės dalyvius. Šis uni-
kalus projektas dar kartą patvir-
tina, kad teatras turi magišką 
galią susivienyti skirtingų šalių 

atstovus. Linkiu dalyviams įkvėpimo, sėkmės, o žiūrovams – nepa-
kartojamų įspūdžių!“

Dmitry Astrakhan, tea-
tro ir kino aktorius, nusi-
pelnęs Rusijos Federaci-
jos meno veikėjas: „Sveikinu 
Lietuvą, sveikinu festivalį „Va-
sara – gyva ugnis!“ Norėčiau, 
kad festivalis klestėtų, o žiūro-
vai mėgautųsi teatro menu dar 
daug metų!“ 

Ryfkat Israfilov, Orenbur-
go M. Gorkio valstybinio re-
gioninio dramos teatro meno 
vadovas, nusipelnęs Rusi-
jos Federacijos artistas, Ru-
sijos Federacijos valstybinės 
premijos laureatas: „Gerbiami 
festivalio „Vasara – gyva ugnis!“ 
dalyviai, svečiai ir žiūrovai, Oren-
burgo teatras vėl kviečiamas į 
festivalį. Festivalio plakate – įdo-
mūs teatro spektakliai iš skir-
tingų šalių. Visi jie atspindi pa-

grindines šiuolaikinės teatro tendencijas. Mūsų teatro spektaklis, 
sukurtas pagal Richard Nash „Lietaus pardavėją“, kviečia susimąs-
tyti, kaip svarbu žmogui tikėti stebuklu – juk kiekvienas iš mūsų gali 
jį sukurti! 

Tikime, kad festivalio spektakliai publikai paliks daugybę ryškių ir 
nepamirštamų įspūdžių, paskatins juos naujiems kūrybiniams susi-
tikimams!“

Rimas Tuminas, Tarptautinio teatro festivalio „Vasara“ fondo 
prezidentas: „Nėra jokio skirtumo, koks teatras – Lietuvos, Rusijos, 
Baltarusijos ar Vokietijos. Visuose perteikiamas tas pats skausmas, 
tas pats džiaugsmas. Viskas priklauso nuo skonio, išprusimo ir kul-
tūros.“

Birutė Mar, Lietuvos akto-
rė, režisierė, dramaturgė, žiu-
ri narė: „Vasara – atostogų me-
tas, kuomet norisi saulės, jūros, 
miško, kalnų... Bet vis tiek teatrą 
pamilę žmonės ir vasarą jo la-
bai pasiilgsta. Tad tikiu, jog rug-
pjūčio teatro vakarai Druskinin-
kuose atneš daug džiaugsmo 
mums visiems – festivalio „Va-
sara – gyva ugnis!“ dalyviams ir 
mylimiems žiūrovams!“ 

Bilietai parduodami „Grand SPA Lietuva”, viešbutyje „ART Hotel“, prekybos centruose MAXIMA (M. K. Čiurlionio 50) ir  IKI, 
Druskininkų TVIC infocentre (M. K. Čiurlionio g. 65) ir „Tiketoje“
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Naujos darbo vietos kuriamos, sėkmingai įgyvendinant vietinių 
užimtumo iniciatyvų projektus

Druskininkų savivaldybės te-
ritorijoje įgyvendinami vietinių 
užimtumo iniciatyvų projek-
tai sudaro galimybes gyvento-
jams įsidarbinti, gauti nuolati-
nes pajamas ir turėti socialines 
garantijas. Druskininkų darbo 

birža buvo pirmoji Lietuvoje, 
kuri ir pradėjo vietinių užimtu-
mo iniciatyvų projektų atranką. 
Kaip teigė Alytaus teritorinės 
darbo biržos Klientų aptarna-
vimo departamento Druskinin-
kų skyriaus Vietinių užimtumo 

iniciatyvų projektų atrankos 
komisijos pirmininkė, Drus-
kininkų savivaldybės tarybos 
narė Vida Krisiuvienė, šių pro-
jektų įgyvendinimas sutelkia ir 
vietos bendruomenės, ir soci-
alinių partnerių, ir verslininkų 
pastangas, skirtas didinti gy-
ventojų užimtumą.

– Kiek iš viso sukurta darbo 
vietų, įgyvendinant vietinių už-
imtumo iniciatyvų projektus?

– Druskininkuose vietinių užim-
tumo iniciatyvų projektai sėkmin-
gai įgyvendinami nuo 2001-ųjų. 
Per 17 metų sukurta 317 naujų 
darbo vietų. Šių projektų įgyven-
dinimas gerina ir socialinę-eko-
nominę krašto situaciją. Verslo 
atstovai plečia savo paslaugas, 
sukuria nuolatines darbo vietas 
bei įdarbina darbo biržoje regis-
truotus asmenis, dažnai net tuos 
gyventojus, kurie jau ilgesnį laiką 
nesuranda darbo. 

Vietinių užimtumo iniciatyvų 
projektų atranka rengiama kie-

kvienais metais, organizuojami 
seminarai darbdaviams apie pro-
jektų paraiškų atrankos kriteri-
jus bei vertinimą. Vienais metais 
įmonės projektų paraiškų patei-
kia daugiau, kitais – mažiau. Di-
džiausiais projektų finansavimas 
buvo 2005 metais, kai buvo gau-
tos 6 paraiškos. Pernai valstybės 
finansavimą gavo 2 įmonės.

– Kiek ir kokie projektai at-
rinkti šiemet?

– Šiemet Vietinių užimtumo ini-
ciatyvų projektų atrankos komi-
sija atrinko 4 įmonių projektus, 
valstybės pagalbą gavo 4 įmo-
nės. Jos per šiuos metus įsteigs 
25 naujas darbo vietas, o valsty-
bė skirs per 306 tūkst. eurų. Įmo-
nės prisidės ir savo lėšomis. Visų 
4 įgyvendinamų vietinių užim-
tumo iniciatyvų projektų bendra 
vertė – daugiau nei 475 tūkstan-
čiai eurų. Visi projektai– iš pas-
laugų srities. Gyventojai dirbs, 
teikdami skalbimo, transporto re-
monto bei karjerų eksploatavimo 

paslaugas.

– Kokia Druskininkų savival-
dybės teikiama parama vieti-
nių užimtumo iniciatyvų pro-
jektams?

– Druskininkų savivaldybė, įgy-
vendindama Smulkaus ir vidutinio 
verslo rėmimo programą, teikia fi-
nansinę paramą savivaldybės te-
ritorijoje realizuojamiems vietinių 
užimtumo iniciatyvų projektams. 
Glaudžiai bendradarbiaujame su 
Druskininkų savivaldybe, kuriai, 
kaip Vietinių užimtumo iniciaty-
vų atrankos komisijos narė, ats-
tovauja Savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotoja 
Violeta Grigorienė. Druskininkų 
savivaldybė pagal Smulkaus ir 
vidutinio verslo rėmimo progra-
mą skiria nuo 100 iki 300 eurų 
vienam verslo subjektui, laimė-
jusiam atranką bei steigiančiam 
naujas darbo vietas.

Parengė Ramunė Žilienė

V. Krisiuvienė: „Įgyvendinus projektus, šiemet Druskininkų savivaldybės teritorijoje bus 
sukurtos naujos 25 darbo vietos ir įdarbinti Darbo biržoje registruoti bedarbiai.“/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka

Druskininkai ir vėl svetingai pasitiks šimtus šunų mylėtojų
Lietuvos kinologų draugija 

kasmet rugpjūčio pradžioje į 
svetingą Druskininkų kurortą 
sukviečia šunų mylėtojus iš vi-
sos Europos.

Koks renginys ir kas daly-
vaus?

Tarptautinėse šunų parodose 
Druskininkuose net tris dienas 
varžysis 1351 šuo. Tarp šimtų 
šunų veislių bus nemažai egzo-
tiškų veislių šunų: Šarplaninos 
aviganis, Norboteno špicas, Peru 
plikieji šunys, Miunsterio mažasis 
paukštinis šuo ir kiti.

Didžiausia konkurencija turė-
tų būti tarp Labradoro retriverių, 
nes jų registruota 40. Auksaspal-
vių retriverių registruota 36, An-
glų kokerspanielių – 25, Berno 
zennehundų – 21. Šį kartą bus 
net 14 Naujosios Škotijos retrive-
rių, o vokiečių bokserių mylėtojai 
pamatys 15 šios veislės atstovų.

Kada ir kaip bus renkami gra-
žiausi šunys?

Parodos vyks rugpjūčio 3-5 d. 
Druskininkų aerodrome (Mizarų 
g. 59).

Šunų ekspertizė penktadienį 
prasidės 12 val., šeštadienį ir se-
kmadienį – 10 val. Penktadienį 
konkursai ir gražiausio šuns rinki-
mai startuos 16 val., šeštadienį ir 
sekmadienį – nuo 15.30 val.

Pagal iš anksto numatytą grafi-
ką, kuris paskelbtas parodos ka-
taloge, informaciniame stende 
parodos vietoje ir www.kinologi-
ja.lt – tarptautiniai šunų teisėjai 
24-iuose ringuose vertins šunis.

Jie išrinks veislių nugalėto-
jus, kurie vėliau konkuruos gru-
pių (FCI) konkursuose. Dešimties 
grupių nugalėtojai, besibaigiant 
parodai, varžysis dėl parodos nu-
galėtojo titulo. Kasdien bus ren-
kamas tą dieną geriausiai pasiro-
dęs Lietuvos kinologų šuo.

Paskutinę parodos dieną nu-
galėtojai – gražiausi šunys – da-
lyvaus Supreme taurės konkur-
se. Šio konkurso teisėjas – Boris 
Chapiro, garsus pudelių veisėjas 

atvyks iš Prancūzijos.

Ką bus galima pamatyti?
Parodų žiūrovai pamatys ne 

vien šunų ekspertizę ar gražiau-
sių šunų rinkimus.

Norintieji daugiau sužinoti apie 
šunų veisles, priežiūrą ir auklė-
jimą, kviečiami į žaliąją Lietu-
vos kinologų draugijos Mokymo 
centro palapinę – Mokymo cen-
tro komanda parodos žiūrovams 
parengė edukacinę pramoginę 
programą „Vasara su šunimis“.

Čia bus galima pasikonsultuo-
ti šunų pasirinkimo (parodoje šu-
niukai neparduodami!), gerovės 
bei auklėjimo klausimais.

Veiks kūrybinės dirbtuvės, kur 
vaikai galės kurti bei pramogau-
ti, laimėti prizų ir susitikti su ben-
draamžiais.

Nuo 13 val. didžiajame ringe su-
planuoti dresuotų šunų pasirody-
mai – pamatysite Šiaulių dresū-
ros mokyklos „Laukinė orchidėja“ 
auklėtinius, šunų jėgos sporto en-
tuziastus „Stiprūs šunys“ (Druski-

ninkų šunų mylėtojų komanda!), 
sužavės „Crasy foxes“ lėkš-
čiasvydžio entuziastai.

Veiks zoologijos prekių mugė, 
lauko kavinės. Bus galima ne tik 
įsigyti reikmenų, ėdalo ar gardu-
mynų savo augintiniui, bet ir kon-
sultuotis šunų mitybos, priežiūros 
klausimais.

Ar galima atsivesti savo au-
gintinį?

Parodoje dalyvaus iš anks-
to registruoti ir į renginio katalo-
gą įtraukti šunys, bet žiūrovai at-
sivesti savo augintinius taip pat 
gali, tik būtina su savimi turėti 

šuns sveikatos pažymėjimą (ga-
liojantys skiepai, šuo turi būti pa-
ženklintas elektronine mikros-
chema). Šunys turi būti socialūs, 
socializuoti, netrukdyti parodos 
dalyviams.

Kiek kainuoja?
Įėjimas į parodą nemokamas, 

mokestis už automobilio parkavi-
mą – 3 eurai.

Susitikime didžiausiame kinolo-
gų renginyje – tarptautinėje šunų 
parodoje!

Organizatorių informacija, 
Inesos Klimavičienės nuotrau-
ka

Savaitgalį Druskininkuose vėl bus laukiami šunų mylėtojai/Laimos Rekevičienės nuotraukos 
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Visus labai nustebino Druskininkų delegacija, kurios pasirodymą šventės aprašyme teigiamai įvertino renginio organizatoriai/Vyto Lastovkos 
nuotrauka

Pirmosios Tautinės Olimpiados 80-mečio šventėje – 
ir gausi druskininkiečių delegacija 

Vaiko sveikatos patikrinimas: tėvai raginami 
nelaukti rugsėjo

Akcija „Obuoliukas“ – be obuolių atliekų konteineriuose

Ankstų liepos 28-osios ry-
tmetį Druskininkų sporto cen-
tro atstovai kartu su Druskinin-
kų „ Bočių “ ir Trečiojo amžiaus 
universiteto kolektyvais išvy-
ko į Kauną paminėti Lietuvos 
pirmos tautinės olimpiados 
80-mečio. Į šventės iškilmes 
atvyko Lietuvos Vyriausybės, 
Lietuvos Seimo bei daugelio 
Lietuvos Valstybinių ir visuo-
meninių organizacijų nariai. 

Šventės dalyvius gražiai ir nuo-
širdžiai pasveikino šventės orga-
nizacinės komisijos pirmininkas 
Pranas Majauskas, Lietuvos Tau-
tinio olimpinio komiteto garbės 
pirmininkas, Lietuvos olimpinės 
akademijos prezidentas Artūras 
Poviliūnas, Lietuvos tautinio olim-
pinio komiteto prezidentė Daina 
Gudzinevičiūtė, laikinai einanti 
Kūno kultūros ir sporto departa-
mento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės generalinio direkto-
riaus pareigas Kornelija Tiesne-
sytė.

Po iškilmingų apdovanojimų 

prasidėjo nuostabūs Lietuvos 
Etninių regionų atstovų pasirody-
mai – skambėjo šilti sveikinimai ir 
meninės programos iš Dzūkijos, 
Suvalkijos ir Žemaitijos. 

Visus labai nustebino Druskinin-
kų delegacija, kurios pasirodymą 
šventės aprašyme teigiamai įver-
tino renginio organizatoriai: „La-
biausiai visus nustebino ir su-
žavėjo Druskininkų nepaprastai 
gausaus, nuostabaus, judraus ir 
linksmo kolektyvo pasirodymas, 
kuris uždegė ir įtraukė į šokių au-
drą ne tik esančius scenoje, bet ir 
visą Halėje buvusią publiką“. 

Po pasirodymų druskininkie-
čiai vaišino visus šventės daly-
vius savo gamybos sūriais ir ki-
tais Dzūkiškais skanėstais.

Pasibaigus renginiui ir prieš iš-
vykstant atgal į Druskininkus, ap-
lankytas ir Vyčio paminklas prie 
Kauno pilies. 

Druskininkų sporto centro 
informacija

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biu-
ro specialistai ragina tėve-
lius jau dabar pasirūpinti 
vaiko profilaktiniu sveikatos 
tikrinimu, nelaukiant naujų 
mokslo metų pradžios. Profi-
laktiškai tikrintis sveikatą ir 
apsilankyti pas savo šeimos 
gydytoją bei gydytoją odon-
tologą privaloma visiems 
vaikams iki 18 metų. Nuo šiol 
duomenys apie vaiko sveika-
tos būklę tvarkomi elektroni-
niu būdu.

Nuo birželio 1-osios visi duo-
menys, susiję su vaiko sveika-
tos pažymėjimu, visose gydy-
mo įstaigose turi būti tvarkomi 
elektroniniu būdu. Tai reiškia, 
kad ir profilaktinį vaiko svei-
katos patikrinimą atliekantis 
šeimos gydytojas, ir gydyto-
jas odontologas duomenis apie 
vaiko sveikatos būklę turi įves-

ti į elektroninį vaiko sveikatos 
pažymėjimą.

Norint patikrinti vaiko sveika-
tą ir gauti vaiko sveikatos pažy-
mą, pirmiausia reikia iš anksto 
užsiregistruoti ir laiku atvyk-
ti pas savo šeimos gydytoją 
bei gydytoją odontologą. Re-
komenduojama vaiko sveika-
tos patikrai užsiregistruoti pas 
savo gydytoją, prie kurio vai-
kas yra prirašytas, nes jis ge-
riausiai žino savo paciento 
sveikatos būklę. 

Svarbu nepamiršti, kad vai-
ką iki 16 metų turi lydėti vienas 
iš tėvų arba globėjų. Jei nebus 
raštiško tėvų arba globėjų suti-
kimo, gydytojas negalės atlikti 
patikrinimo. 

Atvykus profilaktiškai pasiti-
krinti, gydytojas odontologas 
patikrins vaiko dantų ir žan-
dikaulių būklę ir, esant reika-
lui, skirs gydymą. Tuo tarpu 

šeimos gydytojas įvertins vai-
ko ūgį, svorį, kraujo spaudimą, 
regą, klausą, kraujotakos, kvė-
pavimo, stuburo ir kitų organų 
bei jų sistemų funkcinę būklę. 
Radus pakitimų, pacientas bus 
siunčiamas pas atitinkamos 
srities specialistą konsultacijai 
arba tyrimams.

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuro spe-
cialistai primena, kad už profi-
laktinę vaiko sveikatos patikrą 
ir pas šeimos gydytoją, ir pas 
gydytoją odontologą mokėti 
nereikia, nes vaikai yra drau-
džiami valstybės, o jiems su-
teiktos paslaugos apmokamos 
Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo biudžeto lėšomis. 
Vaiko sveikatos pažymėjimas 
galioja vienerius metus nuo jo 
išrašymo dienos.

Druskininkų VSB informacija

Ši vasara lepina kaip reta 
gausiu obuolių derliumi. Bet 
juo džiaugiasi ne visi. Kai ku-
riems sodininkams jis tampa 
papildomu rūpesčiu, kurio jie 
atsikrato pačiu netinkamiausiu 
būdu – surinktus obuolius ver-
čia į mišrių atliekų konteine-
rius, užteršdami kitas atliekas, 
nepalikdami joms vietos kon-
teineriuose ir apsunkindami jų 
tvarkytojų darbą. 

„Į konteinerius supilti obuo-
liai pūsta, iš jų besisunkian-
čios sultys užteršia visas atlie-

kas, jos pasidaro labai sunkios, 
užteršiami konteineriai, sklin-
da blogas kvapas, ir visi aplink 
būna nepatenkinti“, – blogy-
bes, kurios kyla dėl netinkamai 
išmestų obuolių, vardijo Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
centro (ARATC) Atliekų tvarky-
mo paslaugų ir kontrolės pada-
linio vadovas-kokybės inspek-
torius Martynas Krasauskas. 

Anot jo, ARATC jau gauna ne-
mažai gyventojų nusiskundi-
mų, kad nėra kur mesti mišrių 
atliekų, mat joms skirti kontei-

neriai – pilni obuolių. Ši pro-
blema itin opi sodų bendrijose 
esančių konteinerių aikštelėse. 

Reaguodamas į tokią situa-
ciją ir ieškodamas sprendimo, 
ARATC skelbia akciją „Obuo-
liukas“, kuri tęsis nuo rugpjūčio 
pradžios iki pat rudens pabai-
gos. Akcijos metu bus vykdo-
ma itin griežta mišrių atliekų 
konteinerių kontrolė. 

„Mes nuolat kontroliuojame ir 
tikriname, ar gyventojai į miš-
rių komunalinių atliekų kon-
teinerius nemeta biologiškai 
skaidžių, pavojingų ar kitų ne-
leistinų atliekų. Tačiau šiuo pe-
riodu, vykdant akciją „Obuo-
liukas“, kontrolė bus dar 
griežtesnė ir aktyvesnė“, – 
sakė Atliekų tvarkymo paslau-
gų ir kontrolės padalinio koky-
bės inspektorius Algimantas 
Dirsė. 

Jis pastebėjo, kad mažiau-
sia obuolių į atliekų konteine-
rius meta kaimų gyventojai, o 

didžiausi konteinerių teršėjai 
obuoliais – sodų bendrijų gy-
ventojai.  

Akcijos „Obuoliukas“ metu, 
atliekų išvežimo dienomis, bus 
rengiami plataus masto reidai, 
į pagalbą pasitelkiant ir seniū-
nijų, ir atliekų vežėjų atstovus. 

Aptikus sodo gėrybių prikrau-
tus konteinerius, jie bus ne-
tuštinami, savininkai sulauks 
įspėjimų ir turės patys išimti iš 
konteinerių į juos supiltas sodo 
gėrybes, sutvarkyti jomis už-
terštas atliekas ir, žinoma, iš-
siplauti pūvančiais vaisiais už-
terštus konteinerius. 

Kad netektų to daryti, yra la-
bai paprastas sprendimas – 
nemesti obuolių į atliekų kon-
teinerius, o kompostuoti juos 
savo namų ūkiuose, speci-
aliuose kompostavimo kon-
teineriuose arba vežti į dide-
lių gabaritų atliekų surinkimo 
aikšteles. Jose biologiškai 
skaidžios atliekos iš gyventojų 

priimamos nemokamai ir neri-
botais kiekiais. 

„Tvarkydami tai, ką gamta 
mums taip dosniai davė, ne-
terškime savo pačių aplin-
kos jos dovanomis“, – kvie-
čia M. Krasauskas ir primena, 
kad už atliekų tvarkymo taisy-
klių pažeidimus yra numaty-
ta administracinė atsakomybė 
–sistemingai pilant neleistinas 
atliekas į mišrių atliekų kontei-
nerius, gali būti skiriamos pini-
ginės baudos. 

„Tačiau tai yra kraštutinė prie-
monė. Tikiuosi, kad mūsų regi-
ono gyventojams, jau išmoku-
siems atsakingai rūšiuoti, jos 
taikyti neteks“, – viliasi ARA-
TC atstovas M. Krasauskas, 
skelbdamas akcijos „Obuoliu-
kas“ pradžią.  

 
Alytaus regiono atliekų 

tvarkymo centro
 informacija

Į konteinerius supilti obuoliai pūsta, iš jų besisunkiančios sultys užteršia visas atliekas, jos 
pasidaro labai sunkios, užteršiami konteineriai, sklinda blogas kapas, ir visi aplink būna 
nepatenkinti/ARATC archyvo nuotrauka
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„Draugystės sanatorijoje“ – muzikos ir dailės šventė
Visą savaitę Druskininkuo-

se M. K. Čiurlionio meno mo-
kykloje veikusi XXIII Smuiki-
ninkų meistriškumo mokykla 
finaliniais akordais vainikuo-
ta sekmadienį „Draugys-
tės sanatorijos“ Raudono-
joje salėje. Čia surengta 
Smuiko muzikos šventė – 
meistriškumo mokyklos smui-
kininkų koncertas. Alinantis 
pastarųjų dienų karštis meno 
mylėtojams netapo kliūtimi 
pasimėgauti smuiko muzika 
– pasiklausyti talentingų jau-
nųjų smuikininkų muzikavimo 
susirinko jų tėveliai, artimie-
ji, mokytojai ir būrys druski-
ninkiečių bei kurorto svečių. 

Koncertavo Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos studentės 
Aušrinė Razgutė, Skaistė Žižy-
tė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio 
menų mokyklos moksleiviai Ma-
rija Kontrimaitė, Agnė Gečaitė, 
Lėja Viktorija Voronovaitė, Be-
nas Gocentas, Akvilė Aksinavi-
čiūtė, taip pat jaunieji smuikinin-
kai iš Vokietijos: Armen Christian 
Emanuel Schmidt ir Julia Geiling. 
Smuikininkams akomponavo kon-
certmeisterė Aušrinė Garsonai-
tė ir Jūratė Kaminskienė. Smui-
kininkų meistriškumo mokyklos 
pedagogės – prof. Dalia Richter 
ir mokytoja ekspertė Gintvilė Vi-

tėnaitė. V. A. Mocarto, A. Vival-
di, B. Dvariono, B. Kutavičiaus, 
J. Sibelijaus ir kitų kompozito-
rių kūriniai suskambėjo visu savo 
grožiu, bylodami apie išskirtinio 
talento jaunųjų atlikėjų muzikalu-
mą, muzikinę brandą, pasigėrė-
tiną atlikimo techniką, brandžius 
interpretacinius gebėjimus.

Meistriškumo mokykloje daly-
vavo trisdešimt jaunųjų smuiki-
ninkų, dirbo devyni mokytojai, su-
rengta daugiau nei 70 pamokų, 
seminaras, prof. D. Richter atvi-
ra pamoka. Meistriškumo moky-
klą globoja ir remia LR Švietimo 
ir mokslo ministerija, Druskinin-
kų savivaldybė, Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokykla, 
Druskininkų „Atgimimo“ moky-
kla, UAB „Draugystės sanatorija“.

Prieš parodos „Dailininką Al-
fonsą Šuliauską prisiminus“ pri-
statymą, gražiai įsiliejusios į 
meno šventę „Druskininkų vasa-
ra su M. K. Čiurlioniu“, susirin-
kusiesiems pagriežė jaunesnių-
jų klasių smuikininkų ansamblis. 

O parodą pristatė muzikologas 
Vaclovas Juodpusis, žurnalistė 
Ramunė Žilienė ir šviesaus atmi-
nimo dailininko Alfonso Šuliausko 
žmona Vida Šuliauskienė. Daili-
ninką šiltu žodžiu prisiminė „Drau-
gystės sanatorijos“ vadovė Vio-
leta Kaubrienė, kurios portretas 

buvo eksponuojamos parodoje. 
„Turime susikaupę savo min-

tyse daug gražių prisiminimų 
apie dailininką Alfonsą Šuliaus-
ką, kuris amžinybėn išėjo praė-
jusių metų pabaigoje. Jis buvo 
talentingas menininkas ir nuošir-
dus meno garbintojas“, – kalbė-

jo muzikologas V. Juodpusis. R. 
Žilienė priminė, jog A. Šuliaus-
kas druskininkiečių vertinamas 
ir kaip Druskininkų kultūros me-
traštininkas, o jo įžvalgos dauge-
liui buvo kaip aukščiausiasis tam 
tikros kultūrinės nuostatos prin-
cipas: „Šuliausko gebėjo suval-
dyti žodžius taip, kad jie skatin-
tų apmąstyti vertybinius dalykus.“ 
Dailininko žmona V. Šuliaus-
kienė sakė, kad atrinkti darbus 
parodai iš daugybės dailininko 
sukurtų darbų jai buvo didelis už-
davinys: „Apsistojau ties tapyba, 
atrinkau šešis portretus. Jis pri-
pažintas, kaip portreto meistras, 
o pagrindinė tapybos tema – mo-
teris. Jis siekė išryškinti moteriš-
kumą, patriotizmą ir žmogišką-
jį orumą“. Moterys, kurių portretai 
eksponuoti parodoje, nesusietos 
laikmečiu, tačiau jas vienija są-

saja su menu. Eksponuoti A. Šu-
liausko nutapyti poetės Sapfo, 
karalienės Barboros Radvilaitės, 
Egipto valdovės Kleopatros por-
tretai. Remdamasis šių asme-
nybių istorijomis, kaip kultūriniu 
paveldu, A. Šuliauskas buvo pa-
rengęs autorinių paskaitų ciklą. 
Jų pagrindu vedė meno terapijos 
paskaitas „Draugystės sanatori-
joje“. Tarp kitų parodos ekspona-
tų – ir audėjos, dailininko motinos 
Marijos, ir žymios šiuolaikinės pi-
anistės Guodos Gedvilaitės, ki-
lusios iš Druskininkų ir dažnai 
čia besilankančios koncertuo-
ti, ir kultūros mecenatės, „Drau-
gystės sanatorijos“ vadovės 
Violetos Kaubrienės portretai.

„Mano Druskininkai“ informacija

„Draugystės sanatorijos“ Raudonojoje salėje surengtas XXIII smuikininkų meistriškumo mokyklos koncertas/Ramunės Žilienės nuotrauka

Parodoje „Dailininką Alfonsą Šuliauską prisiminus“ V. Šuliauskienė pristatė šešis dailininko 
nutapytus žymių moterų portretus/Ramunės Žilienės nuotrauka
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Ieva S., 
noriu Jus pakviesti į romantišką pasimatymą 

rugpjūčio 8 dieną 20 val. 
ant Vijūnėlės tvenkinio kranto. 

Darius T.

Restoranas-muzikinis klubas 
DRUSKININKŲ KOLONADA

 Nuolatiniam darbui ir 
savaitgaliams ieškome:

padavėjų, barmenų (-ių).

+370 620 66 228

VALOME apleistas žemes ir laukus,
atliekas pasiimame, 

už žaliavą sumokame.
PERKAME MIŠKĄ.
Tel. 8 611 15725

„Myliu Druskininkus!“ – tokiu 
šūkiu Klaipėdos „Jūros šven-
tės“ lankytojai pasitiko Druski-
ninkų Turizmo ir verslo informa-
cijos centro (TVIC) bei „Eglės“ 
sanatorijos atstovus. Liepos 
27-29 d. kartu su Vilniaus, Kau-
no, Anykščių, Aukštaitijos, Pa-
mario krašto, Birštono ir kitų 
miestų turizmo informacijos 
centrų darbuotojais keliau-
ti po Lietuvą kvietė ir Turizmo 

skvero iniciatorius – Valsty-
binis turizmo departamentas.

Druskininkų TVIC šventės metu 
vykdė konkursą, paskelbtą soci-
alinio tinklo „Facebook“ profily-
je „Druskininkai – sveikatos šal-
tinių kurortas“ (facebook.com/
Druskininkai.Kurortas). Visi, at-
vykusieji į Druskininkų stendą, 
pasakę slaptažodį „Myliu Drus-
kininkus!“, buvo apdovanoti ypa-
tingais prizais su kurorto atribu-

tika. Šventės lankytojų nuotaiką 
palaikė „Eglės“ sanatorijos vyk-
doma loterija be pralaimėjimų.

Karščiausią liepos savaitgalį ti-
kra atgaiva „Jūros šventės“ lan-
kytojams tapo „Druskininkų Her-
mio“ mineralinis vanduo, kuriuo 
vaišino Druskininkų kurorto at-
stovai. Galima pasidžiaugti, kad 
dauguma apsilankiusiųjų šven-
tėje rado puikių pasiūlymų, kaip 
praleisti atostogas mūsų mieste.

Liepos 27-29 d. Klaipėdoje su-
rengtos Jūros šventės metu uos-
tamiesčio senamiestyje, Danės 
upės krantinėje, įsikūrė Turiz-
mo skveras, kurio iniciatorius – 
Valstybinio turizmo departamen-
to. Kartu su Vilniaus, Kauno, 
Anykščių, Aukštaitijos, Pama-
rio krašto, Birštono ir kitų mies-
tų atstovais VšĮ Druskininkų turiz-
mo ir verslo informacijos centro 
(TVIC) darbuotojai pristatė šven-
tės lankytojams mūsų kurorte 
teikiamas paslaugas: apgyven-
dinimo ir kurortinio gydymo gali-
mybes, SPA, aktyvaus laisvalai-
kio praleidimo būdus, renginius, 
mieste atsiradusias naujoves. 

Druskininkų TVIC informacija

„Jūros šventės“ šurmuly – ir apie Druskininkus

Druskininkų TVIC atstovai džiaugiasi, kad dauguma apsilankiusiųjų šventėje gavo puikių 
pasiūlymų, kaip praleisti atostogas mūsų mieste/Druskininkų TVIC archyvo nuotraukos

Kirpėja-mokinė Nijolė kerpa NEMOKAMAI! 
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 15 val. 

Grožio salone „Goda“, 
Sveikatos g. 3, 

Druskininkai
Tel. 8 313 60336
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Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ ieško auklėtojo dirbti 
ikimokyklinio amžiaus grupėje 1 etatu.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal  darbo sutartį

Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis pedagogo išsilavinimas 
pagal specialybę; puikūs bendravimo įgūdžiai su vaikais; gebėji-
mas dirbti IKT.

Privalumai: pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis, ge-
bėjimas dirbti su įvairaus amžiaus ikimokyklinukais, komunikabilu-
mas, aktyvumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti 
komandoje, ankstesnės(-ių) darbovietės (-čių) rekomendacijos.

Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo 
pateikti šiuos duomenis:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, 
bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.

Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiųsti elektroni-
niu paštu: koriukas@gmail.com

Telefonas pasiteirauti: (8 313) 53816

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA

DRUSKININKŲ
KULTŪROS CENTRAS

ORGANIZATORIAI

KONCERTO VIETA: DRUSKININKŲ PRAMOGŲ AIKŠTĖ
VILNIAUS AL., DRUSKININKAI

Jidiš kult�ros paveldas Liet�voje:
koncer�� ciklas „ Laiškai iš praeities  “

RUGPJŪČIO 3 D.
19.00

RAFAILAS KARPIS (TENORAS)
DARIUS MAŽINTAS (FORTEPIJONAS)

Statome, taisome 
pečius, krosnis, židinius, kaminus, šildymo sieneles. 

Tel. +370 606 33266
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Užuojautos

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

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

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

8 (313) 51138, 8 698 72200

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius Ski-
riame Justinui Cimakauskui dėl Tėvelio mirties.

Dvasios stiprybės Jums šią sunkią netekties valandą.

UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Renginiai
Lauko kinas Druskininkų pramogų aikštėje:

Rugpjūčio 2 d. 21.30 val. kino projektas „Izraelio kinas tavo mieste“. Filmas „Betliejus“. N-16
Rugpjūčio 4 d. 21.30 val. filmas „Meilės punšas“. N-13
Rugpjūčio 5 d. 21.30 val. filmas „Trys kartos“ . N-13

Rugpjūčio 3 d. 19.00 val. koncertų ciklo Lietuvoje „Laiškai iš praeities“ koncertas. Koncertuos Rafailas Karpis (te-
noras) ir Darius Mažintas (fortepijonas) (Pramogų aikštė, Vilniaus al. 24) 

Rugpjūčio 8 d. 20 val. pianistės Živilės Karkauskaitės koncertas. Atlikėjos programoje: M. K. Čiurlionio, V. Sil-
vestrovo, G. Kancheli, M. Urbaičio kūriniai. Koncertas mokamas (M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M. 
K. Čiurlionio g. 35)

Rugpjūčio 10-11 d. 25-oji regioninė Dainavos krašto folkloro šventė. Renginio programoje – tautodailės darbų 
mugė, folkloro kolektyvų pasirodymai, kalvystės, sodų rišimo, žalvario kalimo edukaciniai mokymai, etno kino se-
ansai, senovės karybos ir amatų klubo „Aistava“ edukaciniai mokymai (Pramogų aikštė, Vilniaus al. 24) 

Rugpjūčio 11 d. 12.00 val. Penktasis „Sūrių festivalis“ Druskininkuose. Renginio programoje – produkcijos mugė, 
vaikų kūrybinės dirbtuvės, edukacinės programos, sūrių konkursas (Pramogų aikštė, Vilniaus al. 24) 

Rugpjūčio 11 d. 20.00 val. Šimtmečio rekordai. Akrobatinių skrydžių grupės ANBO pasirodymai, Indrės Grikše-
lytės su grupės koncertas (Druskininkų aerodromas, Mizarų g.59)

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

Rugpjūčio 5 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje – Sakralinės muzikos valanda: Ilona Pliavgo (sopranas); Karo-
lina Juodelytė (vargonai); Vaclovas Juodpusis (muzikologas). Programoje – M. K. Čiurlionio, W. A. Mozarto, J. S. 
Bacho ir kitų kompozitorių kūriniai

Rugpjūčio 12 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje – Sakralinės muzikos valanda: Regina Šilinskaitė (sopranas); 
Andrius Pleškūnas (altas); Diana Encienė (vargonai); Vaclovas Juodpusis (muzikologas).
Programoje – M. K. Čiurlionio, G. Kuprevičiaus, J. Pakalnio, A. Vivaldi, N. Paganini ir kitų kompozitorių kūriniai

Parodos

Rugpjūčio 3 d. 16 val. fotografijų parodos, skirtos Sąjūdžio 30-mečiui ir atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti, 
atidarymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

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

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

Paroda  „Daktaro Juozo Petro Kazicko gyvenimo istorija“ (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

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

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokytojos O. Zakarienės mokinių 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 muzie-
jaus 55-erių metų veiklos sukakčiai paminėti (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

 
 

DEIVIO IR RENATOS NORVILŲ 
KONCERTAS 

  
 
 

R E N G I N Y S  O R G A N I Z U O J A M A S  Į G Y V E N D I N A N T  L R  Ž E M Ė S  Ū K I O  M I N I S T E R I J O S  P R O J E K T Ą  " T A U T O S
Š I M T A M E Č I A I  Ą Ž U O L A I "  I R  D R U S K I N I N K Ų  V V G  P R O J E K T Ą  " D R U S K I N I N K Ų  B E N R U O M E N I Ų  S Ą S K R Y D I S " ,

K U R Į  F I N A N S U O J A  L R  Ž E M Ė S  Ū K I O  M I N I S T E R I J A

Daugiau informacijos tel. 8 615 84052,  ww.dvvg.lt 

Rugpjūčio 3 d. 17 val.  
Viečiūnuose - Lietuvos mažojoje kultūros

sostinėje 2018
LR Žemės ūkio ministerijos nominacijų

"TAUTOS ŠIMTAMEČIAI ĄŽUOLAI"
iškilminga apdovanojimų ceremonija

Apdovanojimai bus įteikiami Alytaus apskrities nominantams  
 15 kategorijų - "Šimtmečio mokytojas", "Šimtmečio amatų puoselėtojas", "Šimtmečio

projektas", "Šimtmečio verslininkas", "Šimtmečio gyvenvietė" ir kt. 
 

Aikštėje veiks amatininkų mugė, bendruomenių kiemeliai, nuo 15 val. nemokami
batutai vaikams, nuo 18.15 val. Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių

pramoginės varžybos. 
 

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. 9.30 
val. bus atliekami sklypų kad. Nr. 5925/0010:85 ir 
5908/0001:13, esančių Didžiasalio k. Druskininkų sav. 
kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų kad. Nr. 
5925/0010:83 ir kad. Nr. 5908/0001:119 savininkus ar 
įgaliotus asmenis.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 
111, Druskininkai. Tel. Nr. 868505537.

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 17 d. 9.00 val. 
bus atliekami žemės sklypo kad. Nr. 3805/0001:85, 

esančio Grūto k. Druskininkų sav., kadastriniai matavi-
mai.

Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų: kad. Nr. 
3805/0001:231, kad. Nr. 3805/0001:88 ir kad. Nr. 
3805/0001:216 savininkus ar įgaliotus asmenis.

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, 
Druskininkai. Tel. Nr. 868505537.

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 17 d. 10.00 val. bus atliekami žemės sklypo 
kad. Nr. 3805/0001:86, esančio Grūto g. 26, Grūto k. Druskininkų sav., kadastriniai 

matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų: kad. Nr. 3805/0001:88, kad. Nr. 3805/0001:102,  

kad. Nr. 3805/0001:59, kad. Nr. 3805/0001:329 savininkus ar įgaliotus asmenis.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. Tel. Nr. 

868505537.

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221
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06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto krimina-
linė policija.  

10:50 Komisaras Reksas.  
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Pasveikink mirtį kitą dieną.  
01:10 Štutgarto kriminalinė polici-

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

(kart.).
02:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Klauskite daktaro (kart.).
05:00 Seserys (kart.).

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

čiakelnis".  
06:55 "Simpsonai".  
07:55 "Kam ta meilė?". 
08:25 "Paskutinis iš Magikianų" 

(kart.) 
08:55 "Meilės sūkuryje".  
10:00 "Tai - mano gyvenimas".  
12:00 "Moterys meluoja geriau. 10 

metų" (kart.).  
13:00 "Pažadėtoji".  
15:00 "Simpsonai".  
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS. "Heraklis".  
21:15 VASAROS KINO TEATRAS. 

"Dešimt jardų".  
23:25 "Artimi priešai".  
01:05 "Holograma karaliui" (kart.)
02:45 "Aš, kitas aš ir Irena" (kart.)
04:45 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
05:30 "Moderni šeima".  

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

šviesa".  
07:30 "Neramūs ir triukšmingi
07:55 "Volkeris, Teksaso reindže-

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

vyrukai 2.  
23:50 Babilonas.  
01:45 Gran Torino (k).  
03:45 Programos pabaiga. 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
07.10 Grilio skanėstai. 
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
08.10 „Delta“.  
09.15 „Rojus“.  
10.20 „Lemtingas panašumas“.  
11.25 „Ragana“ . (
12.30 „Iššūkis“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.  
14.55 „Gurovo bylos. Medžioklė“.  
16.00 Reporteris. 
16.30 Gyvenimo būdas. 
17.00 „Moterų daktaras“.  
18.00 Reporteris. 
18.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
19.00 „Bitininkas

20.00 Reporteris. 
20.30 Grilio skanėstai. 
21.00 „Krikšto tėvas“.  
22.00 Reporteris. 
22.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
23.00 „Gluchariovas“.  
00.05 „Delta“.  
01.05 „Iššūkis“.  
02.00 „Ragana“.  
02.45 „Lemtingas panašumas“.  
03.35 „Žmogus be praeities“.  
04.20 „Ragana“.  
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Pavojingiausios kelionės. Ki-

nija“. 
06.30 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“. 

06:00 "Auklė".  
07:30 "Asmens sargybi-

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

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

liųjų tyrimų skyrius".  
18:55 "Stoties policija".  
20:00 Info diena. 
21:00 Kraujas Maniloje.  
22:45 Žmogžudystė Baltuosiuose 

rūmuose (k).  
00:50 "Persekiotojas".  
01:40 "Kas žudikas?" (k).  
02:35 Kraujas Maniloje (k).  

  06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 

06:30 Klausimėlis.lt. 
06:45 Berniukas ir pasaulis.  
08:05 Beatos virtuvė (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvū-

nų išgyvenimo strategija.  
12:40 Pasaulio dokumentika. Maži, 

bet ypatingi: vėžliai.  
13:35 Premjera. Džesika Flečer 4.  
15:20 Gamtos inspektoriai (kart.).
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žur-

nalas. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 

„Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Ryčio Cicino jubiliejinis kon-

certas. 20 metų scenoje. 
23:10 Suvesti sąskaitas.  
00:50 Pasveikink mirtį kitą dieną 

(kart.).
03:00 Pasaulio dokumentika. Gy-

vūnų išgyvenimo strategija  (kart.).
03:55 Lengvai ir linksmai! Rytis Ci-

cinas.
04:25 Džesika Flečer 4 (kart.).

  06:15 "Televitrina".
06:30 "Aladinas" (kart.).
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 "Elfai".  
12:40 "Sužvejok dingusią žuvį".  
14:45 "Gatvės šokiai".  
16:45 "Ekstrasensai tiria".  
18:30 "TV3 žinios". 
19:25 "Eurojackpot". 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS. 

"Džonsonų atostogos".  
21:20 VASAROS KINO TEATRAS. 

"Diena po rytojaus".  
23:55 "Brangenybių medžiotojai".  
02:05 "Patriotas" (kart.).
03:45 "Dešimt jardų" (kart.).
05:30 "Moderni šeima".  

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

mingi" (k).  
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žu-
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viukai burbuliukai". 
07:45 "Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys".  
08:10 "Pabaisiukas Bansenas".  
08:35 "Tomo ir Džerio šou".  
09:00 "Ogis ir tarakonai".  
09:30 "Drakonų kova. Super".  
10:00 KINO PUSRYČIAI. Drakoniu-

ko Riešutėlio nuotykiai.  
11:40 "Pričiupom!".  
12:10 Laikrodžių stabdytojai.  
14:00 "Karaliaus Tuto prakeiks-

mas".  
17:30 "Geriau vėliau, negu nieka-

da".  
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. Legendos 

susivienija.  
21:20 Kvailių apsauga.  
23:15 Madėjos liudytojų apsauga.  
01:25 Pašėlę vyrukai 2 (k).  
03:55 Programos pabaiga. 

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

07.55 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“. 
08.30 10 min iki tobulybės su Juri-

jumi. 
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 Juri-

jumi. 
15.15 Skinsiu raudoną rožę. 
16.00 Žinios.
16.20 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.25 „Neišsižadėk“.  
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“.  
20.00 Žinios.
20.25 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.  
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.  
23.10 „Iššūkis“.  
01.10 „Pražūtingi smaragdai“.  
02.45 „Baltoji vergė“.  
04.10 „Neprijaukinti. Afrika“. 
04.35 „Iššūkis“.  
06.05 „Pavojingiausios kelionės. 

Kongas, Katangos provincija“. 
06.35 „Neprijaukinti. Afrika“. 

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

levitrina. Šviečiamoji laida 
apie sveikatą. 

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

žįstami kraštai".  
13:35 "Ekstrasensų mūšis".  
15:50 "Nusikaltimų miestas" (k).  
16:20 "Reali mistika".  
17:20 "Vanity Fair. Visiškai slaptai".  
18:20 "Kas žudikas?".  
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS. Urvas.  
23:25 AŠTRUS KINAS. Pražūtin-

gas rūkas.  
01:45 Dainuok mano dainą (k). 

  06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

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

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vai-

kai. 
11:00 Premjera. Kačių ABC 3.  
11:45 Pasaulio dokumentika. Gy-

venimas Alpių kalnuose. Privalumai 
ir pavojai.  

12:40 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai 2

13:35 Puaro.  
15:20 Gamtos inspektoriai. 
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:50 Vasara su „Dviračio žinio-

mis“. 
17:30 Žinios. 
18:00 Klausimėlis.lt. 
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
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„Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. 
21:50 Tuštybės mugė.  
00:05 Laikraštis.  
01:55 Pasaulio dokumentika. Gy-

venimas Alpių kalnuose. Privalumai 
ir pavojai.  

02:50 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai 2 (kart.).

03:45 Klausimėlis.lt (kart.).
04:15 Puaro (kart.).

06:15 "Televitrina".
06:30 "Aladinas" (kart.)
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 "Keturkojis hercogas".  
12:45 "Jaunavedžiai".  
14:40 "Išsinuomokit vaiką!".  
16:20 "Havajai 5.0".  
17:25 PREMJERA. "Į šiaurę". 
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS. 

"Erelis Edis".  
21:45 VASAROS KINO TEATRAS. 

"Pranašas".  
23:40 "Išgelbėti poną Benksą".  
02:05 "Diena po rytojaus".  
04:10 "Džonsonų atostogos" (kart.).

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

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

viukai burbuliukai".  
07:45 "Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys".  
08:10 "Pabaisiukas Bansenas".  
08:35 "Tomo ir Džerio šou".  
09:00 "Ogis ir tarakonai".  
09:25 "Drakonų kova. Super".  
09:55 KINO PUSRYČIAI. Keistuo-

lis.  
11:40 Tomas Sojeris ir Heklberis Fi-

nas.  
13:30 Šokis hip-hopo ritmu 3.  
15:40 Dirbtinis intelektas.  
18:30 Žinios. 
19:30 Teleloto. 
20:35 PREMJERA. Tautos tarnas.  
22:40 PREMJERA. Tu esi čia.  
00:55 Bijok jo vardo.  
02:45 Kvailių apsauga (k).  
04:30 Programos pabaiga. 

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

07.55 „Pasaulio turgūs. Berlynas“. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Kongas, Kivu provincija“. 
10.35 „Pavojingiausios kelionės. 

Gabonas“. 
11.10 Grilio skanėstai. 
11.40 „Svarbiausia - įstatymas“.  
13.50 „Viskas dėl tavęs“.  
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 

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

onatas.
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
19.00 „Jekaterina Didžioji“.  
20.00 Žinios.
20.30 „Jekaterina Didžioji“.  
21.30 Skinsiu raudoną rožę. 
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“.  
00.40 „Tarp meilės ir neapykantos“.  
02.45 „Merdoko paslaptys“.  
04.15 Skinsiu raudoną rožę. 
04.40 „Rasputinas“.  
05.30 Grilio skanėstai. 
06.00 Skinsiu raudoną rožę. 

06:30 Galiūnų čempionų 
lyga Meksikoje. II dalis (k). 

07:30 "Auklė" (k).  
08:00 "Auklė" (k).  
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
10:00 "Vaikai šėlsta".  
10:30 "Džiunglių princesė Šina".  
11:30 "Apvalioji planeta".  
12:40 "Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai".  
13:40 "Ekstrasensų mūšis".  
15:50 "Nusikaltimų miestas" (k).  
16:20 "Reali mistika".  
17:20 "Vanity Fair. Visiškai slaptai".  
18:20 "Kas žudikas?".  
19:30 PREMJERA. „Nemiga".  

21:30 "Juodasis sąrašas".  
22:30 "Okupuoti".  
00:30 "Ekstrasensų mūšis" (k).  
02:25 Pražūtingas rūkas (k).  

 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis. 
10:05 Premjera. Štutgarto krimina-

linė policija.  
10:50 Komisaras Reksas.  
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-

vą. Augustinas Voldemaras. 
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 žinio-

mis“. 
23:00 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras.  
23:45 Štutgarto kriminalinė polici-

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

(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-

vą. Augustinas Voldemaras (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija 

(kart.).
05:00 Seserys (kart.).

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

čiakelnis".  
06:55 "Simpsonai" (kart.).  
07:55 "Bibliotekininkai" (kart.). 
08:55 "Meilės sūkuryje".  
10:00 "Tai - mano gyvenimas".  
12:00 "Kobra 11 (kart.).
13:00 "Pažadėtoji".  
15:00 "Simpsonai".  
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:30 "TV3 žinios.
19:30 "Paskutinis iš Magikianų".  
20:00 "Moterys meluoja geriau. 10 

metų".  
21:00 "Kam ta meilė?". 
21:30 "TV3 vakaro žinios". 
22:30 PREMJERA. VASAROS 

KINO TEATRAS. "Pašalintieji".  
00:20 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
01:20 "Kaulai".  
02:10 "Pelkė".  
03:00 "Ekstrasensų mūšis".  
03:55 "Nevykėlių dalinys".  
04:25 "Moderni šeima".  
04:50 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
05:35 "Moderni šeima".  

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

šviesa".  
07:30 "Neramūs ir triukš-

mingi".  
07:55 "Volkeris, Teksaso reindže-

ris".  
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 "Ponas Bynas".  
11:25 "Meilės sparnai".  
13:25 "Gyvenimo daina".  
14:25 "Dvi širdys".  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 "Varom!".  
20:30 "Tautos tarnas".  
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Palikti 

vandenyne.  
00:10 "Kultas".  
01:00 Tu esi čia (k).  
03:00 Programos pabaiga. 

06.20 TV programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 TV Europa pristato. 
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07.10 Šiandien kimba. 
08.10 „Delta“.  
09.15 „Rojus“.  
10.20 „Neišsižadėk“.  
11.25 „Ragana“.  
12.30 „Iššūkis“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.  
14.55 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.  
16.00 Reporteris. 
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
17.00 „Moterų daktaras “.  
18.00 Reporteris. 
19.00 „Bitininkas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
21.00 „Krikšto tėvas“.  
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.  
00.05 „Delta“.  
01.05 „Iššūkis“.  
02.00 „Ragana“.  
02.45 „Neišsižadėk“.  
03.35 „Žmogus be praeities“.  
04.20 „Ragana“.  
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“.  

06:00 "Auklė".  
07:30 "Asmens sargybi-

nis" (k).  
08:30 "Farų karai" (k).  

09:30 "Teisingumo agentai" (k).  
10:30 "Kobra 11" (k).  
11:35 "Įstatymas ir tvarka. Specia-

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

liųjų tyrimų skyrius".  
18:55 "Stoties policija".  
20:00 Info diena. 
20:25 "Nusikaltimų miestas".   
21:00 Meksikietis.  
23:25 Urvas (k).  
01:15 "Juodasis sąrašas" (k).  
02:05 "Okupuoti" (k).  
02:55 "Okupuoti" (k).  

 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.  
10:05 Premjera. Štutgarto krimina-

linė policija.  
10:50 Komisaras Reksas.  
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žinio-

mis“. 
23:00 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras.  
23:45 Štutgarto kriminalinė polici-

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

(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-

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

(kart.).
05:00 Seserys (kart.).

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

čiakelnis".  
06:55 "Simpsonai" (kart.).  
07:55 "Kam ta meilė?" (kart.) .
08:25 "Paskutinis iš Magikianų" 

(kart.).  
08:55 "Meilės sūkuryje".  
10:00 "Tai - mano gyvenimas".  
12:00 "Moterys meluoja geriau. 10 
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metų" (kart.).  
13:00 "Pažadėtoji".  
15:00 "Simpsonai".  
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:25 "TV3 žinios". 
19:30 "Paskutinis iš Magikianų".  
20:00 "Moterys meluoja geriau. 10 

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

"Mūsų gyvenimas".  
00:15 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
01:15 "Kaulai".  
02:05 "Pelkė".  
02:55 "Ekstrasensų mūšis".  
03:55 "Moderni šeima".  
04:45 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
05:30 "Moderni šeima".  

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

šviesa". 
07:30 "Neramūs ir triukšmingi".  
07:55 "Volkeris, Teksaso reindže-

ris".  
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 "Varom!" (k).  
11:25 "Meilės sparnai".  
12:25 "Meilės sparnai".  
13:25 "Gyvenimo daina".  
14:25 "Dvi širdys".  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 
18:30 Žinios. 
19:30 "Varom!".  
20:00 "Tautos tarnas".  
21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Ro-

meo turi mirti.  
00:45 "Kultas".  
01:35 Palikti vandenyne (k).  
03:05 Programos pabaiga. 

06.20 TV programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Vantos lapas. 

07.10 Skinsiu raudoną rožę. 
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žeimy-

te. 
08.10 „Delta“.  
09.15 „Rojus“.  
10.20 „Neišsižadėk“.  
11.25 „Ragana“.  
12.30 „Iššūkis“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.  
14.55 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.  
16.00 Reporteris. 
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimy-

te. 
17.00 „Moterų daktaras“.  
18.00 Reporteris. 
19.00 „Bitininkas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žeimy-

te. 
21.00 „Krikšto tėvas“.  
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.  
00.05 „Delta“.  
01.05 „Iššūkis“.  
02.00 „Ragana“.  
02.45 „Neišsižadėk“.  
03.35 „Žmogus be praeities“.  
04.20 „Ragana“.  
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“.  

06:00 "Auklė".  
07:30 "Asmens sargybi-

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

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

liųjų tyrimų skyrius".  
18:55 "Stoties policija".  
20:00 Info diena. 
20:25 "Nusikaltimų miestas".  
21:00 Panikos kambarys.  
23:15 Meksikietis (k).  
01:35 "Persekiotojas". 
02:20 "Vanity Fair. Visiškai slaptai" 

(k).  

 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

2018.08.08 d.
Trečiadienis

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.  
10:05 Premjera. Štutgarto krimina-

linė policija.  
10:50 Komisaras Reksas.  
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi. 
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
13:05 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. Intelektinis 

TV žaidimas. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žinio-

mis“. 
23:00 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras.  
23:45 Štutgarto kriminalinė polici-

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

(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Gyvenimas (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija 

(kart.).
05:00 Seserys  (kart.).

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

čiakelnis".  
06:55 "Simpsonai" (kart.).  
07:55 "Kam ta meilė?" (kart.).  
08:25 "Paskutinis iš Magikianų" 

(kart.).
08:55 "Meilės sūkuryje".  
10:00 "Tai - mano gyvenimas".  
12:00 "Moterys meluoja geriau. 10 

metų" (kart.).  
13:00 "Pažadėtoji".  
15:00 "Simpsonai".  
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 "Paskutinis iš Magikianų".  
20:00 PREMJERA. "Tai bent gimi-

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

"Kazino apiplėšimas".  
00:20 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
01:20 "Kaulai".  
02:10 "Rouzvudas".  
03:00 "Ekstrasensų mūšis".  
04:00 "Moderni šeima".  
04:50 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
05:35 "Moderni šeima".  

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

šviesa".  
07:30 "Neramūs ir triukšmingi".  
07:55 "Volkeris, Teksaso reindže-

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

tųjų medžioklė.  
00:40 "Kultas".  
01:30 Romeo turi mirti (k).  
03:30 Programos pabaiga. 

06.20 TV programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Kaimo akademija. 

07.10 4 kampai. 
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
08.10 „Delta“.  
09.15 „Moterų daktaras“.  
10.20 „Neišsižadėk“.  
11.25 „Ragana“.  
12.30 „Iššūkis“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.  
14.55 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.  

16.00 Reporteris. 
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
17.00 „Moterų daktaras“.  
18.00 Reporteris. 
19.00 „Bitininkas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
21.00 „Krikšto tėvas“.  
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.  
00.05 „Delta“.  
01.05 „Iššūkis“.  
02.00 „Ragana“.  
02.45 „Neišsižadėk“.  
03.35 „Žmogus be praeities“.  
04.20 „Ragana“.  
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“.  

06:00 "Auklė".  
07:30 "Asmens sargybi-

nis" (k).  
08:30 "Farų karai" (k).  

09:30 "Teisingumo agentai" (k).  
10:30 "Kobra 11" (k).  
11:35 "Įstatymas ir tvarka. Specia-

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

liųjų tyrimų skyrius".  
18:55 "Stoties policija".  
20:00 Info diena. 
20:25 "Nusikaltimų miestas".  
21:00 Speigo banga.  
22:50 Panikos kambarys (k).  
01:00 "Persekiotojas".  
01:50 "Vanity Fair. Visiškai slaptai" 

(k).  

 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:05 Premjera. Štutgarto krimina-
linė policija.  

10:50 Komisaras Reksas.  
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi.  
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios. 
18:15 Auksinis protas. 
19:30 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Vasara su „Dviračio žinio-

mis“. 
23:00 Premjera. Aukštuomenės 

daktaras.  
23:45 Štutgarto kriminalinė polici-

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

(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-

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

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

(kart.).
05:00 Seserys (kart.).

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

čiakelnis".  
06:55 "Simpsonai"  (kart.).  
07:55 "Kam ta meilė?" (kart.).  
08:25 "Paskutinis iš Magikianų"  

(kart.).  
08:55 "Meilės sūkuryje".  
10:00 "Tai - mano gyvenimas".  
12:00 "Tai bent giminaičiai" (kart.).  
13:00 "Pažadėtoji".  
16:00 "TV3 žinios". 
16:30 "TV Pagalba". 
18:30 "TV3 žinios". 
19:30 "Paskutinis iš Magikianų".  

2018.08.09 d.
 Ketvirtadienis

20:00 PREMJERA. "Tai bent gimi-
naičiai".  

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

"Nešdintis visu greičiu".  
00:20 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
01:20 "Kaulai".  
02:10 "Rouzvudas".  
03:00 "Ekstrasensų mūšis".  
04:00 "Moderni šeima".  
04:50 "CSI elektroninių nusikaltimų 

skyrius".  
05:35 "Moderni šeima".  

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

šviesa".  
07:30 "Neramūs ir triukšmingi".  
07:55 "Volkeris, Teksaso reindže-

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

vuotis.  
00:15 "Kultas".  
01:05 Išrinktųjų medžioklė (k).  
03:00 Alchemija XXIII. Pabėgimas 

nuo tekstilės. 
03:30 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

"Menininkų portretai".
04:00 Programos pabaiga. 

06.20 TV programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai. 

07.10 Gyvenimo būdas. 
07.40 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
08.10 „Delta“.  
09.15 „Moterų daktaras“.  
10.20 „Jekaterina Didžioji“.  
11.25 „Ragana“.  
12.30 „Iššūkis“.  
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.  
14.55 „Gurovo bylos. Maitvanagiai“.  
16.00 Reporteris. 
16.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
17.00 „Moterų daktaras“.  
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika "Verslo genas".
19.00 „Bitininkas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte. 
21.00 „Juodosios katės“.  
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika "Verslo genas".
23.00 „Gluchariovas“.  
00.05 „Delta“.  
01.05 „Iššūkis“.  
02.00 „Ragana“.  
02.45 „Lemtingas panašumas“.  
03.35 „Žmogus be praeities“.  
04.20 „Ragana“.  
05.05 „Pasaulis iš viršaus“. 
05.35 „Baltoji vergė“.  

06:00 "Auklė".  
07:30 "Asmens sargybi-

nis" (k).  
08:30 "Farų karai" (k).  

09:30 "Teisingumo agentai" (k).  
10:30 "Kobra 11" (k).  
11:35 "Įstatymas ir tvarka. Specia-

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

liųjų tyrimų skyrius".  
18:55 "Stoties policija".  
20:00 Info diena. 
21:00 Nežinomasis.  
22:50 Speigo banga (k).  
00:40 "Sekso magistrai".  
01:45 "Kas žudikas?" (k).  
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Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

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

skalda. Tel. 8 698 76866

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

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

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

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

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu ir greitas jų keitimas. 
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11 kg propano-butano dujų 
balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190

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

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

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

Dėmesio! Dėmesio! 
Paskubėkite!  

Kursų pradžia jau rugpjūčio 7 dieną 17 val.
Gardino g. 1, Druskininkai

Teirautis tel.: 8 315 78403, 
            8 652  77109, 
          8 685 00083

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

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

DVIRAČIAI:
Nauji ir naudoti.

Nuoma, remontas, 
atsargines detales, 

aksesuarai.
Tel. 8 682 10953

Mus rasite: 
Šv. Jokūbo g. 3

Dirbam be išeiginių.

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

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

ną, atveža.
Pjauna medieną mobiliu gateriu.
 

Tel. 8 659 32055

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

Perku automobilius. 
Gali būti su defektais. 

Tel. 8 627 87576

Kebabinei reikalingas 
darbuotojas (-a).
Tel. 8 620 53447

Reikalingas darbuotojas 
(-a) dirbti kebabų kioske. 

Tel. 8 681 17854

UAB „Dzūkijos golfas“ 
reikalingas (-a) 

administratorius (-ė). 
Tel. 8 655 44649

Automobilių dirbtuvėms rei-
kalingas autošaltaklvis, galin-
tis remontuoti automobilių va-

žiuokles. Tel. 8 612 68057

Kviečiame CE.95. Kodas Vairuotojus dirbti Anglijoje (galima 2 mėn. 
Anglijoje, 1 mėn.  namuose). Atlyginimas – 120 svarų už darbo dieną.

Tel. + 447427529915 Raimis El. p. : proreal.transport@gmail.com
UK.IP112AW.FELIXSTOWE

Apdailos darbai ir konsultacijos. Tel. 8 627 57085
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Asmeniniai skelbimai
kelio, 4 km nuo Druskininkų. Yra 
atvesta

elektra. Padaryti kadastriniai 
matavimai, yra visi dokumentai. 
Kaina  –  14 500

Eur. Tel: 8 686 14615 ir 8 628 
36763

Parduodu sodybą Švendubrėje: 
57 a. sklypas, didelis namas, yra 
rūsys. Kaina – 42 000 Eur. Tel. 8 
616 57845

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

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

9,29 a žemės sklypas su vasar-
namiu prie tvenkinio, SB „Daina-
va“. Kaina – 40 000 Eur. Tel. 8 
690 46273  

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

2,55 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas Vilkininkų km (apie 4 km 
nuo Leipalingio) apie 150 metrų 
iki 2 ežeriukų. Sklypas ribojasi su 
žvyrkeliu. Kaina – 13500 Eur. Tel. 
8 617 62483

0,623 ha namų valdos sklypas 
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto 
kelio, netoli elektra. Kaina – 9250 
Eur. Arba keičiu į mišką. Tel. 8 
682 48474

Garažas prie buvusios katilinės. 
Tel. 8 655 66866

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

Parduodamas garažas Ratnyčio-
je. Tel. 8 656 45938

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

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

Miškas, mediena, malkos

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

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Triušiai, triušiena. Tel. 8 650 
93156

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 
47247

Parduodami įvairūs daiktai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ketaus katilą centriniam apšyl-
dymui 5 sekcijų. Naudotas 1 
sezoną. Kaina – 150 Eur. Tel. 8 
621 79482 

Parduodu 8 kv./m betono spalvos 
trinkelių, benzininę vėjapjovę. Tel. 
8 687 15671.

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

Perka

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

Nuoma

Tvarkinga dirbanti 3 asmenų šei-
ma norėtų išsinuomoti butą ilgam 
laikui. Tel. 8 684 54632

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

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

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

Išnuomojamas 1 kambario butas 
renovuotame name prie M. K. 
Čiurlionio muziejaus: 34 kv./m, 
balkonas, internetas, baldai. Kai-
na – 150 Eur +patarnavimai. Tel. 
8 679 57867 

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

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

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

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

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

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

Keičia

Namą Kybartuose 9 a sklype su 
visomis komunikacijomis į 3 kam-
barių butą Druskininkuose arba 

parduoda. Tel. 8 687 48033

Ieško darbo

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

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

Kiti

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

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

Penki (birželio pabaigoje atvesti) 
raini kačiukai ieško namų. Tel. 8 
699 37867 arba 8 699 67369.

Gal kas padovanotų dvigulę mie-
gamojo lovą. Tel. 8 613 70474

Rastas krikšto sakramento pažy-
mėjimas prie Miesto muziejaus. 
Pasigedusius prašome skambinti 
Tel. 8 628 26884.

Gal kas galėtų teisingai įdėti ada-
tą į patefono galvutę. Tel. 8 618 
67244

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

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

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

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

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

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

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

Tel. 8 687 37575

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

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

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

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

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

2 aukštų 6 kambarių 126 kv. m 
gyvenamas namas su ūkiniu pas-
tatu, garažu 10,6 a sklype Sakų 
g., Druskininkuose, šalia pušyno. 
Kaina – 85 000 Eur. Arba keis-
čiau į butą Druskininkuose ar 
Kaune Tel. 8 600 80228

Parduodamas 20 arų namų 
valdos sklypas, Naujasodės pra-
džioje, Jaskonių g.

šalia miško ir prie pat asfaltuoto 

Viešbučiui „Galia“ reikalingi padavėjai (-os) ir virėjai (-os). 
Skambinti: +370 685 40033, +370 685 08833

CV siųskite: info@galia.lt

Pigiausias taksi Druskininkuose!  8 623 99900 / 8 653 99907
Važiuok, surink 7 spaudus, ir 8 važiavimas bus NEMOKAMAS! 

Sudaromos sutartys, galima atsiskaityti pavedimu! 
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Rugpjūčio 8 d. 19 val. Jauni-
mo užimtumo centre,  Veisie-
jų g. 17 – festivalio atidarymas. 
Birutės Mar spektaklis „Mei-
lužis“ pagal M. Duras romaną 
(Lietuva)

Birutė Mar – viena ryškiausių 
lietuvių monospektaklių režisie-
rių ir aktorių, dalyvavusi dauge-
lyje pasaulio festivalių, įvertinta 
prestižiniais prizais už režisūrą ir 
vaidybą. 

Monospektaklis „Meilužis“, kurį 
aktorė Birutė Mar sukūrė pagal 
garsios prancūzų rašytojos Mar-
guerite’os Duras to paties pavadi-
nimo romaną (premjera surengta 
Lietuvos Nacionalinio dramos te-
atro mažojoje salėje), per dešim-
tmetį sulaukė ir Lietuvos žiūro-
vų dėmesio (suvaidinta daugiau 
kaip 100 spektaklių Lietuvoje ir 
užsienyje), ir tarptautinio pripaži-
nimo: Kijevo Tarptautiniame mo-
nospektaklių festivalyje laimėjo 
Didįjį prizą, Peterburge, „Mono-
klio“ tarptautiniame festivalyje, 
apdovanotas 1-ąja vieta; taip pat 
pelnė Vokietijoje Kylio mieste or-
ganizuoto „Thespis“ teatro fes-
tivalio Grand PRIX... Spektaklis 
dalyvavo daugelyje tarptautinių 
teatro festivalių: „Transit“ (Holste-
bro, Danija), „Magdalena Pacifi-
ca“ (Cali-Bogota, Kolumbijoje), „I 
FEST“ (Best of European Solo, 
Čikaga, JAV)...  

„Meilužis“ – autobiografinis M. 
Duras (1914-1996) romanas, pa-
rašytas 1984 metais ir apdova-
notas Gonkūrų premija. Tai pa-
sakojimas apie penkiolikmetės 
prancūzės ir kinų milijonieriaus 
meilę 4-ojo dešimtmečio Indokini-
joje. Herojė pirmąkart patiria ais-
trą, „nuo kurios galima numirti“. Ši 
labai atvira, aistringa, šokiruojanti 
moters išpažintis – spektaklio pa-
grindas. B. Mar „Meilužis“ – mo-
dernus spektaklis, perteikiantis 
poetišką M. Duras kūrinio prisi-
minimų audinį, pasitelkus teatro 

priemones – šviesą, muziką, šokį. 
„Neilgas, minimalių, bet tikslių 

detalių spektaklis ritmiškai toks 
turtingas, kad tariesi matąs kone 
visą žmogaus gyvenimą. Spek-
taklyje žavi sunkiai derančių da-
lykų samplaika. Tragizmas dėl 
neįmanomo ir, nepaisant nieko, 
gyvenimo pilnatvės džiaugsmas, 
suponuojamas ne tik kūniškų 
malonumų, bet ir iš prancūziš-
kos dainelės nuotrupų, ir raudo-
no kimono – tegul ir sudėvėto, bet 
natūralaus šilko, ir tegul nešva-
raus Mekongo vandenų ramybės, 
nuostabiai perteikiamos banguo-
jančia videolinija (scenografas – 
A. Šimonis, videorežisierius – A. 
Jakučionis).

Aktorės balsas byra skambiais 
jaunatviškais karoliukais, slegia 
nostalgijos nuovargiu, pasigirsta 
tarsi iš senos, jau šnypščiančios 
plokštelės. Likimas… O už rytie-
tiškų širmų, kažkur netoliese, vis 
banguoja amžinosios upės tė-
kmė. Mūsų nebus, o ji tebeban-
guos…“ – S. Macaitis, „Geismas 
banguoja permaininga upe“/„Lie-
tuvos rytas“

Rugpjūčio 8 d. 20.15 val. Drus-
kininkų pramogų aikštėje (Vil-
niaus al. 24) – ART grupės „Be-
larusy“ koncertas. Renginys 
nemokamas! Koncerto rėmė-
jas – „Yukon“

Rugpjūčio 9 d. 19 val. Eglės 
sanatorijoje (Eglės g. 1) – 
Eroti(liri)nė komedija (18+) D. 
Balyko „Psichoanalizė – tai 
menas“ (Baltarusija, Mogiliovo 
dramos teatras)

„Mes –70-jų praeito amžiaus ir 
21 amžiaus nulinių metų vaikai – 
pavargusi nuo gyvenimo suduž-
tų širdžių armija. Mus apgaudavo, 
išduodavo, nevykdavo pažadų. 
Mes nusivylėm. Mums nepatinka 
mūsų savijauta. Bet mes perdaug 
nugąsdinti, kad viską pradėtumė-

me iš naujo. Lengviau pasislėp-
ti už Business woman ar labai 
užimto vyro kauke. Bet mes tota-
liai vieniši, nepaisant to, kad  sie-
nos atviros, kad 24 valandos – in-
ternete. Mes vis mažiau ir mažiau 
susitinkame su draugais, nuošir-
džiai bendraujame, įsimylime ir 
rašome eilės. „How are you?“, 
„Fine!“ – tokia mada. Madinga 
buti sėkmingam, sveikam, turtin-
gam ir linksmam. 

Kaip atsikratyti vienišumo ir at-
gauti harmoniją. Pabandom?“ 
(su) Diana Balyko.

Didelio pasisekimo spektaklio 
gastrolės sulaukė Vilniuje ir Visa-
gine.

Rugpjūčio 10 d. 19 val. Jauni-
mo užimtumo centre (Veisiejų 
g. 17) – F. Dostojevskio „Nuo-
lankioji“ (Rusija, Maskva, tea-
tras „Kambarys4“)

„Kambarys4“ –  tai teatrinė ko-
manda, kuri jau penkerius metus 
teisėtai užima pirmaujančią po-
ziciją progresyvių ir nepriklauso-
mų Maskvos teatro grupių nišo-
je. Spektaklį „Nuolankioji“ kūrė 
aktoriai: Marija Becker, baigusi 
VGIK-ą (Rusijos valstybinį kine-
matografijos institutą, Georgijaus 
Taratorkino klasė); Aleksandras 
Sibircevas, baigęs VGIK-ą (Vse-
volodo Šilovskio klasė), gerai ži-
nomas žiūrovams iš serialų „Virtu-
vė“, „Kuprinas. „Dvikova“; Tatjana 
Somova, baigusi VGIK-ą (V. Foki-
no klasė).

Spektaklis – Tarptautinio festi-
valio Ščecine (Lenkija, 2016) da-
lyvis, XXI Tarptautiniame kameri-
nių spektaklių festivalyje pagal F. 
M. Dostojevskio kūrybą (Rusija, 
Senoji Rusa, 2017) gavęs apdo-
vanojimus: „Geriausia aktorė“ (M. 
Becker) ir „Geriausias režisierius“ 
(Daniilas Romanovas).

Nepraleiskite progos!

Rugpjūčio 11 d. 19 val. „Eglės“ 

sanatorijoje (Eglės g. 1) Vlado 
Bagdono vakaras-koncertas 
„Liekantiems būti“ (Lietuva)

Vladas Bagdonas – vienas iš 
mylimiausių ir žymiausių Lietuvos 
ir Rusijos teatro, kino bei televi-
zijos aktorius, režisierius, skaito-
vas, dainininkas, Lietuvos nacio-
nalinės kultūros ir meno premijos 
laureatas, DLK Gedimino 5 laips-
nio ordino kavalierius. Už indė-
lį, plėtojant pasaulio teatro meną, 
2006 m. apdovanotas Konstanti-
no Stanislavskio premija (Rusija), 
2012 m. Šanchajaus (Kinija) kino 
festivalyje gavo prizą už geriausia 
vyrų vaidmenį (filmas „Dirigen-
tas“, rež. Pavelas Lunginas).

Rugpjūčio 12 d. 19 val. „Drau-
gystės sanatorijoje“ (V. Krėvės 
g. 7) – Ala Azarina: „Meilė ir iš-
siskyrimas“ pagal B. Okudža-
vos kūrybą (Rusija, Maskva)

Rugpjūčio 13 d. 19 val. Sana-
torijos „Belorus“ (Maironio g. 
2) kavinėje – Aleksandra Tar-
novska: „Aktorės monologas“ 
(Ukraina, Chersono M. Kulišo 
teatras)

Organizatorių informacija

Rugpjūčio 7-18 dienomis – IV-asis tarptautinis Druskininkų 
vasaros teatro festivalis „SANKRYŽA“


