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Saulėtą rugsėjo pirmosios rytą nuskambėjęs skambutis į mokslo metų pradžios šventę sukvietė „Atgimimo“ mokyklos bendruomenę/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų mokyklos šventiškai pradėjo 
naujuosius mokslo metus

Šeštadienį Druskininkų mo-
kyklose nuskambėjęs rug-
sėjo 1-osios skambutis su-
kvietė mokinius, jų tėvelius, 
mokytojus ir visą švietimo 
bendruomenę. Mokiniams bei 
mokytojams sėkmingų nau-
jų mokslo metų linkėjo šven-
tiniuose renginiuose dalyva-
vę LR Seimo narys Zenonas 
Streikus, Druskininkų savi-
valdybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius, Admi-
nistracijos direktoriaus pa-
vaduoja Violeta Grigorienė, 
Švietimo skyriaus vedėjas 
Jevgrafijus Samuchovas, 
Sporto centro direktorius Vil-
mantas Matkevičius, Švietimo 
skyriaus specialistai. 

Šiais mokslo metais Druski-
ninkų bendrojo ugdymo moky-
klas lankys 2164 mokiniai (su 
priešmokyklinukais), ikimoky-
klines įstaigas ir skyrius lan-
kys 676 vaikai. Mokiniai lankys 
užsiėmimus ir M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje bei  Druskinin-
kų sporto centre.

„Atgimimo“ mokyklos ben-
druomenė naujus mokslo me-

tus pasitiko per vasarą iš pagrin-
dų renovuotame stadione. Šiais 
mokslo metais mokykloje mo-
kysis 747 mokiniai – jų padau-
gėjo viena pirmokų klase. Dirb-
ti pradėjo 2 nauji pradinių klasių 
mokytojai. Kiekvienoje prieš-
mokyklinukų klasėje dirbs ne tik 
mokytojas, bet ir mokytojo pa-
dėjėjas. 

„Prasidedant mokslo metams, 
mokyklos sportininkai, šalyje 
pagal bendrus pasiekimus uži-
mantys garbingą 4-ąją vietą, ir 
miesto bendruomenė gavo pui-
kią Savivaldybės dovaną – re-
novuotą stadioną, – džiaugėsi 
mokyklos direktorė Danutė Ča-
sienė. – Dar šiais metais antra-
jame korpuse duris atvers Iš-
manioji klasė, multifunkcinis 
kabinetas, du informatikos kabi-
netai, koridoriuje – šiuolaikiškos 
vaikų poilsio priemonės. Lin-
kiu, kad kiekvienas „Atgimimo“ 
mokyklos mokinys įgyvendin-
tų savo svajones, kartu su mo-
kytojais dalyvautų naujuose ne-
tradiciniuose šalies projektuose, 
susipažintų su įdomių tarptauti-
nių mokyklos projektų dalyviais, 
pažintų svečias šalis. Smagu, 

kad mokytojai laimėjo tarptautinį 
kvalifikacijos tobulinimo projek-
tą keletui metų iš eilės, įsijungia-
me į Jaunimo užimtumo centro 
inicijuotą veiklą su Europos so-
lidarumo korpusu. Mokslo metai 
bus įdomūs ir veiklūs.“ 

„Ryto“ gimnazijos mokslo 
metų pradžios šventėje dalyva-
vo ir visus pasveikino Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėjo pava-
duotoja Lina Černiauskienė, dai-
nas dovanojo solistės Evita Co-
lolo, Viktorija Čaplikaitė ir Ema 
Zdanavičiūtė. Išskirtinę pro-
gą susipažinti su mokyklos va-
dovybe ir mokytojais, laukian-
čiais iššūkiais bei naujovėmis 
turėjo 1-ųjų (9) klasių mokiniai 
ir jų tėveliai, kurie po iškilmingos 
mokslo metų atidarymo dalies 
buvo pakviesti į aktų salę.

Kaip sakė gimnazijos direkto-
rė Egidija Vilkienė naujaisiais 
mokslo metais didesnis dėme-
sys čia bus skiriamas mokinių 
bendrųjų kompetencijų ugdy-
mui, pagalbos mokiniui siste-
mai bei dialogo ir susitarimų 
kultūrai. 

„Saulės“ mokykla šiais 
mokslo metais džiaugiasi dides-
niu būriu priešmokyklinukų – jų 
59 (pernai buvo 48). Mokyklo-
je mokysis 559 mokiniai. Į pa-
mokas mokinius kvies muzikinis 
automatinis skambutis. „Džiau-
giamės, kad šiais mokslo metais 
pilnai sukomplektuota pagalbos 
mokiniui specialistų komanda: 
dirbs 2 socialiniai pedagogai, 
specialusis pedagogas ir psi-
chologo asistentas (be sanato-
rinių klasių). Mokykla prisijungė 
ir prie Ugdymo plėtotės centro 
iniciatyvos – integralaus gamta-
mokslinio ugdymo programą iš-
bandančių mokyklų. Antrus me-
tus su kitomis 99 respublikos 
mokyklomis dalyvaus Švietimo 
ir mokslo ministerijos bei Ugdy-
mo plėtotės centro inicijuotame 
projekte „Informatika pradinia-
me ugdyme“, kurio tikslas – sti-
printi informacinį mokinių raštin-
gumą. Bus įgyvendinami ir kiti 
projektai“, – pasakojo mokyklos 
direktorė Ramutė Siliūnienė.

5-6-7 psl.
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Informacija dėl finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti

2018 m. birželio 21 d. Seimas 
priėmė Finansinės paskatos 
pirmąjį būstą įsigyjančioms 
jaunoms šeimoms įstatymą, 
reglamentuodamas finansinės 
paskatos pirmąjį būstą Lietu-
vos Respublikos regionų te-
ritorijose įsigyjančioms jau-
noms šeimoms, nevertinant jų 
gaunamų pajamų ir turto, tei-
kimą. Įstatymas įsigaliojo 2018 
m. rugsėjo 1 d. 

Finansine paskata galės pasi-
naudoti jaunos šeimos, kuriose 
kiekvienas iš sutuoktinių yra ne 
vyresni kaip 35 metų, ir šeimos, 
kuriose motina arba tėvas vie-
ni augina vaiką (vaikus) ir yra ne-

vyresni kaip 35 metų. Jaunos šei-
mos įsigyjamas būstas turi būti 
pirmasis šeimos būstas.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija paskelbė savivaldy-
bių teritorijų, kuriose jaunoms šei-
moms įsigyti būsto pagal šį Įsta-
tymą negalima, sąrašą dėl aukštų 
būsto rinkos kainų. Pagal šį są-
rašą Druskininkų miesto ribose 
būsto nei pirkti, nei statyti nebus 
galima, išskyrus du daugiabučius 
namus Neravų g. 2A  ir 2B, kurie 
patenka į Viečiūnų seniūnijos te-
ritoriją. Druskininkų savivaldybės 
teritorijoje būstą įsigyti galima tik 
Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų 
teritorijose.

Įstatymu reglamentuoti ir finan-
sinės paskatos dydžiai jaunoms 
šeimoms: neauginančioms vaikų 
– 15 proc.; auginančioms 1 vaiką 
– 20 proc.; auginančioms 2 vaikus 
– 25 proc.; auginančioms 3 ir dau-
giau vaikų – 30 proc.

Padidėjus šeimai, galima kreip-
tis dėl papildomos subsidijos, ta-

čiau kreipimosi metu šeima turi 
atitikti jaunos šeimos apibrėžimą 
– sutuoktiniai arba vienas vaikus 
auginantis asmuo negali būti vy-
resni nei 35-erių.

Būsto kredito suma, nuo kurios 
jaunoms šeimoms suteikiama 
subsidija, negali būti didesnė kaip 
87 tūkstančiai eurų arba šios su-
mos ekvivalentas kita valiuta.

Iki 15 procentų suteikto būsto 
kredito pirmajam būstui įsigyti su-
mos jaunos šeimos galės panau-
doti žemės sklypui, kuriame yra 
būstas arba planuojama jį staty-
ti, įsigyti.

Įstatyme įtvirtintus reikalavi-
mus, atitinkančios jaunos šei-
mos, pageidaujančios gauti 
minėtą finansinę paskatą, dėl pa-
žymos turi pildyti prašymą sub-
sidijai gauti SPIS-e (socialinės 
paramos šeimai informacinė sis-
tema) www.spis.lt, prisijungiant 
per elektroninių valdžios vartų 
sistemą arba kreiptis į savivaldy-
bės, kurios teritorijoje ketina įsi-

gyti pirmąjį būstą, administraciją, 
pateikdamos prašymą ir nustaty-
tus dokumentus ir (ar) duomenis. 
Konkreti prašymų teikimo finan-
sinei paskatai gauti tvarka bus 
reglamentuota Socialinės apsau-
gos ir darbo ministro įsakymu pa-
tvirtintame tvarkos apraše, kurį 
ministerija turi parengti iki 2018 
m. rugsėjo 1 d.

Tais atvejais, kai savivaldybės 
administracija negalės išduoti 
pažymos jaunai šeimai, nes bus 
panaudoti visi einamųjų metų 
valstybės biudžeto asignavimai 
finansinei paskatai pirmąjį būstą 
įsigyjančioms jaunoms šeimoms 
teikti, jauna šeima pagal prašy-
mo užregistravimo savivaldybės 
administracijoje datą ir laiką bus 
įrašoma į Jaunų šeimų, laukiančių 
finansinės paskatos pirmąjį būstą 
įsigyjančioms jaunoms šeimoms, 
sąrašą. Finansinė paskata pirmąjį 
būstą įsigyjančioms jaunoms šei-
moms bus teikiama, laikantis ei-
liškumo.

Tais atvejais, kai būstas įsigyja-
mas iš jaunos šeimos narių arti-
mųjų giminaičių, jauna šeima ne-
turės teisės į finansinę paskatą 
pirmąjį būstą įsigyjančioms jau-
noms šeimoms.

Jauna šeima, kuriai suteik-
ta subsidija būsto kredito pirma-
jam būstui įsigyti, negalės visiškai 
laisvai disponuoti įsigytu nekilno-
jamuoju turtu: jeigu per pirmuo-
sius 10 metų nuosavybės teisės 
bus perleistos kitam žmogui, sub-
sidija turės būti grąžinta į valsty-
bės biudžetą.

Visas vietoves, kurios nepaten-
ka į regiono sąvoką ir jose būsto 
įsigyti negalima, galima rasti LR 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos tinklalapyje: www.so-
cmin.lt

Dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės į Druskininkų savival-
dybės Ūkio skyriaus vyriausią-
ją specialistę Rasą Vilūnienę tel. 
(8 313) 52 242 arba el. paštu: 
rasa.v@druskininkai.lt

Savaitgalį Druskininkuose varžysis sportinio 
ėjimo meistrai

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugsėjo 8 dieną 
vyks Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos „Druskininkai 2018“ ir Lietuvos 10 km spor-
tinio ėjimo čempionatas. Varžybų metu nuo 10.00 val. iki 13.30 val. bus draudžiamas 
visų transporto priemonių eismas M. K. Čiurlionio gatve nuo Vytauto ir M. K. Čiurlionio 
gatvių sankryžos iki Druskininkų, V. Krėvės ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos bei da-
lyje V. Krėvės gatvės. Transporto eismas bus nukreiptas Vytauto ir Druskininkų gatvė-
mis. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Rugsėjo 6 dieną bus ribojamas eismas
Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugsėjo 6 dieną 

Tarptautinio automobilių ralio „Aplink Lietuvą 2018“ sportinių rungčių metu nuo 14.00 
val. iki 18.00 val. bus draudžiamas visų transporto priemonių eismas Gardino gatve 
nuo Autobusų stoties (Gardino ir Sausosios gatvių sankryžos) iki Veisiejų, Baravykų ir 
Gardino gatvių sankryžos.

Atsiprašome už galimus nepatogumus!

Įsibėgėja Kurortologijos projektas 

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Trečiadienį vykusios šeš-
tosios pamokos metu „Atgi-
mimo“ mokyklos 8a klasės 
mokiniai dalyvavo pirmojoje 
kurortologijos pamokoje, kurią 
vedė Druskininkų gydyklos va-
dovas Kęstutis Ramanauskas. 

Šios neįprastos pamokos inici-
atorė – Druskininkų savivaldybė. 
Pirmojoje kurortologijos pamo-
koje dalyvavusi Asmens ir visuo-
menės sveikatos skyriaus vedė-
ja-savivaldybės gydytoja  Evelina 
Raulušaitienė, sveikindama mo-
kinius, teigė, jog jie turės unika-
lią galimybę susipažinti su kuror-
tologijos sistema, mūsų kurorte 
teikiamomis galimybėmis, nauda 
žmogaus sveikatai, bus išsklaidy-
ti mitai, jog kurortas skirtas tik čia 
atvažiuojantiesiems. 

Mokyklos direktorė Danutė Ča-
sienė džiaugėsi nauja galimybe 
mokiniams pažinti Druskininkus 
iš esmės – ne tik sužinoti, kokios 
paslaugos pas mus teikiamos, 
bet ir jas „pačiupinėti“, patiems  
pamatyti natūralius gamtinius iš-
teklius, išmokti taisyklingai nau-
dotis sveikatinimo procedūromis, 
gauti daug išsamios informacijos. 

Pagrindinis projekto mokyto-
jas – Druskininkų gydyklos va-
dovas K. Ramanauskas pirmąją 

pamoką linksmai ir įtaigiai su-
pažindino mokinius su Lietuvos 
nacionaline sveikatos sistema, 
kalbėjo apie karjeros galimybes, 
mokymosi laiką. Pamokos pa-
baigoje jaunieji klausytojai tei-
singai atsakė į kone visus pen-
kis pamokos klausimus. 

Kita pamoka tema „Minerali-
niai vandenys“ bus organizuota 
Gydyklos erdvėse.  Iki šv. Kalė-
dų laukia daug įdomių susitiki-
mų – mokiniams reikės pasido-
mėti purvo procedūrų poveikiu, 
sužinoti, kodėl vaikai negali nu-
sipirkti šios procedūros; jie pa-
matys durpynus ir kaip jie tam-
pa priemone žmonių gydymui. 
Ar atliekami purvo, mineralinių 
vandenų tyrimai? Kokia pirčių 
nauda ir kaip taisyklingai jomis 
naudotis? Kada ir kam reikalin-
ga fizioterapija? Ar galima/ver-
ta pačiam nusipirkti ir susidė-
lioti procedūras, be gydytojo 
palaiminimo, ar ne? Laukia daug 
klausimų ir daug  atsakymų... 

Visi aštuntokai baigs pagrindi-
nio ugdymo programos pirmąją 
dalį, giliau ir išsamiau pažinda-
mi mūsų kurortą.

 
„Atgimimo“ mokyklos 

informacija

„Atgimimo“ mokyklos 8a klasės mokiniai dalyvavo pirmojoje kurortologijos pamokoje, ku-
rią vedė Druskininkų gydyklos vadovas K. Ramanauskas/Roberto Kisieliaus nuotraukos
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Parengtia pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Druskininkams atstovausiantiems ralio „Aplink Lietuvą“ dalyviams įteiktos vėliavos
Antradienį Druskininkų savivaldybės 

mero pavaduotojas Linas Urmanavičius 
ir mero patarėjas Aivaras Kadziauskas 
susitiko su druskininkiečiais, mūsų savi-
valdybei atstovausiančiais ralyje „Aplink 
Lietuvą“ – jiems įteiktos Druskininkų 
vėliavos ir simbolinės dovanos. Lietu-
vos valstybingumo 100-mečiui pami-
nėti skirtame ralyje dalyvaus Robertas 
Šimonis, Rokas Dailydė, Gintautas Kor-
sakas, Darius Jonaitis, Vitas Balevičius 
ir Marius Akstinas.

Rugsėjo 6-ąją Kaune, Rotušės aikštė-
je, startuosiantis istorinis ralis tradiciš-
kai drieksis per visą šalies teritoriją. Šį-
kart ralio dalyviai aplankys 23 miestus, 
tarp jų – ir Druskininkus. Iš viso šiuo 
metu kelio knygoje sudėliotos 23 pa-
pildomos rungtys, kurias dalyviai turės 
įveikti per tris varžybų dienas. Rugsė-
jo 8 d. lenktynių finišas kartu su iškil-
minga apdovanojimų ceremonija, kaip 
ir kasmet, bus paskelbtas Vilniaus S. 
Daukanto aikštėje. 

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius ir mero patarėjas A. Kadziauskas druskininkiečiams, mūsų savivaldybei atstovausiantiems ralyje „Aplink 
Lietuvą“, įteikė Druskininkų vėliavas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Skelbiami Druskininkų savivaldybės Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų 
seniūnaičių rinkimai

Vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos vietos savivaldos 
įstatymo 33 straipsnio 3 dali-
mi ir Druskininkų savivaldy-
bės tarybos 2017 m. sausio 27 
d. sprendimu Nr. T1-13 „ Dėl 
Druskininkų savivaldybės se-
niūnaičių rinkimo ir atšaukimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo “ II 
skyriaus nuostatomis skelbia-
mi eiliniai seniūnaičių rinkimai.

Kandidatą į seniūnaičius turi tei-

sę  rinkti nuolatiniai seniūnaitijos 
gyventojai deklaravę gyvenamąją 
vietą toje seniūnaitijoje.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti 
pilnametis seniūnaitijos gyvento-
jas, deklaravęs gyvenamąją vietą 
toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandi-
datūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatus į seniūnaičius gali 
siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje 
renkamas seniūnaitis, gyventojai, 
deklaravę gyvenamąją vietą toje 

seniūnijoje (vieną kandidatą gali 
pasiūlyti ne mažiau kaip 5% se-
niūnaitijos gyventojų), bendruo-
meninės organizacijos.

Siūlymai su kandidato sutikimu 
teikiami raštu seniūnijos, kurios 
aptarnaujamoje teritorijoje suda-
ryta seniūnaitija, seniūnui.

Kandidatų į seniūnaičius regis-
tracija prasideda po rinkimų da-
tos paskelbimo ir baigiasi likus 3 
kalendorinėms dienoms iki rinki-

mų. Nuo 2018-08-24 iki 2018-09-
06 d. 17.00 val.

Kandidatų į seniūnaičius sąra-
šas paskelbiamas savivaldybės 
interneto svetainėje, viešai savi-
valdybės ir seniūnijos patalpose, 
skelbimų lentose.

Rinkimai laikomi įvykusiais, jei-
gu rinkimuose dalyvauja ne ma-
žiau kaip 5 procentai seniūnaitijos 
gyventojų, turinčių teisę rinkti se-
niūnaitį. Neįvykus rinkimams, pa-

kartotiniai rinkimai organizuojami 
ne vėliau kaip po 2 mėnesių.

Dėl išsamesnės informacijos 
galima kreiptis į Leipalingio seniū-
niją, Alėjos g. 30, LT-67279 Lei-
palingio mstl., Leipalingio seniū-
nija, Druskininkų savivaldybė, tel. 
(8 313) 43360; į Viečiūnų seniūni-
ją, Jaunystės g. 17, LT 66492,Vie-
čiūnų mstl., Viečiūnų seniūnija, 
Druskininkų savivaldybė, tel. (8 
313) 47917, ( 8 313) 47919.

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS:

Kviečiame tapti vaikų globėjais

Druskininkų savivaldybė ir So-
cialinių paslaugų centras kvie-
čia tapti vaikų globėjais ir su-
teikti galimybę vaikams užaugti 

jais besirūpinančioje ir mylin-
čioje šeimoje. Tapti globėju gali 
asmuo nuo 21 iki 65 metų am-
žiaus, neteistas už nusikalsta-
mas veikas ir turintis sąlygas 
globoti vaikus. Globėjais gali 
būti tiek susituokę, tiek vieniši 
asmenys. Globa gali būti laikina 
ir nuolatinė. Laikina globa gali 
trukti nei ilgiau kaip iki 12 mė-
nesių (atskirais atvejais – iki 18 
mėnesių), nuolatinė – iki vaiko 
pilnametystės. Rūpyba nustato-
ma vaikui nuo 14 metų ir trunka 
iki pilnametystės.

Norintys tapti vaiko globė-
jais (rūpintojais) kviečiami teikti 
prašymus Druskininkų savival-
dybės administracijos Sociali-
nės paramos skyriuje, Vasario 
16-osios g. 7, 108 kab. Prašy-
mus priima ir konsultuoja so-
cialinė darbuotoja Edita Grigi-

enė, tel. (8 313) 52543, el. p.: 
edita.g@druskininkai.lt

Pradinį norinčio globoti as-
mens įvertinimą atlieka Vals-
tybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnyba. Esant teigia-
mam sprendimui, asmuo turi iš-
klausyti mokymus, kuriuos veda 
globėjų ir įtėvių mokymo ir kon-
sultavimo specialistai – atestuoti 
socialiniai darbuotojai. Mokymai 
yra nemokami ir organizuojami 
patogiu dirbantiems asmenims 
laiku. Išklausę mokymus ir gavę 
teigiamą išvadą dėl tinkamumo 
būti globėjais, asmenys įgyja 
teisę globoti vaikus.

Druskininkų savivaldybėje glo-
bėjams ar ketinantiems jais tap-
ti teikiama nuolatinė pagalba. 
Globos centre jau dirba globos 
koordinatorė Erika Sakalauskie-
nė, tel. Nr. (8 313) 41443, el. p.: 

erikadspc@gmail.com, kuri tei-
kia individualias konsultacijas 
ir organizuoja įvairių specialistų 
reikalingas paslaugas (psicho-
logines, teisines ir kitas). Prie 
pagalbos globėjams teikimo 
prisijungė ir jau antrus metus 
mokymus globėjams organizuo-
jantys globėjų ir įtėvių mokymo 
ir konsultavimo specialistai. Glo-
bos centre taip pat organizuoja-
mi susitikimai globėjams – sa-
vipagalbos grupė, kur globėjai 
gali pasidalinti savo patyrimais, 
globojant vaikus.

Globėjams kiekvieną mėne-
sį skiriama ir finansinė parama. 
Kiekvienam globojamam šeimo-
je vaikui jo globos (rūpybos) lai-
kotarpiu kas mėnesį mokama 
152 eurų globos (rūpybos) išmo-
ka ir 152 eurų globos (rūpybos) 
išmokos tikslinis priedas. Taip 

pat globojam vaikui mokama 30 
eurų dydžio išmoka vaikui bei 
pagalbos pinigai, kurie yra 114 
eurų dydžio už vieną vaiką, 190 
eurų už du vaikus, 304 eurų už 
tris ir daugiau vaikų. Už kiekvie-
ną prižiūrimą ar globojamą (rūpi-
namą) vaiką iki 3 metų pagalbos 
pinigų suma didinama papildo-
mai 38 eurais per mėnesį.

Taip pat savivaldybė ieško šei-
mų, kurios galėtų prižiūrėti vai-
kus savo šeimoje nuo paėmimo 
iš biologinės šeimos momento 
iki laikinos globos nustatymo – 
11 dienų. Visą šį laikotarpį šei-
mai užtikrinama Globos centro 
specialistų pagalba ir finansinė 
parama (už vieno vaiko priežiū-
rą – 76 eurų vienkartinė vaiko 
vietos įkūrimo išmoka ir papildo-
mai po 19 eurų už kiekvieną vai-
ko priežiūros šeimoje parą).

Druskininkų savivaldybė ir Socialinių 
paslaugų centras kviečia tapti vaikų glo-
bėjais ir suteikti galimybę vaikams užaugti 
jais besirūpinančioje ir mylinčioje šeimoje/
Gintarės Varnelienės nuotrauka
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Apskrito stalo diskusijoje – sveikatai 
palankesnio vaikų maitinimo aktualijos

Artėjant naujiems mokslo 
metams, Druskininkų savi-
valdybės visuomenės svei-
katos biuras rugpjūčio 30 
d. organizavo apskrito sta-
lo diskusiją, kurioje aptar-
tas sveikatai palankesnio 
vaikų maitinimo organiza-
vimas. Susitikime dalyva-
vo Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biu-
ro specialistai, Druskininkų 
valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos, maisto tie-
kimo įmonių UAB „Minolga“ 
ir UAB „Juskada“ bei Druski-

ninkų savivaldybės ugdymo 
įstaigų atstovai.

Dalyvius pasveikino Druski-
ninkų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro direktorė Inga 
Kostina, o šio biuro specialis-
tas Povilas Jagelavičius pristatė 
vaikų nutukimo epidemiologinę 
situaciją Lietuvoje ir pasauly-
je, vaikų maitinimo organizavi-
mo tvarkos aprašo, įsigaliojusio 
nuo rugsėjo 1 d., naujoves bei 
visuomenės sveikatos priežiū-
ros specialisto funkcijas ugdy-
mo įstaigoje. 

Druskininkų valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos 
vyriausioji specialistė-maisto 
produktų inspektorė Inga Ži-
levičienė taip pat papasakojo 
apie vaikų maitinimo organiza-
vimo tvarkos aprašo, įsigalio-
jusio nuo rugsėjo 1 d., naujo-
ves. Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras 
tikisi tolesnio aktyvaus ben-
dradarbiavimo vaikų maitinimo 
srityje.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija

Į apskrito stalo diskusiją susirinkę įvairių sričių specialistai aptarė sveikatai palankesnio vaikų maitinimo organizavimą/Druskininkų sa-
vivaldybės visuomenės sveikatos biuro archyvo nuotrauka

Rolandas Paksas: „Europos laukia sunkūs iššūkiai dėl jos ateities“

Mantas Butkus 

Pasibaigus vasarai ir visuo-
tinėms atostogoms, Europos 
Parlamentas pradeda dar vie-
ną sesiją. Nuo 2009 metų Lie-
tuvai EP atstovaujantis Eu-
ropos Parlamento frakcijos 
„Laisvės ir tiesioginės demo-
kratijos Europa“ vicepirmi-
ninkas, Prezidentas Rolandas 
Paksas sako, kad artimiausia  
Europos Parlamento veikla 
parodys, kuriuo keliu suks Eu-
ropa – totalitarinės „demokra-
tijos“, kai valstybės pastato-
mos į tam tikrą tarnystės pozą, 
ar į Europos Sąjungos kryp-
ties iš federalizmo į tautų Eu-
ropą pasikeitimą.

Europos Parlamente Lietuvai 
atstovaujate jau dešimtus me-
tus. Kaip keičiasi Europos Par-
lamentas, jo narių nuostatos, 
kokias tendencijas įžvelgiate?

Europos valstybių žmonių laukia 
sunkūs iššūkiai dėl jos ateities. 
Svarbiausias iš jų – ar sugebės į 
vieningą frontą susijungti nacio-
nalinį identitetą ir valstybių sava-
rankiškumą vertinančios politinės 
jėgos ir duoti tinkamą atkirtį fede-
ralizacijos ir globalizmo tarnams?

Apie tai diskutavome ir su sti-
prios, nacionalines vertybes pri-
oritetu keliančios, partijos „Alter-
natyva Vokietijai“ atstovu Stefanu 
Korte, rugpjūtį apsilankiusiu Lie-
tuvoje. Manau, kad tik glaudus 
stiprių nacionalinių jėgų Europoje 
bendradarbiavimas yra Europos 
Sąjungos pokyčių garantas.

Nei Europos valstybių, nei Lie-
tuvos politikai negali toliau „žais-
ti“ demokratijos, nes socialinė at-
skirtis, oligarchų įsigalėjimas ir 
valdančiųjų neatsakingumas jau 
pasiekė kritinę ribą. 

Tad netrukus paaiškės, kuriuo 
keliu toliau suks Europa.

Bet socialinė atskirtis Euro-
pos lyderiais save laikantiems 
politikams lyg ir nė motais. 
Daugiau kalbama apie migran-
tus, naują, kelių greičių Euro-
pą, net naujas ES institucijas, 
atskirus karinius dalinius ar 
net ES kariuomenės sukūrimą. 
Ką tai duos paprastiems, nuo 
algos iki algos gyvenantiems 
žmonėms? 

Bet kurios imperijos griuvimas, 
kaip ir bet kurios imperijos kū-
rimas, žmonėms neduoda nie-
ko gero. Kaip ir tarnystė bet ku-
riai imperijai. Nes tai yra imperija. 
Atskiras žmogus jai tėra tik prie-
monė pasiekti tikslui.

Aš siekiau ir sieksiu, kad nė vie-
nu lietuviu nebūtų pasinaudota tik 
tokiam tikslui. Valstybė, laisva ir 
nepriklausoma, savarankiška ir 
išdidi gali būti laisvos ir turtingos 
visuomenės garantija. Kaip, pa-
vyzdžiui, Šveicarija. Tokią aš no-
rėčiau matyti ir Lietuvą. 

Man nepriimtina, kad šiandien 
politika yra tapusi žaidimo „demo-
kratija“, politinių susitarimų ir san-
dėrių, bet ne atstovavimo visuo-
menei instrumentu. Tai pirmiausia 
ir reikia pakeisti, jeigu mes iš tiesų 
siekiame ES reformavimo. 

Bet tai lyg ir prieštarautų di-
džiųjų Europos valstybių po-
litikų įsivaizduojamai naujajai 
Europai? 

Negi jūs rimtai manote, kad kas 
nors iš valdančiųjų nori reformuo-
ti Europos Sąjungą? Negi mano-
te, kad reforma reikalinga žmonių 
nerenkamai Europos Komisijai, 
Europos Vadovų Tarybai ir kitoms 
ES institucijoms, kurios labai ge-
rai gyvena? 

Tokia reforma, po kurios susiau-
rėtų jų galios, po kurios visuomenė 
galėtų pareikalauti politikų atsako-
mybės už jos skurdinimą, už jos in-
teresų pamynimą ir kvailinimą? 

Visos kalbos apie kelių grei-
čių Europą ar penkis galimus jos 

ateities variantus tėra tik savotiš-
ka aliuzija į paskutinio sovietų ly-
derio Michailo Gorbačiovo „pe-
restroiką“. Po kurios ar nepaisant 
kurios, imperija vis tiek subyrėjo.

Mums nuolat bandoma įpiršti, 
kad ES yra taikos garantas. Sa-
koma, kad jei ne ES, tai Europo-
je siaustų karas. Mano supratimu, 
geriausias taikos garantas yra 
kaimynų noras gražiai tarpusavy-
je sutarti. 

Dabar garantu siūlomos ekspe-
dicinės aštuonių ES šalių karinės 
pajėgos, apie kurių kūrimą jau 
užsiminta. Arba bendros karinės 
visų ES valstybių pajėgos, apie 
kurių būtinybę taip pat intensy-
viai diskutuojama. Kaip turi jaus-
tis ir kaip turi gyventi visuomenė, 
jei politikai nuolat deklaruoja besi-
ruošiantys karui?

Romėnų rašytojas ir karo te-
oretikas Vegecijus dar ketvirta-
me amžiuje sakė, kad jeigu nori 
taikos, ruoškis karui. Gal tuo 
vadovaujamasi ir šiandien?

Šiandien ši frazė reikalinga tik 
karinių išlaidų ir ginkluotės mo-
dernizavimui pateisinti taikos me-
tais. Man atrodo, svarbesnė yra 
kita senovės išminčių tiesa: ne 
kaip laimėti karą, bet kokiomis 
priemonėmis jo išvengti.

Politikai turi rasti būdų, kaip 
įveikti skurdą ir socialinę atskirtį, 
nedarbą ir migraciją, ieškoti lėšų 
pensijoms didinti, o verslui suteikti 
paskatas didinti darbo užmokestį, 
pasistengti sudaryti vienodas są-
lygas ir galimybes savo atstovau-

jamoms visuomenėms turtėti. 
Kartais, atrodo, gal mus siekia-

ma įvelti į didelį karą dėl „Gaz-
promo“ ar SDG terminalo, tačiau 
savo mūšį gal galima laimėti, ap-
sišiltinus daugiabutį ir gerokai su-
mažinus šilumos išlaidas? 

Aš anaiptol nesakau, kad dujo-
tiekis į Europą „Nord Stream 2“ 
yra gerai. Gerai nėra ir Lietuvos 
SDG terminalas prie Klaipėdos. 
Nes jis per brangus ir per dide-
lis Lietuvai. Tačiau tai ne tik mūsų 
problema. Tai – ir Europos Sąjun-
gos, kuri, kalbėdama apie ener-
getinį saugumą, nemato nei di-
delio vamzdžio, nei pakankamai 
mažos, kaip jos biurokratams at-
rodo, Lietuvos, problema. 

Todėl mes turime priminti ir įro-
dyti, kad esame valstybė, kuri su-
geba ginti savo žmonių gerovę ir 
jų interesus.

Parengta bendradarbiaujant su 
EP frakcija „Laisvės ir tiesioginės 

demokratijos Europa“ 

Užsakymo Nr.: MDR-171-01

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos 

„Laisvės ir tiesioginės demokra-
tijos Europa“ vicepirmininkas

VšĮ Druskininkų ligoninės Vaikų ligų skyrius nuo 
2018-09-03 laikinai (trims mėnesiams) uždaromas dėl 
vykdomų remonto darbų. Mažiesiems ligoniukams bū-
tinoji medicinos pagalba bus teikiama ligoninės suau-
gusiųjų Priėmimo-skubios ir konsultacinės pagalbos 
skyriuje. Ligoniukai, esant stacionarinio gydymo būti-
nybei, bus siunčiami arba bus organizuojamas jų per-
vežimas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Ligoninės administracija
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Druskininkų mokyklos šventiškai pradėjo naujuosius mokslo metusatkelta iš 1 psl.

Leipalingio progimnazijos du-
ris naujaisiais mokslo metais pra-
vėrė 141 mokinys ir 18 priešmo-
kyklinukų, kurie nuo šio rugsėjo 
mokysis progimnazijos patalpo-
se. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje 
„Liepaitė“ veiklą pradėjo dar viena 
ikimokyklinio ugdymo grupė. 

„Džiugu, kad netrukus galėsi-
me džiaugtis atnaujintu sporto 
aikštynu, kuriame galės sportuo-
ti ne tik mokiniai, bet ir visa mies-
telio bendruomenė. Mokslo ir ži-
nių dieną džiaugėmės sugrįžusių 
mokinių šypsenomis, pradedan-
čiais savo pedagoginį kelia jau-
nais mokytojais bei linkėjome 
vieni kitiems šiais mokslo metais 
sėkmės ir atradimų džiaugsmo. 
Esame tikri, kad kiekvienas vai-
kas atras savo stiprybes ir augs, 
kaip asmenybės, saugioje pro-
gimnazijos aplinkoje“, – pasakojo 
Leipalingio progimnazijos direk-
torė Asta Černiauskienė. 

Viečiūnuose mokslo metų 
pradžios šventė, puoselėjant 
gražią tradiciją, surengta pro-
gimnazijos kiemelyje: skambėjo 

mokinių dainos, eilės ir gražūs 
sveikinimai.

Viečiūnų progimnazijoje šie-
met mokysis daugiau mokinių. 
Prie mokyklos kolektyvo prisi-
jungė naujos, jaunos anglų kal-
bos ir kūno kultūros mokytojos. 
Progimnazija šiais metais moki-
nius pakvies į naujas papildymo 
ugdymo veiklas. Organizuoja-
mas fotografijos būrelis 5-8 kla-
sių mokiniams ir „Gudručių“ bū-
relis, skirtas pradinio ugdymo 
mokinukams. 

Progimnazija sieks padėti vai-
kui atsiskleisti kaip unikaliai as-
menybei ir ugdyti jo socialines 
kompetencijas bei esminius mo-
kymosi įgūdžius, kurie leistų 
nuolat tobulėti ir save kurti visą 
gyvenimą. Progimnazijos ben-
druomenė sieks, kad mokyklos 
vaikai būtų pasitikintys savimi, 
savarankiški, gebėtų atstovau-
ti sau ir išklausyti kitus, mokė-
tų išsikelti asmeninius tobulėji-
mo tikslus ir kryptingai jų siektų.

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Naujųjų mokslo metų išvakarėse – linkėjimas 
konservatoriui V. Semeškai įgyti vidurinio mokslo atestatą

Praėjusį penktadienį į posė-
dį susirinkę Druskininkų savi-
valdybės tarybos nariai dirbo, 
nepaisydami opozicijai atsto-
vaujančių konservatorių ir libe-
ralų nuolatinių priekaištų ir iš-
vedžiojimų. Stebint pastarąjį 
Tarybos posėdį, susidarė įspū-
dis, kad su svarstomais klau-
simais nesusijusios replikos ir 
pasisakymai – įprasta opozici-
onierių taktika, stengiantis su-
žlugdyti bendruomenei svar-
bius sprendimus.

Trūksta išsilavinimo?
Tarybos posėdyje ir vėl nebuvo 

patvirtinti liberalų ir konservatorių 
kandidatai į Kontrolės komitetą. 
Kaip „netikėta“! – į komitetą ne-
suskaičiuojamą kartą veržėsi vi-
durinio mokslo atestato neturintis 
konservatorius V. Semeška ir Ta-
rybos posėdžiuose nuo žurnalistų 
fotoobjektyvų dažnai besidangs-
tantis liberalas Juozas Šarkus. 
Kadangi kitų kandidatūrų pasiūly-
ta nebuvo, klausimo svarstymas 
vėl atidėtas. 

O iš klausimų, kuriuos, svarstant 
Kontrolės komiteto sudėtį, Admi-
nistracijos specialistei uždavinė-
jo V. Semeška, galėjo susidaryti 
įspūdis, kad jis pats nė nesivar-
gina pasidomėti rūpima informa-
cija. Nors puikiai žino, kad ji yra 
viešai skelbiama ir randama inter-
nete – ją rasti nereikia nei specia-
lių mokslų, nei diplomų. 

Mokslo ir žinių dienos išvaka-
rėse per radijo stotis buvo gali-
ma girdėti reklamą, raginančią 
sugrįžti į mokyklą ir, būnant bet 
kokio amžiaus, įgyti vidurinį išsi-
mokslinimą. Kaip tik to iki šiol vi-
durinio mokslo atestato niekam 
neparodžiusiam konservatoriui V. 
Semeškai ir palinkėta, baigiantis 
Tarybos posėdžiui.

Sužibėjo „įžvalgomis“
Taryba patvirtino perskaičiuotą 

bendrovės „Druskininkų vande-
nys“ geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo bazinę kainą. 
Nuo spalio 1 dienos ji bus dviem 
euro centais (be PVM) mažesnė, 
nei dabar galiojanti. 

Svarstant šį sprendimo projek-
tą, Tarybos narius savo įžvalgo-
mis prajuokino A. Balkė. Iš jo ne-
rišlių samprotavimų apie vandens 
kainos skaičiavimą ir perskaičia-
vimą taip ir liko neaišku, ar jam 
kainos sumažėjimas nepatiko, ar 
jis apskritai nesuprato, apie ką 
kalba. Neaišku, ar ir kiti posėdžio 
dalyviai suprato, ką norėjo pasa-
kyti konservatorius, pretenduo-
jantis net į mero postą?

Prieš Kultūros centrą?
A. Balkė turi savo „genialių“ pa-

stebėjimų ir dėl būsimo naujojo 
Druskininkų kultūros centro. Pa-
gal jo neseniai išsakytus sam-
protavimus respublikinėje žinias-
klaidoje, galima suprasti, kad 
Druskininkai – mažai kam žino-
mas kaimas, kuriam ir pakak-
tų, kad kultūros žiburiai švies-
tų A. Balkės nosies lygyje? Ar 
jis įsivaizduoja, kad tokio objek-
to reikšmingumą Druskininkų ku-
rortui galima matuoti „procen-
tais“, bylojančiais apie tai, kiek 
druskininkiečių tilps salėje, skir-
toje tarptautinio lygio renginiams, 
konferencijoms, koncertams, tea-
tro spektakliams?

Liberalas J. Šarkus posėdyje irgi 
pareiškė abejojantis, ar apskritai 
tokio objekto Druskininkams rei-
kia. Kyla klausimas, kokiu Druski-
ninkų priešu reikia būti, kad iš viso 
kiltų minčių neigti tokio kultūros 

objekto būtinumą kurortui? 
Juk ir prieš įgyvendinant kitus 

įspūdingus investicinius projektus 
– statant didžiuosius Druskininkų 
traukos objektus: Vandens parką, 
„Snow Areną“, „Lynų kelią“ – būta 
skeptikų. 

Tačiau šiandien akivaizdu, kad 
šie objektai, o ypač Vandens par-
kas, šią savaitę laukiantis jau 
4,5-milijoninio lankytojo, tapo ku-
rorto vizitine kortele. Turistai iš 
Lietuvos ir įvairių užsienio ša-
lių į Druskininkus atvyksta ir to-

dėl, kad čia veikia tokie unikalūs 
objektai. 

Druskininkų savivaldybė jau 
ne vienerius metus siekia įrengti 
šiuolaikišką, tarptautinius standar-
tus atitinkantį Kultūros centrą, ku-
ris taptų vienu svarbiausių objektų 
ir vietos bendruomenei, ir kurorto 
svečiams. Birželį užbaigtas tech-
ninis projektas, vykdomas ir ran-
govo parinkimo konkursas. 

Savivaldybės tarybai teiktu 
sprendimu siekiama gauti Vals-
tybės investicijų programos (VIP) 

finansavimą 2019-2021 metais. 
Tarybos dauguma pritarė, kad 
Druskininkų savivaldybė prisidė-
tų, finansuojant investicijų pro-
jektą „Druskininkų savivaldybės 
Druskininkų kultūros centro įren-
gimas“. 

Planuojama bendra projekto 
vertė – 27,6 mln. eurų, iš kurių 
Druskininkų savivaldybės indėlis 
– 7,8 mln. eurų.

Praėjusį penktadienį posėdžia-
vusi Druskininkų savivaldybės 
Taryba pritarė ir kitiems bendruo-
menei svarbiems biudžeto, švieti-
mo, projektų įgyvendinimo spren-
dimų projektams. 

Investicijų ir turto valdymo sky-
riaus vedėjas Algirdas Svirskas 
pristatė klausimą dėl pritarimo 
projektui „Druskininkai legen-
dų takais“. Įgyvendinus projektą 
svarbiausi Druskininkų gamtos ir 
kultūros objektai būtų viešinami 
šiuolaikiškai, pasitelkiant šiuolai-
kines mobiliąsias technologijas.

Taryboje patvirtinta Druskinin-
kų savivaldybės šeimos komisija; 
pritarta ir Druskininkų savivaldy-
bės nevyriausybinių organizacijų 
tarybos sudarymui. 

Parengė „Mano Druskininkai“ 
redakcija

KOMENTARAS

Į Kontrolės komitetą norėtų vis dar vidu-
rinio mokslo atestato neparodęs konser-
vatorius V. Semeška/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka

Liberalas J. Šarkus abejoja, ar Druski-
ninkams reikia šiuolaikinės visuomenės 
poreikius atitinkančio modernaus Kultūros 
centro/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Tarybos narius painiomis „įžvalgomis“ 
apie vandens kainų perskaičiavimą pra-
juokino konservatorius A. Balkė/Roberto 
Kisieliaus nuotrauka

Į posėdį susirinkę Druskininkų savivaldybės tarybos nariai priėmė gyventojams svarbius sprendimus/Dianos Sinkevčiūtės nuotrauka

Prasidedant mokslo metams, mokyklos sportininkai, šalyje pagal bendrus pasiekimus užimantys garbingą 4-ąją vietą, ir miesto ben-
druomenė gavo puikią Savivaldybės dovaną – renovuotą stadioną/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Daugiau nuotraukų  6-7 psl. 
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Rugsėjo 1-osios šventė „Saulės“ mokykloje/Ramunės Žilienės nuotraukos

Rugsėjo pirmosios šventės „Atgimimo“ mokykloje akimirkos/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Druskininkų mokyklos naujuosius mokslo metus pradėjo šventiškaiatkelta iš 1 psl.
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Mokslo ir žinių diena „Ryto“ gimnazijoje/Remigijaus Lyniko nuotraukos

Rugsėjo 1-osios šventė Viečiūnų progimnazijoje/Aurelijos Vilūnienės nuotraukos Mokslo ir žinių diena Leipalingio progimnazijoje/Sandros Makulavičienės nuotraukos
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Konkurse-festivalyje „Muzika be sienų“ – ir 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio atgarsiai

XVIII-ojo konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ atlikėjus vertinę žiuri nariai M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje surengė ir jų pa-
čių atliekamų kūrinių koncertą/„Muzika be sienų“ archyvo nuotrauka

Rugpjūčio 14-23 dieno-
mis druskininkiečiai ir mies-
to svečiai turėjo galimybę 
mėgautis tarptautinio kon-
kurso-festivalio „Muzika be 
sienų“ renginiais. Konkurse-
festivalyje „Muzika be sienų“ 
unikalu tai, kad jame varžo-
si įvairaus amžiaus atlikėjai. 
Šiųmečiame festivalyje jau-
niausiam dalyviui buvo šeše-
ri, vyriausiam – daugiau kaip 
60. Ankstesniuose konkur-
suose-festivaliuose yra daly-
vavę ir atlikėjai, vyresni nei 
80-ies. Tad muzikai ir muzika-
vimui iš tiesų nėra jokių, net  
ir amžiaus ribų – „sienų“.

„Muzikoje be sienų“ klausyto-
jus pradžiugino apie 100 įvai-
riais instrumentais grojančių, 
dainuojančių dalyvių, jų peda-
gogų, šeimos narių iš Lietuvos, 
Latvijos, Vokietijos, Skandina-
vijos, Kazachstano, Azerbai-
džano, Gruzijos, Rusijos, Balta-
rusijos, Ukrainos, Portugalijos, 
Lenkijos, Ispanijos. Nors šių-
mečio, XVIII-ojo konkurso-fes-
tivalio „Muzika be sienų“ ren-
ginius dėl remonto darbų M. K. 
Čiurlionio meno mokykloje teko 
organizuoti trijose vietose, ren-
giniai praėjo sklandžiai ir daly-
viams paliko pačius maloniau-
sius įspūdžius. 

Festivalio sumanytoja, orga-
nizacinio komiteto pirmininkė, 
meno vadovė, Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos profesorė 
Veronika Vitaitė dėkinga, kad 
Druskininkai svetingi ir atviri šiai 
muzikos šventei: „Dėkoju Drus-
kininkų savivaldybei, vadovams, 
mero pavaduotojui Linui Urma-
navičiui už pagalbą, sprendžiant 
iškilusius organizacinius rū-
pesčius, bendrovei „Druskinin-
kų vandenys“ už paramą ir pa-
galbą, kurios prireikė, pervežant 
fortepijoną. Nuoširdžiausi padė-
kos žodžiai – sanatorijos „Drau-
gystė“ vadovei Violetai Kau-
brienei, „Atgimimo“ mokyklos 
direktorei Danutei Časienei, M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos di-
rektorei Onai Olšauskienei už 
šių įstaigų patalpose sudary-
tas galimybes ir sąlygas jaunie-
siems atlikėjams dalintis savo 
talentu, o pedagogams – skleis-
ti savo žinias ir patirtį. Tikiu, kad 
ir šiemet festivalio dalyvių ir sve-
čių sukaupti įspūdžiai garsins 
plačioje tarptautinėje bendruo-
menėje ir Druskininkų, ir Lietu-
vos, – mūsų valstybės, kurios 

atkūrimo 100-metį šiemet mini-
me, vardą.“

Įvardindama gražiausius, drus-
kininkietiškus festivalio akcen-
tus, prof. V. Vitaitė pasidžiaugė 
choru „Druskininkai“, vadovau-
jamu Ingos Vagnoriūtės: „Kai 
choristai į „Draugystės“ Raudo-
nąją salę, pilną klausytojų, įėjo, 
dainuodami Vaclovo Augustino 
„Anoj pusėj Dunojėlio“ – buvo 
taip nuostabu! Šiemet konkur-
se-festivalyje „Muzika be sienų“ 
buvo paskelbtas ir dar vienas 
– geriausio lietuvių kompozito-
riaus kūrinio atlikimo konkursas, 
tad „Muzika be sienų“ prisidėjo 
ir prie Lietuvos bei lietuvių kom-
pozitorių kūrybos populiarinimo. 
Konkurso-festivalio dalyviams 
ir svečiams didelį įspūdį paliko 
gidų grupės „Artelė“, vadovau-
jamos Tatjanos Zielinski, teatra-
lizuota ekskursija. Pasakojimai 
apie M. K. Čiurlionį buvo įspū-
dingi, palietė kiekvieno klausy-
tojo širdį.“

Nuo praėjusių metų konkurse 
dalyvauti gali ne tik profesiona-
lai: konkursas-festivalis „Muzika 
be sienų“ tapo atviras ir muzikos 
mėgėjams. Šiemet pirmą kar-
tą Druskininkuose muzikos my-
lėtojai išgirdo Vilniaus muzikos 
mėgėjų orkestrą, vadovaujamą 
Tado Šileikos. Publika buvo su-
žavėta ir pirmą kartą Druskinin-
kuose parodytu projektu „Kos-
minis Čiurlionis“ su Kornelijaus 
Jaroševičiaus vaizdo projekci-
jomis: skambėjo saksofonininko 
Petro Vyšniausko bei pianistės 
Aleksandros Žvirblytės impro-
vizacijos pagal M. K. Čiurlionio 
kūrinius. Kaip teigė V. Vitaitė, 
koncerte viešėjusio M. K. Čiur-
lionio kūrybos tyrinėtojo prof. 
Vytauto Landsbergio žodžiais, 
šis projektas galėtų būti rodo-
mas atgimstančiuose Lietuvos 
dvaruose.

Druskininkiečio dailininko Al-
fonso Šuliausko atminimui skir-
tame koncerte atlikėjai savo mu-
zikavimą dedikavo dailininkui, 
kuris buvo festivalio Garbės na-
rys, džiugino festivalio dalyvius 
savo kūryba. Buvo tradicija, kad 
dailininkas nupiešdavo festivalio 
žiuri narių, dalyvių portretus. Šią 
tradiciją šiųmečiame festivalyje 
pratęsė druskininkietis meninin-
kas Saulius Rudzikas.

„Muzika be sienų“ dalyviams 
įsiminė vakaras, skirtas kaza-
chų muzikai: koncerte skam-
bėjo šalies kompozitorių kū-

riniai fortepijonui bei vokalui. 
Kaip ir kasmet, konkurso-fes-
tivalio dalyviai drauge su neį-
galiais atlikėjais surengė kon-
certą Pramogų aikštėje. Be to, 
Druskininkų socialinių paslaugų 
centre surengta Lietuvos speci-
aliosios kūrybos draugijos „Gu-
boja“ tapymo ant šilko akcija 
„100 žolynų Lietuvai“.

„Muzika be sienų“ – ne tik kon-
kursas, tai tarsi vasaros mu-
zikos akademija, kurioje ren-
giamos mokslinės-metodinės 
konferencijos, seminarai. Žy-
miausi profesoriai iš Lietuvos ir 
užsienio šalių jaunuosius talen-
tus moko meistriškumo, pamo-
kas veda aukščiausios klasės 
profesionalai. O festivalio pabai-
goje surengiamas ir pačių žiuri 
narių koncertas – šiemet jis or-
ganizuotas M. K. Čiurlionio me-
morialiniame muziejuje. 

Kaskart per konkurso-fes-
tivalio „Muzika be sienų“ už-
darymo koncertą, tradiciškai 
rengiamą „Draugystės“ Rau-
donojoje salėje, aidi skambūs 
žiūrovų aplodismentai, ovaci-
jos ir šūksniai „Bravo!“, skirti 
atlikėjams. 

Šiemet ypatingą klausytojų 
susižavėjimą pelnė dešimtme-
tis atlikėjas iš Maskvos, vio-
lončelininkas Tichon Evlanov. 
Žiuri nariai buvo vieningi: vai-
kas – genialus muzikantas. Iš 
daugybės talentingų jaunų-
jų atlikėjų, konkurso-festivalio 
„Muzika be sienų“ vertintojams 
nebuvo lengva atrinkti Grand 
Prix ir kitus specialiuosius pri-
zų vertus muzikantus. „Muzika 
be sienų“ organizatoriai Grand 
Prix laimėtojams teikia ir pini-
ginius prizus ir už tai yra dėkin-
gi kultūros mecenatui Gedimi-
nui Kuprevičiui.

Šiemet 10 talentingų atlikė-
jų tapo XVIII-ojo tarptautinio 
konkurso-festivalio „Muzika be 
sienų“ Grand Prix laimėtojais: 
Miron Lajming (Lenkija, forte-
pijonas, Vladimir Ivanov (Ru-
sija, fortepijonas), Anastasija 
Šumskaitė (Lietuva, fortepijo-
nas), Iana Dmitrovskaya (Rusija, 
fortepijonas), Olga Chelova (Vo-
kietija, fortepijonas), Kirill Pro-
kolov (Rusija, klavesinas), Iana 
Petrushenko (Rusija, kategori-
ja „Koncertai fortepijonui su ka-
meriniu orkestru“), Vilija Kupre-
vičienė (Lietuva, vokalas). 

Parengė Ramunė Žilienė

Bibliotekoje – gydytojo, 
poeto Jono Tertelio kūrybos 

jubiliejinė popietė

Druskininkų savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje pra-
ėjusį ketvirtadienį sureng-
ta jubiliejinė gydytojo, poeto 
Jono Tertelio kūrybos popie-
tė „Laiko kelyje“, kurioje jis 
skaitė naujausius savo kūry-
bos eilėraščius. 

Pasak J. Tertelio, kūryba, po-
ezija jam suteikia atgaivos, ta-
čiau jis negalėtų pasakyti, jog 
kaip nors ypatingai disciplinuo-
ja save kūryboje. Pasiteiravus, 
kokiomis akimirkomis dažniau-
siai ateina įkvėpimas, J. Tertelis 
sakė: „Įvairiai būna... Kartais tai 
akimirkos, kai norisi pabūti vie-
natvėje, o kartais – priešingai, 
tai tokios akimirkos, kai lyg ir no-
rėtųsi išsikalbėti. Tada atsiranda 
ir poreikis rašyti.“

Susirinkusiems į Druskininkų 
poetų ir kitų menų mėgėjų asoci-
acijos „Branduma“ inicijuotą ren-
ginį J. Tertelio bendradarbiams, 
medikams, tautodailininkams, 
visiems jo kūrybos mylėtojams ir 
bičiuliams jubiliato kūrybą ir gy-
venimo kelią pristatė „Brandu-
mos“ narės Alvyra Grėbliūnienė 
ir Julė Bliudžiuvienė. Kūrybiš-
kai vestame pokalbyje su jubilia-
tu išryškėjo įsimintini J. Tertelio 
biografijos epizodai, atsiskleidė 
jo asmenybės žavesys, puose-
lėjamos gyvenimiškos nuosta-
tos ir vertybės.

Jubiliejinėje kūrybos popietė-
je širdingiausius padėkos žo-
džius J. Terteliui skyrė ir pasvei-
kinti atvykę jo pacientų tėveliai. 
Ilgus metus dirbantis su sunkiai 
sergančiais, neretai negalią tu-
rinčiais vaikais, konsultuodamas 
pacientus ir jų tėvelius, gydyto-
jas J. Tertelis aplinkinių mylimas 
ir vertinamas ne tik už profesio-

nalumą, bet ir už nuoširdų ben-
dravimą. Jis – gydytojas, ku-
ris visada turi laiko ne vien savo 
tiesioginei pareigai, bet ir stipri-
nančiam atjautos žodžiui. 

Jubiliatą pasveikino Lietuvos 
nepriklausomųjų rašytojų są-
jungos valdybos vicepirminin-
kas profesorius Vytautas Šiau-
dytis ir kiti svečiai. Druskininkų 
savivaldybės vadovų vardu ju-
biliatą pasveikinusi bibliotekos 
direktorė Laima Žėkienė padė-
kojo poetui Jonui Terteliui už 
bendradarbiavimą, gražų poe-
tinį žodį ir palinkėjo, kad „atei-
nantys metai neskubėtų, o eitų 
mažais žingsneliais, palikdami 
vietos naujiems darbams, sva-
jonėms, prisiminimams, o kū-
rybos mūza ant savo sparnų 
atneštų minčių dar ne vienai 
knygai“.

Vaikų neurologas, fizinės me-
dicinos ir reabilitacijos gydytojas 
J. Tertelis yra V. Kudirkos me-
dikų draugijos narys, daugkar-
tinis medikų poezijos konkursų 
laureatas, medikų kūrybos al-
manacho „Skrenda paukštė bal-
taplunksnė bendraautoris; išlei-
dęs poezijos knygą „Vandens 
grįžimas“; jo kūryba publikuoja-
ma respublikiniuose leidiniuose, 
Lietuvos nepriklausomųjų rašy-
tojų sąjungos almanachuose. 
J. Tertelis domisi savo krašto ir 
Lietuvos istorija, yra Druskinin-
kų krašto klubo narys, Ratny-
čios parapijos laikraščio „Žodis“ 
bendraautoris ir redakcinės ko-
legijos narys.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Jubiliatui, gydytojui ir poetui J. Terteliui Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos 
direktorė L. Žėkienė palinkėjo kūrybingų minčių dar ne vienai knygai/Bibliotekos archy-
vo nuotrauka

Į J. Tertelio (dešinėje) kūrybos popietę susirinko jo kūrybos mylėtojai bičiuliai, kolegos/
Ramunės Žilienės nuotrauka
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Parodoje – čiurlioniškos Stasio Eidrigevičiaus interpretacijos

M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus erdvėse surengtas dailininko S. Eidrigevičiaus parodos atidarymas/Ramunės Žilie-
nės nuotrauka

Iki spalio 5 dienos Drus-
kininkuose, M. K. Čiurlio-
nio memorialiniame muzieju-
je, veiks praėjusį penktadienį 
atidaryta tapytojo, grafiko, re-
žisieriaus Stasio Eidrigevi-
čiaus darbų paroda „Homma-
ge a Čiurlionis“.

Parodoje „Hommage a Čiur-
lionis“ savitai įamžintas di-
džiojo Lietuvos menininko M. 

K. Čiurlionio atminimas. S. Ei-
drigevičius yra minėjęs, kad 
mintis savaip įprasminti ir pa-
gerbti M. K. Čiurlionį jam kilo, 
žiūrint į vieną M. K. Čiurlionio 
paveikslą. „Jūroje“, pakilusioje 
bangoje, matomos trys raidės 
– MKČ. Jas dailininkas pano-
ro įprasminti, piešdamas M. K. 
Čiurlionio portretų ciklą: por-
tretuose jo veidas tarytum pa-

sislėpęs už tų trijų raidžių kau-
kės. Kaip savaitraščiui „Mano 
Druskininkai“ sakė S. Eidri-
gevičius, su M. K. Čiurlioniu jį 
sieja ne tik naudojamų dailės 
technikų bendrumas, bet ir me-
ninė kalba simboliais: „M. K. 
Čiurlionis yra labai savitas me-
nininkas, nepamėgdžiojamas 
ir nepakartojamas. Tačiau, 
manau, mus jungia pastelės, 

Parodos „Hommage a Čiurlionis“ fragmentas. Portretų cikle savitai įprasmintas M. K. 
Čiurlionio atminimas/Ramunės Žilienės nuotraukos

akvarelės technika, panašių 
formatų naudojimas bei kalba 
metaforomis.“

Parodos atidaryme viešė-
jo gausus druskininkiečių ir 
kurorto svečių būrys. Rengi-
nyje parodos kuratorius, daili-
ninkas Saulius Rudzikas įvardi-
jo, kad Druskininkuose susitiko 
du meno grandai – Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis ir Sta-
sys Eidrigevičius.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus vadovas Osval-
das Daugelis patikino S. Eidrige-

vičiaus darbuose įžvelgiantis ne 
tik poetines, lyrines interpretaci-
jas, bet ir tam tikrą šmaikštumą, 
gyvumą – jo nuomone, šių daly-
kų trūksta šiuolaikiniame mene.

M. K. Čiurlionio memorialinio 
muziejaus vadovė Regina Stan-
kevičienė pasidžiaugė, kad da-
bar muziejaus lankytojai turi ga-
limybę pamatyti tokią išskirtinę ir 
aktualią S. Eidrigevičiaus darbų 
parodą Druskininkuose.

„Mano Druskininkai“ 
informacija
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UAB „Druskininkų vandenys“ skelbia aukcioną, kuriame bus 
parduodama automašina MAN 8150, pardavimo komisijos sude-
rinta kaina – 1 500Eur.

Aukcionas įvyks š. m. rugsėjo 14 d. 9.00 val. bendrovės patalpo-
se M. K. Čiurlionio g. Nr. 115. Prekes apžiūrėti ir registruotis daly-
vauti aukcione galima iki š.m. rugsėjo 13 d. darbo valandomis. 

Telefonai pasiteirauti: (8 313) 51322, 8 616 07216.

„Saulutės“ pacientai rugsėjį 
pasitiko parodos atidarymu

Gražina Naujalienė, 
„Saulės“ pagrindinės moky-

klos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

Rugsėjo 3 d. paveikslų gale-
rijoje susirinko gausi „Saulu-
tės“ bendruomenė – medikai, 
mokytojai, mokiniai, svečiai ir 
iš Druskininkų miesto. Mokslo 
metai prasidėjo dailininkų są-
jungos nario Alfonso Šuliaus-
ko (1938-2017) parodos „Vaikai 
dailininko kūryboje“ atidarymu. 
Pagrindinį dėmesį savo kūry-
boje dailininkas teikė žmogui, 
žmogaus vidiniam ir išoriniam 
grožiui. Dailininko žmona, bu-
vusi mokytoja, Vida Šuliaus-
kienė, susirinkusiems papasa-
kojo, ką dailininko gyvenime 

reiškė vaikai. Jo darbai tarsi 
sako, kad vaikas privalo turė-
ti vaikystę, nes kito tokio nerū-
pestingo laiko, kai gali svajoti 
apie pačius keisčiausius daly-
kus, daugiau niekada nebus. 
Svarbi kiekvienam vaikui ir mo-
kykla, atverianti galimybių pa-
saulį.

Druskininkų „Saulutės“ vado-
vė Rima Pikūnienė pasveikino 
su mokslo metų pradžia, pasi-
džiaugė noriai lankomais vaikų 
kūrybingumą išlaisvinančiais 
dailės terapijos užsiėmimais.

Po parodos atidarymo visi su-
sirinko bibliotekoje, kurioje bi-
bliotekininkė Danutė Potelienė 
supažindino su dailininko pro-
zos ir poezijos kūriniais, kitų 
autorių knygomis apie jį.

Mokslo metai prasidėjo dailininko A. Šuliausko (1938-2017) parodos „Vaikai dailininko 
kūryboje“ atidarymu/Asmeninio archyvo nuotraukos

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje 
„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt

Daugiau informacijos tel. 8 646 27272
El. p.: info@manodruskininkai.lt
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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

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta 
norime palengvinti praradimo skausmą.

Nuoširdžiai užjaučiame Rimą Tamulevičių 
dėl Mamytės mirties.

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

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, 
brangiausi žmonės eina ir palieka... 

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa
ir atminty gyvi išlieka. 

Nuoširdžiai užjaučiame Danutę Miliauskienę, 
mirus broliui Juozui. 

D. Stravinskienė, J. ir V. Žūkai

Renginiai
Lauko kinas Druskininkų 

pramogų aikštėje:
Rugsėjo 6 d. d. 20 val. Kino ka-

ravanas . Filmas „Gražuolė ir Se-
bastianas“ (Prancūzija) 

Rugsėjo 7 d. d. 20 val. filmas 
„Pašiūrė“ (JAV) N-13

Rugsėjo 8 d. d. 20 val. filmas 
„Non-Stop“ (JAV) N-13

Rugsėjo 7 d. 10 val. Literatūrinis 
rytmetis „Pasikviesk knygą į drau-
gus“ (Viešosios bibliotekos Leipa-
lingio padalinys, Alėjos g. 30, Lei-
palingis)

Rugsėjo 7 d. 16 val. paskaita 
„M. K. Čiurlionio ir M. Veriovkinos 
susitikimai?“. Lektorė – dailėtyri-
ninkė, humanitarinių mokslų dak-
tarė Laima Laučkaitė-Surgailienė. 
(Druskininkų miesto muziejus, M. 
K. Čiurlionio g. 59)

Rugsėjo 8 d. 13 val. Penktojo 
tarptautinio Marianos Veriovkinos 
simpoziumo atidarymas (V. K. Jo-
nyno galerija, Turistų g. 9)

Rugsėjo 10 d. 17.30 val. kino 
seansas. Filmas „Moterys meluoja 
geriau. Robertėlis“. Bilieto kaina 4 
Eur (Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centras, Veisiejų g.17)

Rugsėjo 11 d. 15-18 val. Edu-
kacinis V. K. Jonyno ir J. P. Kazic-
ko piknikas. Nemokamos kūrybi-
nės vitražo, mozaikos ir skulptūros 
dirbtuvės (V. K. Jonyno galerija, 
Turistų g. 9)

Rugsėjo 11 d. (antradienį) prie 
Neravų bendruomenės centro – 
bendruomenės popietė „Ruduo su 
šypsena“. 17.30 val. Alytaus tea-
tro spektaklis vaikams „Žaidžia-
me pasaką“ (4-7 m. vaikams), 18 
val. Manto Baltrušaičio koncertas, 
18 val. Dailininko Deivido Sinke-
vičiaus kūrybinės dirbtuvės visai 
šeimai „Tep šlep“

Rugsėjo 13 d. 16.30 val. „Drus-
kininkų krašto tautotyros metraš-
čio“ pristatymas (Druskininkų sa-
vivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

Nuo rugsėjo mėnesio kiekvie-
ną antradienį 19 val. „Auksinio 
proto“ 10-asis gyvų žaidimų se-
zonas. Registruok 2-9 žmonių ko-
mandą e. p: renginiai@juc.lt, tel. 8 
646 56003 (Druskininkų jaunimo 
užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Parodos

Stasio Eidrigevičiaus paroda 
„Hommage a Čiurlionis“ (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Rugsėjo 7 d. 17 val. parodos „Dr. 
Juozo Petro Kazicko gyvenimo is-
torija“ pristatymas V. K. Jonyno ga-
lerijoje. Pranešimą skaitys istorijos 
tyrinėtojas Vidmantas Valiušaitis 
(Turistų g. 9, Druskininkai).

Fotografijų paroda, skirta Sąjū-
džio 30-mečiui ir atkurtos Lietuvos 
šimtmečiui paminėti (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. 
Kudirkos g. 13)

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

Naujiena Lietuvoje!
Sveikatos, jaunystės, ištvermės ir grožio šaltinis. 

Maloniai kviečiame į „Karštą jogą“ Druskininkuose! 
Registracija telefonu: 8 655 38039

FACEBOOK – Tavo Mudra

Atliekame statybos ir apdailos darbus. 
Tel. 8 601 52590

„Medea SPA“ viešbučiui reikalinga masažuotoja. Siūlome 
gerą atlyginimą, patogų darbo grafiką, visas socialines 

garantijas. Tel. 8 625 62205



2018 m. rugsėjo 6 d.                                                          Savaitraščio Nr. 17112

2018.09.08 d.
Šeštadienis

2018.09.07 d.
Penktadienis

2018.09.09 d.
 Sekmadienis

2018.09.10 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Senis.

10:20 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 8.

11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 UEFA „Tautų taurės“ futbolo 

turnyras. Lietuva – Serbija. Tiesioginė
transliacija iš Vilniaus.
23:20 Fantastiškas penktadienis. 

Premjera. Paguodos kvantas.
01:05 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 8 (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Tai - mano gyvenimas“.
11:55 PREMJERA „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 NAUJAS SEZONAS „TV Pa-

galba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ledynmetis. Žemynų atsi-
radimas“.

21:10 PREMJERA VAKARO KINO 
TEATRAS „Poilsiautojai. Pavydo žai-
dynės“. 

23:20 „Abraomas Linkolnas. Vam-
pyrų medžiotojas“.

01:25 „Išeities kodas“ (k.).
03:00 „Meilės pusiausvyra“ (k.).
04:35 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
05:30 „Naujakuriai“.

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

šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 NAUJAS SEZONAS Gyvūnų 

policija. 
18:30 Žinios. 
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2 

penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Neįmano-

ma misija. Slaptoji tauta.
23:40 Europa.
01:20 Pasmerktas būrys (k). 

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
07.10 Grilio skanėstai. 
07.40 Lietuva tiesiogiai. 
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 Partizanų keliais 2. 
10.50 Grįžtu namo. 
11.25 „Juodosios katės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Gyvenimo būdas. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris.
18.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
19.00 „Bitininkas“.

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

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

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

pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 @rimvydasvalatka. 
20:30 Info diena. 
21:00 Juodoji aušra.
23:00 Aurora. Operacija „Likvidavi-

mas“ (k).
00:50 „Strėlė“.
01:40 „Kas žudikas?“ (k). 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“ (k.).

07:00 Gimtoji žemė. Laida žemdir-
biams ir apie juos.

07:30 Premjera. Hani ir Nani 2.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Plane-

ta Žemė 2. Kalnai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Metų laikai. Ruduo.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 4.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Gražiausios poetų dainos.
22:40 Didžioji afera.
00:30 Paguodos kvantas (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Plane-

ta Žemė 2. Kalnai (k.).
03:05 Pasaulio dokumentika. Metų 

laikai. Ruduo (k.).
04:00 Teisė žinoti (k.).
04:25 Džesika Flečer 4 (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Šventadienio mintys.

07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Pra-

šoktos kurpaitės.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Šiluvos atlaidai. 
13:45 Puaro.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.

10:20 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 8.

11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 UEFA „Tautų taurės“ futbolo 

turnyras. Juodkalnija – Lietuva. Tie-
sioginė transliacija iš Podgoricos.

23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Klausimėlis.lt (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 Seserys (k.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Pasaulis iš viršaus“. 
07.55 „Neprijaukinti. Nor-

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

Somalilandas“. 
10.35 „Pavojingiausios kelionės. 

Surinamas“. 
11.10 Ekovizija. 
11.20 Grilio skanėstai. 
11.50 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.50 „Širdies plakimas“.
16.00 Žinios.
16.20 Grįžtu namo. 
16.55 „Pasaulis iš viršaus“. 
17.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
19.00 „Jekaterina Didžioji“.
20.00 Žinios.
20.25 „Jekaterina Didžioji“.
21.30 Skinsiu raudoną rožę.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
00.40 „Viskas dėl tavęs“.
02.45 „Merdoko paslaptys“ 
04.15 Skinsiu raudoną rožę.
04.40 „Rasputinas“.
05.30 Grilio skanėstai. 
06.00 Skinsiu raudoną rožę.

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

Sukilėliai“.
08:00 „Aladinas“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 NAUJAS SEZONAS „Virtuvės 

istorijos“.
09:30 NAUJAS SEZONAS „Gardu 

Gardu“. 
10:00 NAUJAS SEZONAS „Svajo-

nių ūkis“. 
10:30 PREMJERA „Mokytis nieka-

da nevėlu“.
11:00 NAUJAS SEZONAS „Misija: 

dirbame sau“. 
11:30 „Egipto princas“.
13:20 „Šoklusis bičiulis. Pasaulio 

čempionas“.
15:00 PREMJERA „Svajoklis Badis“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO 

TEATRAS „Princesės dienoraštis“.
21:50 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 

GERO KINO VAKARAS „Švyturys 
tarp dviejų vandenynų“.

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

08:00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
08:30 NAUJAS SEZONAS „Mamy-

čių klubas“. 
09:00 PREMJERA „Kulinarinis de-

tektyvas“. 
09:30 NAUJAS SEZONAS „Penkių 

žvaigždučių būstas“. 
10:00 NAUJAS SEZONAS „Pasau-

lis pagal moteris“. 
10:30 NAUJAS SEZONAS „Svajo-

nių sodai“. 
11:30 „Kelias į Eldoradą“.
13:10 „Auksiniai bateliai“.
15:00 „Šoklusis bičiulis. Sugrįžimas“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI „Kontrolinės vyrų 

krepšinio varžybos. Lietuva - Latvija“.
21:20 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Brangus krovinys“.
23:05 „Nepatikimi kaimynai“.
00:55 „Švyturys tarp dviejų vande-

nynų“ (k.).
03:20 „Abraomas Linkolnas. Vam-

pyrų medžiotojas“ (k.).
05:10 „Naujakuriai“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“.

07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Visi mes žmonės“. 
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
21:57 „TV3 orai“. 
22:00 VEIKSMO PIRMADIENIS 

„Kobra 11“.
23:00 VEIKSMO PIRMADIENIS 

„Blogas policininkas“.
00:05 „Kastlas“.
01:00 „Kaulai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Specialioji jūrų policijos tarnyba“.
03:35 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:25 „Kastlas“ (k.).
05:10 „Rouzvudas“ (k.).

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

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

Fu Panda“. 
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““. 
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“. 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:20 „Drakonų kova. Super“. 
09:50 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA Blizgutis.
11:25 Herbis. Lenktynių asas.
13:25 Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę.
15:25 Ir vėl tu! 
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Alvinas ir bu-

rundukai 3.
21:15 Tami.
23:10 Sekso abėcėlė.
01:05 Neįmanoma misija. Slapto-

ji tauta (k). 

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

šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Infiltruotas.
00:55 „Akloji zona“.
01:45 Džonas Vikas 2 (k). 

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

08.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi. 
08.45 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 Gyvenimo būdas. 
11.00 „Iššūkis“.
13.00 „Baltoji vergė“.
15.00 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
15.15 Skinsiu raudoną rožę. 
16.00 Žinios.
16.15 Rubrika „Saugi vaikystė“.
16.20 Partizanų keliais 2. 
16.50 Grilio skanėstai. 
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk “ (tęs.). 
20.00 Žinios.
20.25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
22.00 Žinios.
22.30 „Mesingas. Aplenkiantis lai-

ką“ (tęs.).
23.00 „Iššūkis“.
01.00 „Moterų daktaras“.
02.45 „Baltoji vergė“.
04.05 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“. 
04.30 „Iššūkis“.
06.00 „Pavojingiausios kelionės. 

Madagaskaras“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Florencija“. 

06:15 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (k).

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
09:30 „Varom!“.
10:00 „Vaikai šėlsta“. 
10:30 „Džiunglių princesė Šina“.
11:30 „Nepaliesta Meksika“. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:00 „Reali mistika“. 
17:05 „Nusikaltimų tyrėjai“. 
18:15 „Kas žudikas?“. 
19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS Paskutinis 

samurajus.
00:25 AŠTRUS KINAS Bepročiai.
02:15 „Strėlė“ (k).
03:45 Dainuok mano dainą (k). 

06:25 Baltijos galiūnų čem-
pionato finalas. Radviliškis 
(k). 

07:25 „Nepaliesta Meksi-
ka“ (k). 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čempi-

onatas. Kaunas. 
10:00 „Vaikai šėlsta“. 

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

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

Fu Panda“. 
07:45 „Sveiki atvykę į „Veiną““. 
08:10 „Pabaisiukas Bansenas“. 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:40 „Drakonų kova. Super“. 
10:10 KINO PUSRYČIAI Kempiniu-

kas Plačiakelnis.
11:55 Žvaigždžių dulkės.
14:25 Pasikeisti vietomis.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 NAUJAS SEZONAS Lietuvos 

balsas. Aklosios perklausos. 
22:00 PREMJERA Džonas Vikas 2.
00:25 Pjūklas 4.
02:10 Tami (k).

20.00 Reporteris. 
20.30 Grilio skanėstai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris. 
22.45 Keliauk su „Reporteriu“. 
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Juodosios katės“.
02.45 „Jekaterina Didžioji“.
03.35 „Viskas dėl tavęs“.
04.20 „Juodosios katės“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Geriausios nardymo vietos“. 
06.00 „Pavojingiausios kelionės. La-

osas“. 
06.30 „Pasaulio turgūs. Jeruzalė“. 

18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. 
21:50 Premjera. Meilė ant ledo.
23:15 Kontrabanda.
01:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
02:50 Savaitė su „Dviračio žiniomis“ (k.).
03:30 Istorijos detektyvai (k.).
04:15 Puaro (k.).

10:30 „Džiunglių princesė Šina“.
11:30 „Gyvūnijos stebuklai“. 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“. 
13:40 „Ekstrasensų mūšis“. 
16:00 „Reali mistika“. 
17:05 „Nusikaltimų tyrėjai“. 
18:15 „Kas žudikas?“. 
19:30 „Nemiga“.
21:30 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Okupuoti“.
00:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 
02:30 Bepročiai (k).

00:35 „Rytai“.
02:45 „Poilsiautojai. Pavydo žaidy-

nės“ (k.).
04:40 „Kaulai“.
05:30 „Naujakuriai“.
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2018.09.12 d.
Trečiadienis

2018.09.13 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
08:55 Premjera. Senis.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.
10:20 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 8.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Prieš audrą 1.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

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

čiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Prieš srovę“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 NAUJAS SEZONAS „Gero 

vakaro šou“. 
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Nesunaikinamieji“.
22:25 „Filmo pertraukoje - „Vikin-

glotto“.
22:30 TĘSINYS „Nesunaikinamieji“.
00:05 „Kastlas“.
01:05 „Kaulai“.
02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:40 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:30 „Kastlas“ (k.).
05:15 „Rouzvudas“ (k.).

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

kelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Gero vakaro šou“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.
09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Rytoj, kai prasidėjo karas“.
00:05 „Kastlas“.
01:05 „Kaulai“.
01:55 „Rouzvudas“.
02:45 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:35 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:25 „Kastlas“ (k.).
05:15 „Rouzvudas“ (k.).

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

šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Slėgis.
00:20 „Akloji zona“.
01:10 Puikybė ir garbė (k).

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

šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Džekas 

Rajanas. Šešėlių užverbuotas.
00:35 „Akloji zona“.
01:25 Slėgis (k).
02:55 Alchemija XXVIII. Muzikos 

instinktas. 
03:25 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

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

07.40 Lietuva tiesiogiai. 
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Neišsižadėk“.
11.25 „Juodosios katės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Juodosios katės“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Viskas dėl tavęs“.
04.20 „Juodosios katės“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Baltoji vergė“.

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

07.40 Lietuva tiesiogiai. 
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Jekaterina Didžioji“.
11.25 „Juodosios katės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai verta“.
19.00 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 PREMJERA. „Merginos iš 

Ukrainos“.

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Grilio skanėstai. 
07.10 Gyvenimo būdas. 

07.40 Lietuva tiesiogiai. 
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Jekaterina Didžioji“.
11.25 „Juodosios katės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 „Baudėjas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 PREMJERA. „Merginos iš 

Ukrainos“.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Verslo genas“.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Juodosios katės“.
02.45 „Jekaterina Didžioji“.
03.35 „Viskas dėl tavęs“.
04.20 „Juodosios katės“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
05.35 „Baltoji vergė“.

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

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

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

jas pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena. 
21:00 Galutinis tikslas 3.
22:50 Tamsioji banga (k).
00:55 „Strėlė“.
01:45 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k). 

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

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

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

pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena. 
21:00 Skerdikas.
23:15 Galutinis tikslas 3 (k).
01:00 „Strėlė“.
01:50 „Nusikaltimų tyrėjai“ (k). 

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

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

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

pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena. 
21:00 Prezidento patikėtinis.
22:50 Skerdikas (k).
01:00 „Strėlė“.
01:50 „Kas žudikas?“ (k).

2018.09.11 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:15 Premjera. Senis.

10:20 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 8.

11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Štutgarto kriminalinė polici-

ja 8 (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).

07:55 „Visi mes žmonės“ (k.).
08:50 „Meilės sūkuryje“.

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

šviesa“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08:55 Rytas su LNK. 
10:55 KK2 (k). 
11:25 „Meilės sparnai“.
13:25 „Gyvenimo daina“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 „Rimti reikalai“.
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Puiky-

bė ir garbė.
01:10 „Akloji zona“.
02:00 Infiltruotas (k). 

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

Vyrų šešėlyje. Joana Paval-
kytė- Griniuvienė“. 

07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Delta“.
09.15 „Moterų daktaras“.
10.20 „Neišsižadėk“.
11.25 „Juodosios katės“.
12.30 „Bitininkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Gluchariovas“.
14.55 „Deimantų medžiotojai“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 Reporteris. 
18.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
19.00 „Bitininkas“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Merginos iš Ukrainos“.
22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Saugi vaikystė“.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Juodosios katės“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Viskas dėl tavęs“.
04.20 „Juodosios katės“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“.
05.35 „Baltoji vergė“.

07:00 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

07:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (k).

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

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

jas pėdsakas“ (k).
13:45 „Kijevo operatyvinė grupė“.
14:50 „Farų karai“.
15:50 „Teisingumo agentai“.
16:55 „Kobra 11“.
18:00 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
19:00 „Įstatymas ir tvarka. Specia-

liųjų tyrimų skyrius“.
20:00 DELFI dėmesio centre. 
20:30 Info diena. 
21:00 Tamsioji banga.
23:15 Paskutinis samurajus (k).
01:55 „Juodasis sąrašas“ (k).
02:45 „Okupuoti“ (k).

09:50 „Tai - mano gyvenimas“.
12:00 „Laukinė žemė“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Kam ta meilė?“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Kryžminė ugnis“.
23:50 „Kastlas“.
00:50 „Kaulai“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:35 „Specialioji jūrų policijos tar-

nyba“.
03:20 „Kaip išsisukti įvykdžius 

žmogžudystę“.
04:10 „Kastlas“ (k.).
05:00 „Rouzvudas“ (k.).

09:55 Europos Komisijos Pirmininko 
J. C. Junckerio metinė kalba. Tiesio-
ginė transliacija iš Strasbūro.

11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau! 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Smaragdo miestas.
23:45 Klausimėlis.lt. 
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Vartotojų kontrolė (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

22.00 Reporteris. 
22.55 Rubrika „Renovacija. Tikrai 

verta“.
23.00 „Gluchariovas“.
00.05 „Delta“.
01.05 „Bitininkas“.
02.00 „Juodosios katės“.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.35 „Viskas dėl tavęs“.
04.20 „Juodosios katės“.
05.05 „Nuostabūs pojūčiai“. 
05.35 „Baltoji vergė“.

MB „Mileipas“:
Parduoda įvairią statybi-

nę medieną.
Stato rąstinius namus.
Pjauna medieną mobiliu 

gateriu.
Veža krovinius sunkveži-

miu (iki 5 T) su kranu.
 

Tel. 8 659 32055
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Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

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

8 682 20383

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

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

DVIRAČIAI:
Nauji ir naudoti.

Nuoma, remontas, 
atsargines detales, 

aksesuarai.
Tel. 8 682 10953

Mus rasite: 
Šv. Jokūbo g. 3

Dirbam be išeiginių.

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

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

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

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

Žemės darbai. Greitai ir kokybiškai (3 t ekskavatoriumi): 
pamatų kasimas, vamzdynų ir pagalbinių tinklų klojimas, 
valymo įrenginių instaliavimas ir pajungimas, pagalbiniai 

darbai. 20 m. patirtis, 10% pigiau nei rinkos kaina. 
Tel. 8 602 44024

Siūlome darbą tarptau-
tinių krovinių pervežimo  
vairuotojams-ekspedito-
riams. Tel. 8 687 93693

Dėmesio!
Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į 

B kategorijos vairuotojų kursus! 
Renkama nauja grupė 
rugsėjo19 dieną 17 val.

Gardino g. 1, Druskininkai

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

Siūlome darbą  silpnų srovių sistemų mon-
tuotojams (-joms): vaizdo stebėjimo, apsaugi-
nės, gaisrinės signalizacijos sistemų įrengi-
mo darbai. Tel. 8 698 73337

Parduodame pušines malkas. Atvežame. 
Tel. 8 675 85497

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

SIŪLOME DARBĄ TARPTAUTINIŲ REISŲ 
VAIRUOTOJAMS-EKSPEDITORIAMS 

(CE kategorija, 95 kodas). Tel. 8 616 30901

Romenos Purvinienės padavėjos diplomą, išduotą 2003.09.30, pažymėjimo 
kodas 2105, išduotą „Profesijų spektras“, laikyti negaliojančiu.

Perku lengvuosius automobilius, gali būti su 
defektais.  Tel. 8 662 32490

Šeštokei mergaitei ieškome pedagogo 
(-ės), galinčio padėti ruošti namų darbus ir 
motyvuoti vaiką mokytis. Tel. 8 605 81723

Mes Jums siūlome pirtį,šiltą maistą, 
gerą nuotaiką!

Taip pat priimame užsakymus gedulingiems 
pietums bei banketams.

Kavinė dirba kiekvieną dieną nuo 10 iki 22 val.
Pirties darbo grafikas:

I-V: 16.00-20.00
VI-VII: 12.00-20.00

Pirties kaina žmogui 5 Eur.
Tel.: 8 610 38213



2018 m. rugsėjo 6 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 17115

Asmeniniai skelbimai
4 kambarių 70 kv. m butas M. K. 
Čiurlionio g. 86, 4 aukšte, be re-
monto. Kaina – 59000 Eur. Gali-
ma derėtis. Tel. 8 616 36909

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

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

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

20 a namų valdos sklypas, Nau-
jasodės pradžioje, Jaskonių g. ša-
lia miško ir prie pat asfaltuoto kelio, 
4 km nuo Druskininkų. Yra atvesta 
elektra. Padaryta kadastriniai 
matavimai, vandentiekis, visi do-
kumentai yra. Kaina – 14500 Eur. 
Tel.: 8 686 14615, 8 628 36763

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

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

Sodas SB „Raigardas“, tinka gy-
venti žiemą. Kaina – 23500 Eur. 
Tel. 8 606 04614

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

Ištinkuotas garažas Baltašiškėje. 
Yra elektra, didelė duobė.  
Tel. 8 621 24476

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

„Seat Alhambra“ 2000 m., 1,9 L, 85 
kW, dalimis. Tel. +370 687 40273

„Toyota Corola“ 2004 m., 2 L 
dyzelinas + žieminės padangos. 
Kaina – 1900 Eur.  
Tel. 8 616 37622

„Audi A6“ 1995 m., 2,5 L TDI, 
103 kW, 6 pavaros, žalios spal-
vos. Kaina – 1550 Eur.  
Tel. 8 687 98870

„WV Passat“ 2006 m., 2 L dyzeli-
nas, 103 kW, universalas, juodos 
spalvos. Kaina – 3100 Eur.  
Tel. 8 628 87825

„Volvo V70“ 2001 m., dujos, TA 
iki 2020.09 už 1950 Eur; „Opel 
Vivaro“ 2006 m., 1,9 DTI, 9 vietų 
už 3950 Eur. Tel. 8 623 53377

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

„Opel Vectra“ 2000 m., 2 L dyze-
linas. Kaina – 300 Eur.  
Tel. 8 624 25449

Padangos R17, R16, R14, lieti 
ratlankiai R15 „Renault“, lieti ratlan-
kiai R15 WV. Tel. 8 624 25449

„Audi 80“ („bulka“) dalimis.  
Tel. 8 621 83124

„Opel Zafira“ 2002 m., 1,6 L ben-
zinas, 7 vietų. Tel. 8 623 23430

„Renault Espace“ 1995 m., 2 L 
dyzelinas. Tel. 8 621 24476

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Pristato-
me nemokamai. Tel. 8 685 50393

Parduodama gyvuliai, pieno, 
mėsos produktai

Kiaulė ir maistinės bulvės. Bulves 
atvežame į namus.  
Tel. 8 601 22865

Parduodami įvairūs daiktai

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

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

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

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

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

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

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

Naudoti, geros kokybės kokliai: 
20x20 cm lygūs po 1 Eur, kampi-
niai po 1,5 Eur; metalinis cinkuo-
tas vamzdis (18 cm) po 12 Eur/1 
m. Tel.: 8 604 57914, 8 313 54697

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

Pigiai metalinis gėlių stovas su 
ąžuolinėm lentynom (aukštį galim 
reguliuoti); pigiai koklinė virtuvės 
krosnis su kokliniu gartraukiu 
(išsiardyti patiems); dujų balionas 
su reduktorium už 10 Eur.  
Tel. 8 672 41091

Vokiškas 120 bosų akordeonas 
„Montana“ už 350 Eur; kampinis 
buko spalvos rašomasis stalas už 
50 Eur; 3-jų padėčių lova reguliuo-
jama pulteliu, medinis korpusas už 
350 Eur; antipragulinis čiužinys už 
120 Eur. Tel. 8 610 27959

„Ryto“ gimnazijos švarkas ir 
megztinis, kostiumas berniukui, 
kostiumas paaugliui.  
Tel. 8 620 51929

Naudoti keramikiniai blokeliai 
(25x25x9 cm). Tel. 8 687 72724

Išmanusis telefonas „Samsung 
Galaxy S4 mini“, dailus, LT, 
ekranas  4,3 colių, OS „Android“, 
procesorius „Quad-core“ 1,2 
GHz, operatyvinė atmintis 1536 
MB, vidinė – 8 GB, kameros- 8 ir 
1,9 MP. Naujas, nenaudotas. Ori-
ginalioje pakuotėje su priedais. 
Garantija iki 2019.09.22. Pride-
damas gražus dėklas. Kaina – 
169 Eur. Tel. 8 612 29462

Dvi dvejų durų spintas, senovines 
austas lovatieses, lininis siūlas, 
užuolaidos. Tel. 8 600 38695

Dvivietė fanerinė valtis.  
Tel. 8 626 60208

Išmanūs laikrodžiai (su SIM kor-
tele, GPS, WiFi, kamera, spalvos: 
juoda, balta ir žydra) po 20 Eur; 
dviračiai: „Gazelle XL“, 8 „Nexus“ 
pavaros už 220 Eur; „Gazelle“ mo-
teriškas, M dydis, 8 „Nexus“ pava-
ros už 210 Eur; „Batavus“ moteriš-
kas, M dydis, 8 „Nexus“ pavaros 
už 175 Eur. Tel. 8 623 53377

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

Kineskopiniai plokščiaekraniai te-
levizoriai (37 ir 51 cm įstrižainė), 
TV priedėliai; pulteliai po 3-22 
Eur. Tel. 8 686 43600

Dulkių siurblys „Zelmer“ už 30 
Eur; šaldytuvas „Candi“ už 70 
Eur; šaldytuvas „Whirpool“ už 50 
Eur; automatinė skalbimo mašina 
„Elektroliux“ už 80 Eur; akvariu-
mas  (72 L) su įranga už 35 Eur; 
indaplovė AEG už 120 Eur.  
Tel. 8 650 87433

REIKIA PINIGŲ?
Paskolos.

Paskolų ir skolų refinansavimas.
Galimybė pasiskolinti 

papildomai.
Tel. 8 608 79790

Perka

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

Metalinius ar nebrangiai lengvo 
lydinio ratlankius R16, tinkančius 
„VW Golf“. Tel. 8 613 71001

12-15 a sklypą Neravų kaime, 
Gojaus g. Tel. 8 687 17484

Apleistą 1-2 kambarių butą arba 
sodą (10 km aplink Druskinin-
kus). Tel. 8 623 53377

Ieško darbo

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

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

52 m. vyras ieško apsaugininko, 
kiemsargio arba autobuso vai-
ruotojo darbo. Tel. 8 623 23430

Vidutinio amžiaus moteris ieško 
darbo. Gali prižiūrėti senyvo am-
žiaus žmogų. Tel. 8 645 64429

Vyras ieško apsaugos darbuotojo 
arba vairuotojo (B kategorija) 
darbo. Tel. 8 623 18090

Vyras ieško darbo. Gali prižiūrėti 
sodybą. Tel. 8 601 78197

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambarį 3 kam-
barių bute dirbančiai merginai 
Gardino g. Tel. 8 686 08988

Išnuomojamas 3 kambarių butas 
Vilniaus al. Ir 2 kambarių butas 
Šiltnamių g. ilgam laikui. Tel.: 
8 699 11696, +7916 8596876 
(Whatsapp, Viber)

Išnuomojamas 3 kambarių 63 kv. 
m butas naujos statybos name 
senamiestyje, Liepų g. Kaina 
– 350 Eur + komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 610 27959

Išsinuomočiau patalpas nedide-
liam ofisui. Tiktų ir naujos staty-
bos 1 kambario butas.  
Tel. 8 671 02973

Naujos statybos namas Viečiūnų 
soduose ilgam laikui. Kaina – 1 
mėn./250 Eur. Tel. 8 611 19753

Tvarkinga šeima išsinuomotų 3 
kambarių butą su baldais.  
Tel. 8 620 53947

Išnuomojamos 49 kv. m patalpos 
Lepų g. Kaina – 300 Eur.  
Tel. 8618 22222

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

Kiti

Dingo marga katytė. Gal kas 
matė, priglaudė. Tel. 8 616 52806

Atiduodamas namas su baldais 
ardymui. Tel. 8 616 43408 

Pamesta juoda vyriška rankinė 
su raktais, akiniais ir kortelėmis. 
Tel. 8 686 14617

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

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

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

1 kambario 24 kv. m suremontuo-
tas butas 2 aukšte iš 2, Antakal-
nio g. Kaina – 33500 Eur.  
Tel. 8 606 04614

1 kambario 36 kv. m butas 4 
aukšte iš 5, M. K. Čiurlionio g. 
Kaina – 38500 Eur.  
Tel. 8 606 04614

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

2 kambarių 50 kv. m butas 2 
aukšte iš 9, Ateities g. Kaina – 
39000 Eur. Tel. 8 606 04614

2 kambarių 52 kv. m butas Mer-
kinės g., 3 aukšte iš 5. Kaina – 
52000 Eur. Tel. 8 682 75376

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

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

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

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 17 d. 13 00 val. bus atliekami žemės sklypo 
(kad. Nr. 5925/0010:142), esančio Kaziulių k. Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 5925/0010:212) savininkus.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai. 

Tel. Nr. 868505537.

Gamybos įmonei UAB „Druskininkų Rasa“ reikalin-
gas autokrautuvo vairuotojas (-ja). Tel. 8 603 37599

Išvalysime jūsų automobilio saloną, jums patogiu 
laiku. Vytauto g. 34. Tel. 8 654 35497

Parduodame 
pušines malkas. 

Atvežame. 
Tel.  8 675 85497
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Dauguma žmonių tampa nuolatiniais Druskininkų lankytojais, rekomenduoja poilsį 
mūsų kurorte ir savo draugams/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

Druskininkai iš „Sostinės dienų“ pasiekė ir JAV, ir Jungtinės Karalystės, ir 
Izraelio, ir kitų šalių gyventojus

„Sostinės dienos“ – di-
džiausia Vilniaus miesto 
šventė, organizuojama nuo 
1993 m. ir skirta visiems 
sostinės gyventojams ir 
miesto svečiams. Visi ren-
giniai vyko didžiausiose 
Vilniaus miesto erdvėse: 
Katedros aikštėje, Gedimi-
no prospekte, Vingio par-
ke ir kitose. Organizatorių 
teigimu, „Sostinės dienos“ 
yra pats masiškiausias kul-
tūros festivalis mieste.

Rugpjūčio 31-rugsėjo 2 die-
nomis jau antrą kartą miesto 
gyventojams ir svečiams Ge-
dimino prospekte buvo pri-
statyta „Turizmo gatvė“, ku-
rioje Valstybinis Turizmo 
departamentas į vieną vietą 
subūrė Vilniaus, Kauno, Birš-
tono, Neringos, Klaipėdos, 
Klaipėdos rajono, Palangos, 
Anykščių, Alytaus ir Druski-
ninkų turizmo žinovus. Šio-
je šurmuliuojančioje erdvėje 
netrūko draugiškų patarimų, 
kur Lietuvoje ilsėtis ir atos-
togauti, ką įdomaus nuveik-
ti rudens savaitgaliais. Turiz-
mo naujovėmis tai pat atvyko 

pasidomėti ir Ūkio ministras 
Virginijus Sinkevičius, kuris 
džiaugėsi  pailsėjęs ir pralei-
dęs savo atostogas Druski-
ninkuose.

Druskininkų turizmo ir vers-
lo informacijos centro bei 
„Eglės“ sanatorijos atstovai 
kvietė atrasti naujus miesto 
maršrutus, pramogas ir turisti-
nius objektus. Šventės svečiai 
negailėjo gražių žodžių mūsų 
kurortui. Vilnietis Pranas, už-
sukęs į Druskininkų stendą, 
su džiaugsmo ašaromis aky-
se dalinosi prisiminimais, kaip 
Druskininkų sveikatinimo įs-
taigos darbuotojai prieš dau-
gelį metų jam išsaugojo gy-
vybę. Nepraėjo pro šalį ir 
kaunietė Ieva, mūsų kurorto 
atstovams drąsiai teigusi, kad 
reabilitacijos centras „Upa“ – 
geriausia ir moderniausia, jos 
nuomone, sveikatingumo įs-
taiga Baltijos šalyse.

Džiugu, kad dauguma žmo-
nių tampa nuolatiniais Drus-
kininkų lankytojais, rekomen-
duoja poilsį mūsų kurorte ir 
savo draugams. Jau 9 me-
tus iš eilės du kartus per me-

tus Lukas su visa savo šeima 
važiuoja į Druskininkus, to-
dėl pastebi, kaip miestas kei-
čiasi, atsinaujina. Labiausiai, 
kaip sakė Lukas, tobulėja dvi-
račiams skirta miesto infras-
truktūra bei paslaugų pasiū-
la. 

Tarp šventės lankytojų buvo 
ir tų, kurie prisideda prie mūsų 
kurorto viešinimo už Lietuvos 
ribų – atvykusieji pasirinko di-
desnį kiekį informacinės me-
džiagos platinimui JAV, Jung-
tinėje Karalystėje, Izraelyje, 
Ukrainoje, Vokietijoje.

„Turizmo gatvėje“ svečiai 
galėjo nemokamai įsigyti že-
mėlapių ir naudingų informa-
cinių leidinių, kurie tikrai pra-
verčia, planuojant kelionę į 
vieną ar kitą kraštą. 

Lankytojai maloniai buvo 
nustebinti suvenyrais su 
Druskininkų miesto atributi-
ka, galimybe sudalyvauti lo-
terijoje ir atsigaivinti „Drus-
kininkų Hermio“ mineraliniu 
vandeniu. 

Druskininkų TVIC 
informacija

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro bei „Eglės“ sanatorijos atstovai kvie-
tė atrasti naujus miesto maršrutus, pramogas ir turistinius objektus/Druskininkų TVIC ar-
chyvo nuotrauka


