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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Modernaus Kultūros centro statybų pradžia
pažymėta iškilmingu simbolinės kapsulės įkasimu

Iškilminga simbolinės kapsulės įkasimo ceremonija/Laimos Rekevičienės nuotrauka
Balandžio 19-ąją, prie buvusios „Nemuno“ sanatorijos
kultūros centro, įkasta naujojo
Druskininkų Kultūros centro
statybos pradžią žyminti kapsulė. 2021-aisiais duris atvers
Kultūros centras, pasižymintis ypatingomis techninėmis
naujovėmis ir universalumu,
atversiantis dar didesnes tarptautines galimybes ir perspektyvas, siekiant kultūrinį
kurorto gyvenimą bei aktyvų
kultūrinį turizmą pakelti į tarptautinį lygį.
Iškilmingoje ceremonijoje, žyminčioje istorinių darbų pradžią,
dalyvavo garbūs svečiai: LR
Ministras Pirmininkas Saulius
Skvernelis, LR Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas,
LR Seimo nariai Zenonas Streikus, Virginija Vingrienė, Robertas

Šarknickas, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Savivaldybės
administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė, Druskininkų savivaldybės tarybos nariai ir administracijos specialistai. Iškilmingą
ceremoniją stebėjo gausus būrys
Druskininkų švietimo, kultūros
darbuotojų, įvairių Druskininkuose veikiančių įmonių atstovų
ir miestelėnų.
Iškilminga muzika šventės svečius pasitiko Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Juozo Mikolainio, gyvosios
„skulptūros“ ir šventiškai nusiteikę
druskininkiečiai.
Kultūros centro statyba – vienas didžiausių bei svarbiausių
pastarojo meto projektų kurorte.

Daugiau nei 8 tūkst. kv. metrų
ploto Kultūros centre UAB „Uostamiesčio projektas“ projektuotojai
patogiai išdėstys tris skirtingo dydžio sales: didžiojoje tilps beveik
1200 žiūrovų, mažesnėje – daugiau nei 500, o dar kitoje – daugiau kaip 150 žiūrovų.
Druskininkų savivaldybės meras
R. Malinauskas pasidžiaugė, kad
į iškilmingą ceremoniją susirinko
toks gausus bendruomenės bei
svečių būrys: „Tokio svarbaus
Druskininkams objekto, kurio atsiradimo idėją taip ilgai brandinome
ir puoselėjome, statybų pradžia
yra mums visiems reikšmingas ir
ilgai lauktas įvykis. Tikiu, kad artimiausiu metu galėsime iškilmingai perkirpti juostelę, atidarydami
naująjį objektą.“
Druskininkuose nebuvo nė vieno
projekto, kurį pradedant, jau būtų

visiškai užtikrintos reikalingos lėšos, todėl šįkart taip pat tikimasi
išspręsti finansavimo klausimą.
Bendra modernaus Kultūros centro įrengimo vertė – 28,9 mln. Eur;
iš jų – 9 mln. įrangai, 19,9 mln. Eur
– statybos darbams. Lėšų šaltiniai: Savivaldybės biudžeto lėšos
– 7,8 mln. Eur, likusių lėšų tikimasi
iš Valstybės biudžeto.
Beje, pastaraisiais metais iškilę
panašios paskirties centrai kaimyninėse šalyse kainavo gerokai
brangiau.
Premjeras S. Skvernelis renginyje palinkėjo, kad projektas
būtų įgyvendinamas sėkmingai,
statybos neužtruktų, visos suinteresuotos pusės maksimaliai prisidėtų ir čia iškiltų traukos centras,
į Druskininkus kviesiantis atvykti
vis daugiau žmonių iš kitų šalies
miestų ir užsienio, subursiantis ir
pačius druskininkiečius. Vyriausybės vadovas pabrėžė, jog naujasis Kultūros centras nėra vien
Druskininkams svarbus objektas:
„Druskininkai yra vienas iš svarbiausių Lietuvos kurortinių taškų,
kuris visada visiems asocijavosi
su sveikatinimu. Tačiau Druskininkų vizija yra kur kas platesnė,
ir šiandien žengiamas dar vienas
žingsnis link Druskininkų ne tik
kaip sveikatinimo centro, bet ir
kaip laisvalaikio praleidimo vietos,
kultūros židinio stiprinimo. Pasistenkime visi, kad kuo greičiau šis
puikus objektas atvertų duris bei
pradėtų tarnauti žmonėms.“
Kultūros ministras M. Kvietkauskas, pasveikinęs druskininkiečius
bei renginio svečius su naujojo
objekto statybų pradžia, palinkėjo
susitelkimo: „Simboliška, kad toks
objektas statomas M. K. Čiurlionio
mieste. Druskininkuose gyvenęs
ir kūręs M. K. Čiurlionis sakė, kad
visus savo darbus jis skiria Lietuvai. Linkiu bendro susitelkimo
šiam svarbiam projektui – kad Lietuva, Druskininkai turėtų objektą,
kuriame laiką skirsime ne tik sveikatinimui, poilsiui – bet ir savo vidinio gyvenimo turtinimui.“
LR Seimo narys Z. Streikus pasidžiaugė, kad galiausiai baigtos
diskusijos dėl naujojo Kultūros
centro reikalingumo ir prasidėjo
realūs darbai: „Druskininkuose,
kurie dar prieškariu garsėjo intensyviu kultūriniu gyvenimu, kurių
vardą pasaulyje garsino didieji
menininkai M. K. Čiurlionis, Ž.
Lipšicas, kultūrinis gyvenimas aktyvus ir šiandien. Neabejoju, kad
naujasis objektas pasitarnaus ir
visos Europos bendruomenei –
nes atvykstančių, norinčių pažinti
Lietuvą, Lietuvos kultūrą, Druskininkus žmonių – vis daugiau.“
Iškilmingos ceremonijos metu
rangos darbus vykdysiančios UAB
„Statybų kodas“ direktorius Lauras Danys pažadėjo, kad, bendrovei atlikus darbus, po dvejų metų
visi susirinks perkirpti šventinę
objekto atidarymo juostelę.

4-5 psl.

Jau šį savaitgalį
– šokanti aikštė,
plovo virimo
čempionatas ir
naktinis bėgimas
aplink Druskonio
ežerą

3 psl.

Dabar pats metas
išmėginti smagias
žiemos pramogas
„Snow Arenoje“!

5 psl.

Kūrybai įkvėpė
japoniškos
animacijos
žiūrėjimas

7 psl.

Šventinį savaitgalį
Druskininkus
užliejo žydinčių
narcizų ir svečių
jūra

16 psl.
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Su Gardino savivaldybės atstovais aptartos
galimų bendrų projektų gairės

Gardino ir Druskininkų savivaldybių atstovai aptarė prioritetines temas, pagal kurias gali būti teikiamos paraiškos ES finansavimui gauti/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Siekdama kurti palankią gyvenamąją aplinką visoje šalies teritorijoje, Lietuva kartu su kaimyninėmis šalimis sėkmingai tęsia
savo partnerystę Europos bendradarbiavimo per sieną programose. Šios Europos Sąjungos
(ES) finansuojamos programos
remia bendrus kaimyninių šalių socialinės įtraukties, istorinio
ir kultūrinio paveldo išsaugojimo,
ekologijos, pasienio saugumo ir
daugelyje kitų sričių projektus.
Kovo 18 d. paskelbtas trečiasis
kvietimas teikti projektų paraiškas pagal 2014-2020 m. Europos

kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą
(toliau – programa).
Projektuose privalo dalyvauti
bent vienas partneris iš Baltarusijos ir bent vienas partneris iš ES
valstybės narės – Lietuvos arba
Latvijos.
Siekiant sėkmingo bendradarbiavimo, teikiant paraiškas, praėjusį ketvirtadienį Druskininkų
savivaldybėje lankėsi Gardino savivaldybės atstovai: mero pavaduotoja Zoja Kulieša, mero pavaduotojas Boltryk Andrej ir Gardino

miesto statybos-remonto susivienijimo „Grodnozelenstroi“ direktorius Kovš Valerij. Susitikime
dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Administracijos direktorė
Vilma Jurgelevičienė, administracijos specialistai bei amatų centro
„Menų kalvė“ veiklų koordinatorė
Ingrida Griniūtė.
Susitikimo metu aptartos prioritetinės temos, pagal kurias gali
būti teikiamos paraiškos. Analizuotos visos sritys ir galimybės,
kurios būtų pačios naudingiausios abiems partneriams.

Aptarta naujos, lietuvybę atspindinčios
skulptūros idėja Druskininkų mieste

Perkami butai Savivaldybės
socialinio būsto fondo plėtrai
Perkančioji organizacija: Druskininkų savivaldybės administracija
Įgalioti asmenys: Rasa Vilūnienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio
skyriaus vyriausioji specialistė, Vasario 16-osios g. 7, LT- 66118 Druskininkai, 115 kab.
tel.: (8 313) 52 242, faks. (8 313) 55 376, rasa.v@druskininkai.lt, Edita Davičikaitė,
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, Vasario 16-osios g. 7, LT -66118 Druskininkai 216
kab. arba tel. (8 313) 52 866, faks. (8 313) 55 376, el. paštas edita.d@druskininkai.lt;
Pirkimo objektas: Butai Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Perkami vieno
ir dviejų kambarių butai Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Pirkimo objektas skaidomas į 10 pirkimo objekto dalių:
I dalis -1 kambario butas – Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g., Druskininkų g.,
Gardino g., Baravykų g., M.K. Čiurlionio g. (atkarpoje nuo M.K. Čiurlionio g. 75 iki
M.K. Čiurlionio g. 114).
II dalis -1 kambario butas – Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.
III dalis -1 kambario butas – Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g.
IV dalis -1 kambario butas – Viečiūnų miestelyje.
V dalis -1 kambario butas – Leipalingio miestelyje .
VI dalis -2 kambarių butas - Veisiejų g., Vytauto g., V. Krėvės g., Druskininkų g.,
Gardino g., Baravykų g., M.K. Čiurlionio g. (atkarpoje nuo M.K. Čiurlionio g. 75 iki
M.K. Čiurlionio g. 114);
VII dalis -2 kambarių butas – Ateities g., Liškiavos g., Merkinės g.
VIII dalis -2 kambarių butas – Šiltnamių g., Neravų g., Sveikatos g., Eglės g.
IX dalis -2 kambarių butas – Viečiūnų miestelyje;
X dalis -2 kambarių butas – Leipalingio miestelyje.
*Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į planuojamų įsigyti butų technines charakteristikas ir skaičių, pirkimo metu gali priimti sprendimą padidinti ar sumažinti pirkimo dalių (būstų)
skaičių ir sudaryti daugiau ar mažiau pirkimo sutarčių, jeigu įvertinimus visus pasiūlymus,
derybų rezultatus ir suskaičiavus kiekvieno pasiūlymo ekonominį naudingumą, paaiškės,
kad yra daugiau ar mažiau tinkamų pirkti būstų.
Tas pats kandidatas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo
dalims.
Perkamų daiktų paskirtis, buvimo vieta:
1) perkamo vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis
kaip 28 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m.
2) perkamo dviejų kambarių buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis
kaip 39 kv. m ir ne didesnis kaip 57 kv. m.
Perkančioji organizacija neperka butų:
1. kurie yra bendrabučio tipo butai, t.y., bendrabučio tipo kambariai su bendro naudojimo virtuve ir sanitariniais mazgais, taip pat butai bendrabučio tipo, mediniuose ar
karkasiniuose pastatuose nebus perkami;
2. kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc. (savivaldybių perkamas socialinis
būstas negali būti nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. vadovaujantis 2014 m. spalio 9
d. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 9
straipsnio 1 p. 3 d. nuostatomis).
Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos.
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: Pirkimo dokumentai skelbiami Druskininkų
savivaldybės tinklapyje adresu www.druskininkai.lt., juos taip pat galima gauti iki 2019
m. gegužės 10 d. 10.00.val., darbo dienomis ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai.
Pasiūlymų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: Pasiūlymai
dalyvauti skelbiamose derybose priimami adresu: Druskininkų savivaldybės administracija 114 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai, iki 2019 m. gegužės 10 d.
10.00 val. Kandidatas užpildyti ir pateikti dokumentus gali atvykęs tiesiai į Druskininkų
savivaldybės administraciją 115 kab. Vasario 16-osios g. 7, 66118 Druskininkai.
Jeigu Komisija kandidato parduodamo buto dokumentus gauna pasibaigus šiame
punkte nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.
Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengta paraiška: Pasiūlymai dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai: Siūlantis parduoti butą kandidatas kartu su pasiūlymu pateikia šiuos siūlomo parduoti buto dokumentus (jų kopijas):
1. parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus:
2. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. kadastro duomenų bylos kopiją;
4. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo,
nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar)
sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra
nekilnojamojo turto savininkas (priedas Nr. 3).
6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat tais atvejais,
kai perkamas žemės sklypas, – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kituose Lietuvos
Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys
asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo
šia teise.
7. kreditoriaus sutikimą, jeigu butas įkeistas;
8. namo energinio naudingumo sertifikato kopiją;
9. jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie
savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis.
10. informaciją, ar nekilnojamąjį daiktą kandidatas parduoda kartu su jam priskirtu
žemės sklypu.
Tais atvejais, kai kandidatas neparduoda nekilnojamajam daiktui priskirto žemės
sklypo, jis privalo nurodyti nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo naudojimo
sąlygas.
Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai data, laikas ir vieta: 2019
m. gegužės 10 d. 10.00 val., Druskininkų savivaldybės administracijos 216 kab. Vasario 16-osios g. 7, LT- 66119 Druskininkai.
Druskininkų savivaldybės informacija

Informacija gyventojams, gaunantiems ES
paramą maisto produktais

Posėdyje aptarta menininko V. Kavaliausko pasiūlyta idėja sudalyvauti Vyčio Paramos fondo programoje, kad mieste atsirastų lietuvybės dvasia alsuojantis meno kūrinys/Simonos Dailydaitės nuotrauka

Praėjusį trečiadienį posėdžiavę
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
meno, istorijos, kultūros srities ir
švietimo sričių specialistai aptarė menininko Viliaus Kavaliausko
pasiūlytą idėją sudalyvauti Vyčio
Paramos fondo programoje, kad

mieste atsirastų lietuvybės dvasia alsuojantis meno kūrinys.
Susirinkimo metu buvo svarstytos idėjos, galimos naujos
skulptūros vizualizacijos, erdvės, kuriose ji galėtų būti eksponuojama.
Druskininkų savivaldybė visus
Druskininkų savivaldybės gyven-

tojus ragina teikti pasiūlymus dėl
lietuviškumo simbolio – skulptūros – eksponavimo idėjos ir jos
vietos miesto erdvėse.
Detalizuotą skulptūros idėjos
mintį, vizualizacijos ir erdvės išpildymo aprašymą prašome siųsti el. p.: kultura@druskininkai.lt,
tel. pasiteirauti (8 313) 53975.

Nuo š. m. balandžio 24 d. iki gegužės 3 d. labdaros ir paramos fondas
„Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji
prašymus iki š. m. kovo 28 d.
Parama dalinama:
Druskininkuose, Baravykų g. 1, – š. m. balandžio 24, 25, 29 d. ir gegužės
2 d. 17.00-19.00 val.
Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. balandžio 30 d. 17.00-18.30 val.
Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. balandžio 26 d. ir gegužės 3 d. 16.3018.30 val.
Telefonai pasiteirauti:
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. (8 313) 52543

Druskininkų savivaldybės informacija
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Mieli medicinos darbuotojai,
nuoširdžiai sveikiname Jus profesinės šventės proga! Dėkojame
už pasirinktą kilnią gyvenimo misiją, kasdienį atsakingą, svarbų
ir prasmingą darbą, prisidedant prie sveikos, laimingos ir darnios
visuomenės kūrimo.
Linkime stiprybės, sveikatos, neblėstančio optimizmo šiame
atsakingame darbe. Lai Jūsų kasdienybė būna pilna nuoširdžių
padėkos žodžių.

Gatvės muzikos dieną
Druskininkuose melodijos liesis
netikėčiausiose vietose

Druskininkų savivaldybės vardu,
meras Ričardas Malinauskas
Balandžio 27 d. Druskininkuose – šokanti aikštė, plovo virimo
čempionatas ir naktinis bėgimas aplink Druskonio ežerą

Druskininkuose, per plovo virimo čempionatą netrūksta nei plovo, nei geros nuotaikos/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Tarptautinė šokio diena,
UNESCO sprendimu, švenčiama nuo 1982 metų. Šokio
diena sutapatinta su prancūzų baletmeisterio, šiuolaikinio baleto tėvo Žano Žoržo
Noverio gimtadieniu.
Ta
proga
Druskininkuose organizuojama Šokio dienos šventė, kurioje bus trankios muzikos, įvairiausio žanro
šokių ir geros nuotaikos. Renginį pradės ir vainikuos masinis visų šventės dalyvių šokis
– flash mob‘as. Šventėje dalyvaus gausus būrys talentingų
Druskininkų šokėjų.
Druskininkuose tą patį šeštadienį prie uzbekų virtuvės patiekalų restorano „Bukhara“ (K.
Dineikos g. 12) organizuojamas
jau ketvirtasis plovo virimo čempionatas. Visi, neabejingi šiam
patiekalui bei trokštantys išmokti kulinarinių vingrybių, ruošiant

plovą, esate laukiami renginyje.
Šventinį judesio ir muzikos
bei gardžių verdamo plovo kvapų kupiną šeštadienį Druskininkuose vainikuos naktinis bėgimas aplink Druskonio ežerą
ir Vijūnėlės tvenkinį. Startas –

21.00 val. prie Miesto muziejaus, trasos ilgis – 3,2 km.
Renginio organizatoriai –
Druskininkų kultūros centras,
Druskininkų savivaldybė, Druskininkų visuomenės sveikatos
biuras, restoranas „Bukhara“.

Gegužės 18 d., šeštadienį, Gatvės muzikos diena atkeliaus ir į Druskininkus! Muzikos
pliūpsnio miesto erdvėse startas – 12 val./Andriaus Švitros nuotrauka

Gatvės muzikos diena – jau tradicinis renginys, kurio metu įvairiuose Lietuvos miestuose groti į
gatves išeina profesionalūs muzikantai ir mėgėjai. Gegužės 18 d.,
šeštadienį, Gatvės muzikos diena atkeliaus ir į Druskininkus! Muzikos pliūpsnio miesto erdvėse
startas – 12 val.
Ši diena Druskininkuose bus pilna siurprizų – muzikantai džiugins
miesto gyventojus ir lankytojus ne
tik Vilniaus alėjoje ar Gydyklų parke. Melodijos liesis ir netikėtose
vietose, pavyzdžiui, gatve lekiančiame velomobilyje ar Druskonyje
plaukiojančiame vandens dviratyje. Smagi pramoga bus ir per miestą važiuojantis ekskursijų traukinukas su jame grojančiu muzikantu.
Maloniai nustebinti liks tie, kas nuspręs paplaukioti laiveliu Nemune,
nes jų pasiplaukiojimą šįkart lydės
romantiški muzikos garsai. Melodijos liesis ir virš pušų viršūnių, nes
muzika lankytojus pasitiks net lynų
keltuvuose.
„Gatvės muzikos dienos 2019“

šūkis – „Pamatyk muziką“. Šventės metu bus siekiama atkreipti
dėmesį į įvairių sričių menininkus,
tad bendram meno projektui „išeiti į gatvę“ raginami ne tik muzikantai, bet ir dailininkai bei kiti kūrėjai.
Visus dalyvius kviečiame pagalvoti ir apie išskirtinę aprangą.
„Gatvės muzikos dienų“ organizatoriai planuoja skelbti originaliausio sceninio įvaizdžio konkursą,
o jo nugalėtojų lauks puikūs prizai. Daugiau informacijos bus paskelbta, artėjant renginiui.
Registruotis galima svetainėje: www.gmd.lt (pildant dalyvio
formą, prie miesto pasirinkimo
spauskite „Druskininkai“).
Jeigu turite klausimų, reikia patarimų organizaciniais ir techniniais klausimais, pagalbos kreipkitės į Rūtą Barkauskienę el. p.:
ruta.barkauskiene@druskininkai.
lt, tel.: (8 313) 53975.
Kviečiame praleisti Gatvės muzikos dieną Druskininkuose ir patiems atrasti netikėčiausius grojančius kurorto kampelius!

Kviečiame į akciją
DAROM
Šiais metais kasmetė šiukšlių rinkimo akcija DAROM organizuojama
balandžio 27 d. šeštadienį, 10 val.
Kviečiame visas Druskininkų įstaigas, organizacijas ir bendruomenes prisidėti prie iniciatyvos ir kartu išvalyti bei paruošti miestą naujam vasaros sezonui.
Akcijos DAROM organizatoriai laukia tvarkomų taškų ir jų koordinatorių
sąrašų.
Išsamesnė informacija apie akciją: www.mesdarom.lt ir https://www.facebook.com/mesdarom.lt

Druskininkuose organizuojama Šokio dienos šventė, kurioje bus trankios muzikos, įvairiausio žanro šokių/Asociatyvi Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka
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Modernaus Kultūros centro statybų pradžia pažymėta iškilmingu
simbolinės kapsulės įkasimu
atkelta iš 1 psl.

Numatoma, kad projektas bus įgyvendintas 2021-aisiais, kai Druskininkuose bus rengiamos Pasaulio
lietuvių žaidynės.
Šio renginio atidarymo ceremonija
planuojama naujajame Kultūros
centre.
Druskininkai nuolat tobulėja,
vystomi Druskininkų savivaldybės patvirtintos vizijos kryptimi,
siekiant patenkinti išrankiausių kurorto lankytojų poreikius.

Neabejojama, kad modernus
daugiafunkcis kultūros renginių ir
konferencijų kompleksas padės
Druskininkams įtvirtinti ir tarptautinio kurorto, galinčio pristatyti visas kultūros tendencijas Lietuvos
ir užsienio lankytojams, pozicijas.
Naujajame Kultūros centre numatyta organizuoti pasaulinio lygio koncertus, festivalius, edukacinius renginius, temines muges,
parodas ir kitus renginius.

Kultūros centras, įvertinant kurorte jau esamą pramogų, sveikatinimo, maitinimo, apgyvendinimo
paslaugų infrastruktūrą, Druskininkams atvers dar didesnes
galimybes populiarėti ir kaip moderniam kultūros židiniui, pritraukiančiam įvairių žanrų renginius
bei meninius projektus.
„Mano Druskininkai“
informacija

Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo LR Ministras Pirmininkas S. Skvernelis, LR Kultūros ministras M. Kvietkauskas, Seimo nariai Z.
Streikus, V. Vingrienė, R. Šarknickas, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, mero pavaduotojas L. Urmanavičius, Savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė, Druskininkų savivaldybės tarybos nariai, kiti svečiai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Simbolinėje kapsulėje išliks garbiausių renginio svečių pasirašytas dokumentas/Laimos
Rekevičienės nuotrauka

Istoriniame dokumente – ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės V. Jurgelevičienės parašas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Druskininkų Kultūros centro statybų pradžią žyminčius dokumentus pasirašė garbūs renginio svečiai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Šventei iškilmingumo suteikė šokių studijos „Opus“ šokėjos/Laimos Rekevičienės
nuotrauka

Iškilmingą ceremoniją stebėjo gausus būrys Druskininkų švietimo, kultūros darbuotojų, įvairių Druskininkuose veikiančių įmonių atstovų ir miestelėnų/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Iškilminga muzika šventės svečius pasitiko Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas J. Mikolainio/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Dabar pats metas išmėginti smagias
žiemos pramogas „Snow Arenoje“!
Pavydžiai akimis nulydite nuo
kalno slidėmis ar snieglentėmis
skriejančius žiemos pramogų
entuziastus, o pats dar nė karto
nedrįsote išmėginti kalnų slidžių? Dabar pats metas tai padaryti, nes Druskininkų „Snow
Arena“ iki gegužės 15 dienos
taiko ypatingas nuolaidas – slidinėti ir išsinuomoti reikalingą
įrangą galima perpus pigiau!
Be to, „Snow Arenoje“ atnaujintas ir sniegas, todėl slidinėti
čia dar smagiau!
Kviečia išmėginti žiemos
pramogas
„Labai norime, kad kuo daugiau žmonių išmėgintų smagią
žiemos pramogą – slidinėjimą,
patirtų geriausius įspūdžius, todėl
iki gegužės 15 dienos kviečiame
paslidinėti už itin patrauklią kainą
– dvigubai pigiau, mokant tik nuo
3,5 Eur už bilietą, – sako laikinai
„Snow Areną“ eksploatuojančio Sveikatinimo ir poilsio centro
„Aqua“ direktorius Edmundas Antanaitis. – Juk šis unikalus objektas veikia, žmonės dirba, taigi
laukiam visų – ir tų, kurie dar nebandė slidinėti, ir tų, kurie norėtų
sugrįžti. Kas žino, gal kažkam tereikia tik to pirmo karto ant slidžių,
ir jis taps prisiekusiu slidinėtoju,
šios sporto šakos entuziastu?“
Centras „Aqua“ ketina bendrus
projektus aptarti ir su UAB „Kautros keltuvai“ vadovybe. „Iš Vandens parko lynų keltuvai per Nemuną perkelia į slidinėjimo trasas,
susėsime ir aptarsime, kaip būtų
galima abipusiai naudingomis
sąlygomis panaudoti tą žmonių,
kurie keliasi „Lynų keliu“, srautą.
Norisi, kad ir druskininkiečiai, ir
miesto svečiai, persikėlę per upę,
ten taip pat rastų įdomios veiklos.
Minčių yra daug. Viena iš jų – kad
vasarą būtų galima išmėginti naują
pramogą – kad ir rogutėmis nusileisti nuo kalno lauke, iš ten patekti
į žiemos trasą, vėliau – į 45 metrų
aukštyje esantį restoraną, – mintimis dalijosi E. Antanaitis. – O gal
jau kitą žiemą bus galima nuo
kalno čiuožinėti ne prie Miesto muziejaus, o lauko trasose prie „Snow
Arenos“, kur visus į kalną pakeltų
keltuvai? Beje, planuojame, kad ir
„Snow Arenoje“ veikiančių keltuvų
sėdynės taps šildomos. Tai – dar
ateities planai. Norisi sukurti kuo
daugiau kokybiškų paslaugų, kad
čia pramogaujantiems žmonėms
būtų smagiau ir komfortiškiau“.
Treniruojasi ir geriausi Europos sportininkai
2011 metais pradėjęs veikti pirmasis Pabaltijo šalyse į geriausiųjų pasaulio slidinėjimo trasų
penketuką patenkantis uždarų ir
atvirų slidinėjimo trasų kompleksas „Snow Arena“ Druskininkams
suteikia dar daugiau patrauklumo.
Jau dešimti metai žiemą kurorte
galima „rasti“ kasdien ir visus
metus. Čia pramogauja žiemos
sporto mėgėjai, atsakingiems
startams ruošiasi profesionalūs

Į simbolinės Kultūros centro statybų pradžią žyminčios kapsulės įkasimo ceremoniją susirinko gausus būrys druskininkiečių/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Druskininkų „Snow Arena“ iki gegužės 15 dienos taiko ypatingas nuolaidas – slidinėti ir
išsinuomoti reikalingą įrangą galima perpus pigiau! Be to, „Snow Arenoje“ atnaujintas ir
sniegas, todėl slidinėti čia dar smagiau!/„Snow Arena“ archyvo nuotrauka

sportininkai iš Lietuvos ir užsienio, o Druskininkų savivaldybės
mokyklų šeštokai čia nemokamai
išmoksta slidinėjimo pradmenų.
„Snow Arenoje“ treniruojasi ir jaunieji Druskininkų slidininkai, kurie
jau skina pergales ne tik šalies,
bet ir tarptautinėse varžybose.
Pasak E. Antanaičio, dėl unikalios kalno struktūros „Snow
Arenoje“ galima rengti kalnų slidinėjimo varžybas, atitinkančias
Tarptautinės kalnų slidinėjimo
federacijos (FIS) taisykles, o šiemet buvo patvirtinta ir lygumų
slidinėjimo trasa, taigi nuo šiol
galima rengti ir lygumų slidinėjimo varžybas, atitinkančias FIS
reikalavimus. Kalnų slidinėjimo
varžybos, atitinkančios Tarptautinės kalnų slidinėjimo federacijos
(FIS) taisykles, bus rengiamos
rudenį, o artimiausias numatytas
renginys – gegužės 11 dieną Lietuvos kalnų slidinėjimo „Alpių dvikovės“ čempionatas, kuriame bus
rungiamasi slalomo ir paralelinio
(super) slalomo rungtyse.
„Snow Arenos“ trasa Europoje
itin vertinama dėl unikalių įlinkimų
ir nuolydžių, čia mielai atvyksta
treniruotis pripažinti sportininkai
iš Lietuvos ir užsienio. „Galime didžiuotis, kokia unikali ir pripažinta
yra Druskininkuose esanti trasa“, –
sakė E. Antanaitis, džiaugdamasis,
kad ir šią vasarą Druskininkuose
svarbiems startams ruošis 2019

m. Pasaulio čempionė GS rungtyje slovakė Petra Vlhova. Ši sidabro medalio laimėtoja SG rungtyje
ir bronzos SL rungtyje, 9 pasaulio
taurės etapų nugalėtoja ir 26 kartus
prizininkė „Snow Arenoje“ treniruojasi 2-3 kartus per sezoną.
Planuoja atvykti Dave Ryding
iš Didžiosios Britanijos, Pasaulio taurės etapų prizininkas ir kitos geriausios kalnų slidinėjimo
šalių nacionalinės rinktinės bei
privačios komandos iš Italijos,
Švedijos, Norvegijos, Danijos,
Suomijos, Austrijos, Šveicarijos,
Slovakijos, Čekijos, Slovėnijos,
Turkijos, Ispanijos ir net tolimųjų
Jungtinių Amerikos Valstijų, Japonijos, Australijos ir kitų šalių.
Patrauklus visas kompleksas
„Snow Arenoje“ bus tęsiamos
programos, kurias finansuoja
Druskininkų savivaldybė – šeštokai ir toliau turės galimybę slidinėjimo pradžiamokslį įgyti nemokamai. Čia treniruosis talentingiausi
jaunieji Druskininkų slidininkai.
Unikaliame žiemos pramogų
komplekse sėkmingai dirba ir
restoranai. Pasaulinė praktika
rodo, kad būtent iš restoranų tokie objektai uždirba kone pusę
savo pajamų. Taip pat ir iš įrangos
nuomos, todėl ji turi būti geros
kokybės, atitikti klientų poreikius.
Netolimuose planuose – slidinėjimo įrangos bei aprangos atnaujinimas ir mažesnės kainos dabartinei įrangai.
„Snow Arena“ kviečia visus, kurie čia dar nebuvo – pasinaudokite
itin patrauklia akcija, paįvairinkite
savo gyvenimą nauja pramoga! Juk
„Snow Arenoje“ galima pasidžiaugti
sniegu bet kuriuo metų laiku!
„Mano Druskininkai“
informacija
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Ateities mokykla tarptautinio projekto „Chance“ dalyvių akimis
Rovena Kvaraciejūtė,
projekto koordinatorė
Kokia turėtų būti ateities mokykla? Kaip mokyčiau, jeigu
pats būčiau mokytojas? Kokį
karjeros kelią rinkčiausi? Į
šiuos ir dar daugelį kitų klausimų bandė atsakyti Erasmus
+ KA2 pagrindinio veiksmo
bendrojo ugdymo sektoriaus
mokyklų mainų partnerysčių
projekto „Chance“ (liet. šansas) dalyviai.
Moksleiviai susitiko antrąkart.
Pirmasis susitikimas organizuotas sausio mėnesį Prancūzijoje.
Drauge su „Atgimimo“ mokykla
projekte dalyvauja Jean Jaures
licėjus, Saint Affrique (Prancūzija), Blanchard-Caussat pradinė mokykla, Saint Affrique
(Prancūzija) ir Gesamtschule
Aspe mokykla, Bad Salzuflen
(Vokietija). Išskyrus pradinukus
ir mokytojus, jaunuoliai buvo
apgyvendinti mūsų moksleivių
šeimose. Mūsų mokyklos komandai atstovavo dvylika 6-7
klasių mokinių, kuriems padėjo
projekto koordinatorės: anglų
kalbos mokytoja Rovena Kvaraciejūtė ir direktoriaus pavaduotoja Loreta Šilanskienė.
Pirmą mainų dieną daug dėmesio skyrėme susipažinimo ir
komandos formavimo veikloms,
kurias padėjo organizuoti Druskininkų jaunimo užimtumo centro darbuotojai. Mūsų mokyklos
aštuntokės, projekto savanorės
Goda ir Andra, pasiūlė pasitikrinti, ką žinome apie vieni kitų
šalis, ir pakvietė dalyvauti Kahoot viktorinoje. Kadangi šių
mainų tema „Ateities mokyklos
vizija“, diskutavome, kas moksleiviams patinka ir ką jie norėtų
pakeisti dabartinėje mokykloje.
Beveik visi džiaugėsi vyraujančia draugiška atmosfera mokyklose bei profesionaliais mokytojais. Siūlė mokymo programas
atnaujinti
naujais
dalykais,

Druskininkuose viešėjo tarptautinio mokyklų mainų partnerysčių projekto „Chance“ dalyviai/Rovenos Kvaraciejūtės nuotrauka

pavyzdžiui, mokomųjų kompiuterinių žaidimų bei plaukimo pamokomis. Jie pageidautų, kad
vietoj teorinių žinių būtų pateikiama daugiau praktinių užduočių, o mokymosi turinys labiau
priartėtų prie realiame gyvenime reikalingų įgūdžių.
Po pietų mūsų mokytojos
Daiva bei Audronė supažindino
svečius su miesto įdomybėmis,
o vakare visų keturių mokyklų
komandos pristatė savo miestus ir plačiau papasakojo apie
save.
Antrąją dieną projekto veiklos
persikėlė į Kauno technologijos
universitetą, kuriame projektų
vadovė Giedrė Vasiljevienė su
savo komanda pasiūlė „pasimatuoti“ žurnalisto ir IT specialisto
profesijas.
Mišriose grupėse pasirinkta
tema moksleiviai kūrė reportažus. Teko ne tik patiems ieškoti
temą atspindinčių iliustracijų,
kurti tekstą, bet ir padirbėti studijoje, reguliuojant garsą, vaizdą
ir efektus. Po šios veiklos lietuvaitė Grytė sakė, kad pradėjo
svarstyti šiuo metu svajojamą

įgyti teisininkės profesiją iškeisti į žurnalistės duoną. Antro užsiėmimo metu kiekvienas
turėjo galimybę sukurti internetinę svetainę. Nors tai nemažai
kruopštumo ir labai daug kūrybiškumo reikalaujantis procesas, paaiškėjo, kad daugumai ši
veikla buvo ypač patraukli.
Kitą dieną jau vėl mokykloje
dalyviai turėjo progos atskleisti
savo kūrybinius gebėjimus,
kurdami ateities mokyklos modelius. Mišriomis komandomis,
naudodami buitines atliekas,
mokiniai
demonstravo,
kokią mokyklą jie norėtų matyti
ateityje. Pamažu kilo svajonių
mokyklos erdvės – mokslinė
laboratorija su išmaniaisiais
akiniais, sporto kompleksas su
baseinu, geriamojo vandens
fontanu, išmaniąja laipiojimo
sienele ir net specialia kavine
jėgoms atgauti, astronomijos
bokštas, teikiantis galimybę tyrinėti dangų, valgykla su išmaniojo ekrano meniu.
Ypatingo susižavėjimo sulaukė
mūsų mažųjų svečių – pradinukų
– modelis. Jų mokykla turėtų

Išnuomojame 20-25 kv. m biurų
patalpas
M. K. Čiurlionio g. 75,
Druskininkai.
Kreiptis tel. 8 618 21306
el. p.: jonasgra@yahoo.com

net arklius jojimo pamokoms ir
paukštyną ekologiškiems kiaušiniams gauti. Po pietų ūkininkų
G. ir A. Augų sodyboje teko „pasivaikščioti su ūkininko batais“ ir
„pasimatuoti“ šią profesiją. Ten
teko išbandyti ne vieną ūkininko
darbą – rąstus pjauti, karvę
melžti, sviestą mušti ir gyvuliais
pasirūpinti. Visi suprato, kiek
ištvermės ir susikaupimo reikalauja ši profesija.
Ketvirtą dieną toliau sukome
profesijų „karuselę“ ir „šokome
į mokytojo batus“. Vokiečiai
mūsų mokyklos moksleiviams
vedė vokiečių kalbos pamokas,
o prancūzai – prancūzų. Mūsų
aštuntokės, projekto savanorės
Daniela ir Gustė, užsieniečius
mokė lietuvių kalbos. Jauniesiems mokytojams teko ne tik
apie turinį pagalvoti, bet ir parinkti tokius metodus, kokiais jie
patys norėtų būti mokomi. Taigi
nei viena pamoka neapsiėjo be
žaidybinių elementų, o lietuvaitės merginos pademonstravo
mūsų išmaniosios klasės galimybes. Tuo tarpu mūsų mažieji turėjo galimybę palyginti

lietuvišką mokymo sistemą su
prancūziška, dalyvaudami dailės ir kūno kultūros pamokose
su pradinukais.
Paskutinę dieną skyrėme mokyklos valgyklos valgiaraščio
„atnaujinimui“. Kiekviena nacionalinė komanda gamino populiarius savo šalies patiekalus.
Prancūzai pasiūlė tradicinį nesaldų pyragą „Quiche“ ir lietinius „Crepe“, vokiečiai – vaisių
salotas su natūraliu jogurtu, o
mes – neatsiejamą visų švenčių
palydovę – baltą mišrainę.
Paskutinės dienos vakaras
buvo ypatingas, nors ir nuspalvintas liūdesio gaidele – laukė
atsisveikinimas. Į jį susirinko
visos savo namų šiluma pasidalijusios šeimos. Vakarą nuspalvino mokytojos Ronatos
Balkaitienės merginų ansamblio
atlikta daina. Žaismingą nuotaiką padėjo sukurti mokytojos
Valės Šmitienės vadovaujamas jaunuolių šokių kolektyvas
„Druskutis“, ne tik pademonstravęs tautinio šokio ir kostiumo
išskirtinumą, bet į šokio sūkurį
įsukęs ir mūsų svečius.
Šiais mainais baigėsi ir pirmieji projekto metai. Kitąmet
tęsime pradėtus darbus, laukia
dar dveji mainai, kuriems ruoštis pradėsime jau dabar.
Nuoširdžiausiai dėkoju visoms
šeimoms, ne tik atvėrusioms
savo namų duris, bet ir labai
širdingai besirūpinusioms savo
naujais šeimos nariais. Ačiū tariu ir mokyklos direktorei Danutei Časienei, padėjusiai organizuoti projekto veiklas.
Šis projektas finansuojamas,
remiant Europos Komisijai,
„Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos
fondas. Šis kūrinys atspindi tik
autoriaus požiūrį, todėl Komisija
negali būti laikoma atsakinga už
bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Kūrybai įkvėpė japoniškos animacijos žiūrėjimas
Laima Rekevičienė
Paprastų japoniškos animacijos filmukų žiūrėjimas gali
įkvėpti nepaprastą aistrą piešti.
Taip nutiko Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos
V. K. Jonyno dailės skyriaus
moksleivei Valerijai Christenok, kuri vaikystėje susižavėjusi anime žanru, šiandien yra
nupiešusi daugybę animacinių
piešinių. Juos galima pamatyti
Druskininkų viešojoje bibliotekoje eksponuotoje autorinėje
parodoje.
Valeriją meno mokyklos dailės
skyriuje mokanti mokytoja Alė
Kalėdienė prisimena, kad mergaitė savo talentu išsiskyrė, vos
pradėjusi mokytis šioje mokykloje: „Aš buvau jos auklėtoja.
Mačiau, kad vaikas labai gražiai
piešia, o kartą netyčia pastebėjau jos sukurtų eskizų knygeles...
Iš karto supratau – čia būsimoji
animatorė... Ji, pasirodo, gal nuo
vienuolikos metų yra susidomėjusi anime stiliumi, jame „nardo“
kaip žuvis“.
Pati Valerija sako, kad iš pradžių tiesiog žiūrėjo japoniškus
animacinius filmus – viską, ką
rodė televizijos. Ir pati visur ieškojo tų filmukų. Jai įdomu buvo
sužinoti, pamatyti, kaip dailininkai animatoriai piešia tuos personažus, kaip jie padaromi. O paskui kilo mintis pabandyti anime
kurti pačiai.
Animacijos pradėjo mokytis
pas mokytoją A. Kalėdienę Meno
mokykloje talentingos mokinės
darbai buvo vertinami vien dešimtukais, todėl ji, mokyklos
administracijos sprendimu, net
„peršoko“ vieną klasę.
Valerija sako, kad anime žanras
jai įdomus dėl to, jog ją domina
Rytų, o ypač Japonijos kultūra: „Ir
kuo labiau domėjausi anime, tuo
labiau man patiko šitas stilius.“
Paklausta, kas yra sunkiausia,
piešiant tokiu stiliumi, Valerija
sako, kad sunkiausia piešti kūną
ir akis: „Visa kita galima greitai nupiešti. Anime žmogučio akis, pradėjusi jas mokytis piešti penktoje
klasėje, išmokau tik septintoje... O
visą kūną, manau, tik šiais metais
pavyko gerai nupiešti.“
„Tradicinėje pieštoje animacijoje, tarkime, Volto Disnėjaus,
kiekviename piešinyje viskas
buvo piešta ranka, sufokusuoti
į judesį. O japonų anime nuėjo
kitu keliu – ten personažo išskirtinumas akyse, veiduke, emocija
perteikiama per žvilgsnį – akyse

V. Christenok sukurtus animacijos piešinius galima pamatyti Druskininkų viešojoje bibliotekoje eksponuojamoje parodoje/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Animacijos meno Valerija pradėjo mokytis pas mokytoją A. Kalėdienę/Laimos Rekevičienės nuotrauka

atsispindi emocijos. Šiame japonų animacijos stiliuje akys
neproporcingos veidui – jos labai stipriai išdidintos, pailgintos
personažų kojytės, svarbi petukų
proporcija. Taigi įvaldyti šį žanrą
nėra paprasta“, – apie anime pasakojo mokytoja A. Kalėdienė.
Paklausus, kaip gimsta personažai, kaip Valerija jiems sukuria
gyvenimą, nusprendžia, kas jie
turėtų tokie būti, jaunoji dailininkė
sako, kad dažniausiai ją įkvepia
muzika. Mintys gimsta, žiūrint
anime, o kartais ir paprasčiausias
langas ar medis gali pasufleruoti
idėją: „Klausiau kartą tokios ramios korėjietiškos dainos pavadinimu „Mėnulio vaikas“, ir man kilo
idėja nupiešti berniuką, laikantį
Mėnulį“.
Valerija, pradėjusi žiūrėti anime,

filmukus žiūrėdavo su anglišku
vertimu. Vėliau jai pasidarė nuobodu, tad pamanė, kad norėtų
juos žiūrėti originalo kalba. Taip ir
japoniškai pradėjo mokytis. Mergina sako, kad anime žiūrėjimas
gali būti ir naudingas – stebėdamas siužetą gali išmokti, kaip
išsisukti iš padėties, ar išvengti
klaidų.
Savo nupieštų paveikslėlių Valerija nebesuskaičiuoja. Kartais
per dieną gali gimti net ir penketas personažų. Jos pomėgį labai
palaiko dailės mokytoja A. Kalėdienė. Taip pat ir šeima.
Valerija – „Ryto“ gimnazijos dešimtokė, tad pirmiausia daug laiko
skiria mokslams, o anime – tik savaitgaliais, kai turi laisvo laiko.
Parodą bibliotekoje surengusiai
Valerijai buvo smalsu pamatyti,

Vaikystėje susižavėjusi anime žanru, šiandien Valerija yra nupiešusi daugybę animacijos piešinių/Laimos Rekevičienės nuotraukos

kaip žmonės reaguoja į jos pasirinktą piešimo stilių. Džiaugėsi,
sulaukusi gerų atsiliepimų. Juo
labiau, kad buvo nemažai besistebėjusių, jog visa ekspozicija –
vienos Valerijos darbai.
Parodoje buvo eksponuojamos
Valerijos sukurtų anime piešinių
nuotraukos. Ji savo darbelius
kuria užrašų knygelėse, tokių
dabar jau – 12, todėl mokytoja,
norėdama jas išsaugoti, piešinius
nufotografavo: „Norėjome parodyti jos kūrybos raidą, taigi išėjo
tokia mozaika. Be to, čia buvo
jos diplominio darbo pirmoji dalis – Valerija šiemet baigia Dailės

mokyklą. Gegužę parodysime ir
jos sukurtą animaciją“.
Savo ateitį jaunoji menininkė
sieja su daile; labai nori studijuoti
dizainą. Dar norėtų nukeliauti į
Japoniją, Pietų Korėją, nes domisi šių šalių kultūra, budizmu.
Jai įdomu būtų susipažinti su
tų šalių papročiais, žmonėmis,
pamatyti, kaip vienoje ar kitoje
situacijoje jie elgiasi, kokia jų pasaulėžiūra, palyginti, kaip toje situacijoje elgtųsi lietuviai.
O paklausta, apie ką labiausiai
šiuo metu svajoja, Valerija sako:
„Pamatyti Japoniją būtų geriausias svajonės išsipildymas“.

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811

Reikalingas darbuotojas, ardyti lengvuosius automobilius.

Tel. 8 613 91192

Centrui „Dainava“ reikalingas masažuotojas (-ja)
nuolatiniam darbui. Tel. (8 313) 59103
Reikalingas autošaltkalvis remontuoti lengvuosius automobilius-

Tel. 8 650 50205

Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445

Perku sodybą, namą,
pamatus, taip pat žemės
ar miško sklypą nuo 3 ha.
Žinantys siūlykite, atsilyginsime.
Tel. 8 684 44444
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„Eglės sanatorija“ Druskininkuose pristato
jungtinę dviejų kūrėjų parodą
Pavasarinei šilumai ir saulei
vis dažniau užkariaujant Lietuvos padangę, „Eglės sanatorija“
Druskininkuose balandžio 18 d.
pristato jungtinę dviejų, itin žymių dailininkų – Simono Gutausko ir Linos Beržanskytės Trembo
– tapybos darbų parodą. „Eglės
sanatorijos“ stiklinėje galerijoje
eksponuojama paroda ypatinga
tuo, kad čia galėsite išvysti skirtingus, unikalius tapybos braižus. S. Gutauskas daug dėmesio
skiria potėpio kryptingumui, tapo
šviesiomis, skaisčiomis spalvomis, atskleidžia paveikslo nuotaiką per šviesą, jo tapybai svetimas tuščias puošnumas bei
išorinis grožis. Menininkas siekia
aiškios ir įtaigios minties raiškos,
dažniausiai jo tapyboje atsiskleidžia nusistovėjęs kūrybos temų
ratas: tai žmogaus egzistencija,
gyvenimiški kiekvieno mūsų „vaidmenys“, individo ir civilizacijos
likimas. Tapytojos L. Beržanskytės Trembo braižas kiek kitoks –
jos išpuoselėta raiškos poetika ir
metodologija artima psichoanalizei: panirdama į svajingą eksta-

„Eglės sanatorija“ kviečia apžiūrėti naują tapybos parodą

zę, autorė ieško vidinių kūrybinio
įkvėpimo ištakų ir kartu suabsoliutina geidulingą vaizduotę. Iracionalus požiūris į tikrovę nepaneigia pamatinių grožio principų,
tačiau juos šiek tiek susiaurina,
mėgindamas įteigti, kad tik metaforiškas jausmų simbolizmas
vertas išskirtinio dėmesio. Šios
menininkės kūriniai mus užlie-

ja ne tik vaizdu, spalvomis, bet,
rodos, ir kvapais, ir skoniu. Išties
unikalią S. Gutausko ir L. Beržanskytės Trembo kūrybą galite
išvysti „Eglės sanatorijoje“ Druskininkuose, stiklinėje galerijoje
iki gegužės 15 d.
„Eglės sanatorijos“
informacija

„MENŲ KALVĖS“ MEISTRAI

Senąjį lietuvių amatą puoselėjanti viečiūniškė Laima Griškevičienė:
„Norėtųsi, kad audimas taptų dar populiaresnis ir geriau pažįstamas“

Druskininkuose duris atvėrus
šiuolaikiškam Amatų centrui
„Menų kalvė“, šioje universalioje kūrybinėje erdvėje, po
vienu stogu atvirose dirbtuvėse
susibūrė ir profesionalūs dailininkai, ir tautodailininkai, o visi
norintieji jų veiklą gali pamatyti
iš arti.
„Menų kalvė“ kviečia druskininkiečius ir miesto svečius
į atviras dirbtuves susipažinti
su kurorte kuriančiais menininkais, iš arti pamatyti kūrybos
procesą, pažinti skirtingus vaizduojamojo, taikomojo meno bei
dailiųjų amatų raiškos būdus,
priemones, technikas ir technologijas. Amatų centre kuriantys
menininkai rengia ir edukacinius užsiėmimus, kurių metu
lankytojai gali daugiau sužinoti
apie konkretų amatą, išmokti
patys pasigaminti dirbinį.
Senąjį lietuvių amatą – audimą
– pasirinkusi viečiūniškė Laima
Griškevičienė „Menų kalvėje“
įkūrė audimo dirbtuvėles: „Menų
kalvę“ pasirinkau todėl, kad čia
sudarytos puikios sąlygos pristatyti bei plėtoti ir tokį tradicinį
amatą, kaip audimas. Esu pasiruošusi pasiūlyti dvi edukacines
programas. Viena iš jų – „Ateitis iš
praeities“, pagal kurią lankytojus
supažindinsiu su audimo įranga,
audimo amato ypatumais, audinio raštais. Tai bus ir galimybė
kiekvienam panorėjusiajam sėsti
prie staklių bei išmėginti šį amatą
gyvai. Kita programa – „Vienas
bumbulas – daugybė pritaikymų“,
kurioje papasakosiu apie įvairias
bumbulų pritaikymo galimybes,
drauge su mano dirbtuvėlių lankytojais gaminsime bumbulus iš
siūlų.“
Audimą su kūrybiškumu siejanti
L. Griškevičienė, dirbanti gyvenamųjų namų bendrijoje „Grūtas“
buhaltere, anuomet, baigusi Merkinės vidurinę mokyklą, rinkosi
su kūryba anaiptol nesusijusią

likučiai, iš kurių pavyko nustatyti
ne tik tai, kada jos buvo nuaustos,
bet ir audimo techniką. Tuometiniai audeklai pasižymėjo ypatinga
raštų gausa, vyravo augalų bei
gyvūnų atvaizdų fragmentai. O
vėlesnių laikų audiniuose jau buvo
galima aptikti ir sudėtingesnių geometrinių motyvų – trikampių,
apskritimų, kvadratų. Dar po kurio
laiko prigijo ir dvinytė kiauraraščių
technika.

Senąjį lietuvių amatą – audimą – pasirinkusi viečiūniškė L. Griškevičienė „Menų kalvėje“ įkūrė audimo dirbtuvėles/Roberto Kisieliaus nuotrauka

prekybininko profesiją. Baigusi
Kauno prekybos-kulinarijos mokyklą, įgijo kasininko-kontrolieriaus
specialybę. Kadangi mokėsi Druskininkų grupėje, baigusi mokslus,
buvo paskirta dirbti Druskininkuose, maisto prekių parduotuvėje. Kurį laiką Druskininkuose ir
gyveno. Vėliau sukūrė šeimą, vyras dirbo Viečiūnų verpimo fabrike
„Drobė“. Nuo 1982 metų pradžios
šeima apsigyveno Viečiūnuose,
čia gyvena ir iki šiol.
– Pomėgį austi atsinešėte dar
iš savo vaikystės. Kokie prisiminimai Jus sieja su Jūsų gimtine, kokios tradicijos labiausiai
įsiminė?
– Gimiau Kibyšių kaime, Varėnos rajone. Šeimoje augome keturi vaikai, aš – vyriausia. Pirmąsias audimo stakles pamačiau pas
močiutę. Prisimenu, kaip ji audė
grindų takus; mes juos vadinome
„skuduriniais“ takais. Nors buvau
dar nedidelė, bet vis prašydavau,
kad leistų man paausti. Močiutė
leisdavo man nuausti tako atkarpėlę tokiomis audinio juostelėmis,
kokias išsirinkdavau. Vėliau staklės jau poškėdavo ir mūsų namuose. Mama audė lovatieses,

rankšluosčius, užuolaidas daugianyčiais raštais – vadindavome
juos „parinkčiais“. Audimo amatas
mūsų šeimoje buvo nesvetimas,
man jis labai patiko. Laikui bėgant, niekur nedingo prisiminimai
apie audimą. Jie tik stiprėjo.
– Kuo reikšmingas audimas
liaudies mene ir senojoje, to
meto lietuvių liaudies buityje?
– Nėra abejonių, kad audimas –
viena iš seniausių lietuvių liaudies
meno šakų. Jis ne tik byloja apie
lietuvių liaudies kūrybinę galią bei
tradicijas, bet ir atskleidžia jos savitą meninį – spalvinį, kompozicinį
skonį. Audimas buvo vienas iš
mėgstamiausių ir reikšmingiausių
to meto moterų darbų, reikalavęs
begalinio kruopštumo. Jaunos
merginos į stakles sėsdavo, besirūpindamos savo kraičiu, o vyresnio amžiaus moterims rūpėjo,
kad šeimos nariai būtų apsirengę,
namus puoštų gražiausios pačių
išaustos lovatiesės, staltiesės,
užuolaidos, kilimai. Pasižvalgę po
lietuvių liaudies tradicijų lobyną,
sužinome, jog audimas siekia net
II-III amžių. Beje, apie tai byloja
ir archeologų rasti vilnonių audinių bei iš lininių siūlų austų juostų

– Kas buvo būdinga seniesiems lietuvių liaudies audeklų
raštams?
– Tautodailės tyrinėtojai yra pastebėję, kad senieji lietuvių liaudies audeklų raštai pasižymėjo
detalių gausa, tačiau ne tik: yra
žinomas ir to meto audėjų gebėjimas derinti raštus ir spalvas.
Tai išmanė tik išradingiausios šio
amato puoselėtojos; dauguma
paprastų darbščių kaimo moterų
gebėjo austi drobes, nesudėtingų
raštų lovatieses, rankšluosčius
bei staltieses. Raštai dažniausiai
buvo nusižiūrimi ir interpretuojami
savaip. Viena kita raštus kurdavo
ir pati. O pagal raštų susidarymą
audeklus galima skirti į dvi grupes:
smulkiaraščiai audeklai; raštuoti
audeklai. Lietuvių liaudies audeklų raštai labai įvairūs, vyraujantys motyvai – katpėdės, langeliai, tulpės, eglutės, žvaigždutės,
dobiliukai, saulutės, juostelės ir
kiti. Audiniams buvo naudojami
dažniausiai natūralūs pluoštai:
medvilniniai, lininiai, kanapiniai,
vilnoniai. Priminsiu, kad audeklas
– tai gaminys, supynus vienoje
plokštumoje viena kitai statmenai
einančias siūlų sistemas. Siūlai,
einantieji išilgai audeklo, vadinami
metmenimis, o einantieji skersai audeklo – ataudais. Metmenis ir ataudus audiniuose galima
supinti labai įvairiais būdais. Ir
man tai labai patinka: nors tradicijos senos, bet daug galimybių
savaip išreikšti, panaudoti savo

kūrybingumą.
– Tad kas Jums šiandien yra
audimas?
– Audimas – didžiausias mano
pomėgis ir atgaiva. Gebėjimus
gavusi iš Kūrėjo, patirtį – iš mane
supančių žmonių, džiaugiuosi,
vertinu ir savo šeimos bei aplinkinių, draugų palaikymą, man
siekiant populiarinti audimą. Šiuo
metu dažniausiai audžiu grindų
takus, šalikus, keturnyčius rankšluosčius, servetėles. Atsisėdus
austi, užplūsta vidinė ramybė.
Teko skaityti, kad ir moksliniai
tyrimai byloja, jog tokie užsiėmimai kaip audimas, mezgimas ar
siuvimas lavina kruopštumą. Kuriant rankdarbius, visos smegenų
zonos tampa vienodai aktyvios.
Atsipalaidavimas pašalina streso
būsenas, o kūrybinė savirealizacija teikia dvasinį pasitenkinimą.
Gal todėl ir norėjosi vėl užsiimti
tokia veikla, juolab, kad mačiau,
jog šis amatas grimzta į istoriją...
Manau, kad apskritai tradicinių
amatų, būdingų konkrečiai šalies
vietovei, puoselėjimas, yra svarbus ne tik to krašto, bet ir visos
šalies gyvybingumui, patrauklumui. O man norisi tęsti, tobulinti
būtent audimo, kaip tautinio paveldo amato, procesą, atgaivinti
užmirštas technikas, pritaikyti
jas šiandienos poreikiams. Beje,
buvau maloniai nustebinta, kai
Amatų centro „Menų kalvė“ atidarymo dieną mano dirbtuvėles
aplankė moterys iš kitų vietovių – Alytaus, Margionių, mielai
bendravo ir prižadėjo, kad apsilankys dar ne kartą. Viena druskininkietė pasiūlė užeiti, jei man
reikės raštų audiniams, nes ji
turinti įvairių lovatiesių pavyzdžių. Tada supratau, kad ne man
vienai šis amatas įdomus, todėl
atsiranda dar daugiau energijos
jį puoselėti.
Parengė Ramunė Žilienė
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Jubiliejaus proga sveikiname mūsų mielą choro vadovę Antaniną Laurenčikienę.
Linkime daug sveikatos
ir kad dar ilgai nepavargtų Jūsų rankos, diriguojant
mūsų chorui ir Respublikinės dainų šventės choristams.
Būkite laiminga!
Politinių kalinių ir
tremtinių choro choristai
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Renginiai
Balandžio 30 d. 15 val. Druskininkų
jaunimo užimtumo centre rengiama Europos jaunimo savaitės diskusija „Prie
arbatos: savanoriauk ir auk“. Išankstinė
registracija:
juozas.kazlauskas@druskininkai.lt, jaunimas@juc.lt, telefonu (8
313) 52892 (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
Balandžio 26 d. 14 val. Joanos Vaikšnoraitės ir Albino Jarmalos knygos „Vaikiškom rankom išskleistos burės. Sigito
Gedos kūrybinio kelio pradžia“ pristatymas (Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, Leipalingio padalinys, Alėjos
g. 30, Leipalingis)
Balandžio 26 d. 17 val. Geriausių jaunųjų bibliotekos skaitytojų apdovanojimo
šventė „Mūsų draugė – knyga“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Balandžio 29 d. 11 val. Kūrybinė
valandėlė „Aš – knygelės dailininkas“
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30,
Leipalingis)
Gegužės 4 d. 16.00 val. Druskininkų
Pramogų aikštėje – šventiniai renginiai,
skirti įstojimo į ES 15-osioms metinėms
paminėti. Iškilminga ES vėliavos pakėlimo ceremonija, Druskininkų savivaldybės tautinio meno kolektyvų koncertas,
kuriame dalyvaus tautinių šokių kolektyvai „Avilys“, „Kadagys“, „Leipūnas“,
folkloro ansamblis „Serbenta“, liaudies
muzikantai ir kiti. Organizatorius – Druskininkų kultūros centras
Gegužės 9 d. 17 val. Sporto centre
Druskininkų „Bočių“ pasagos mėtymo
klubas kvies į komandines pasagos mėtymo varžybas, skirtas Jono Čiginsko atminimo taurei laimėti (Druskininkų sporto
centras, M. K. Čiurlionio g. 97)
Parodos
Balandžio 16 d.-gegužės 27 d. Druskininkų savivaldybės priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda „Pavasaris
kviečia mus“ (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Gegužės 2 d. 14 val. ir 16 val. V. K. Jonyno galerijoje Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos nemokami edukaciniai užsiėmimai „Pažinti meną pojūčiais: moderni
ir šiuolaikinė Lietuvos dailė“, skirti turintiesiems regos negalią ir visiems tiems,
kurie išdrįs leistis į kelionę po vizualaus
meno kūrinius tamsoje. Būtina išankstinė
registracija tel.: 8 (313) 55553. (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9, Druskininkai)
Balandžio 23 d.-gegužės 23d. Leipalingio progimnazijos priešmokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos R. Masionienės
kūrybinių darbelių parodėlė „Pavasaris ir
vaikai“ (Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, Leipalingio padalinys, Alėjos g.
30, Leipalingis)
Gegužės 3 d. 17 val. Deivido Sinkevičiaus kūrybos darbų parodos „Faktotumas“
atidarymas (Druskininkų amatų centras
„Menų kalvė“, M. K. Čiurlionio 27)
Kovo 27 d.-balandžio 27 d. dailininko
Alfonso Šuliausko kūrybos darbų paroda
„Alfonsas Šuliauskas – portreto meistras“
(Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Paroda „Lietuva. Pasaulio lietuvių dailė
Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje“,
skirta Lietuvių Chartijos 70-ties metų sukakčiai (Druskininkų miesto muziejus, M.
K. Čiurlionio g. 59)
Balandžio 23 d.-gegužės 23 d. Leipalingio progimnazijos priešmokyklinio
ugdymo skyriaus mokytojos R. Masionienės mokinių kūrybinių darbelių parodėlė
„Pavasaris ir vaikai“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, Leipalingis)
Iki birželio 6 d. veiks paroda „Japonijos
šiuolaikinis menas iš J. Monkutės-Marks
muziejaus-galerijos kolekcijos“ (M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 35)
Gegužės 3 d. 18 val. Viečiūnų bendruomenės centre – šventinis koncertas
„Esi tik viena!“ mamoms ir močiutėms,
skirtas Motinos dienai.
Bus rodomas Viečiūnų progimnazijos mokinių spektaklis, koncertuos Ūla
Kantautaitė, Ignas Veselovas, Kristina ir
Emilija, Simona, Viečiūnų progimnazijos
mokinių pop choras ir ansamblis, ikimokyklinio skyriaus „Linelis“ atlikėjai, šokių
studija „Dosado“, šokių kolektyvas „Tote“
Balandžio 28 d. 12 val. prie Viečiūnų
bendruomenės centro – Atvelykio šventė
vaikams ir jaunimui
Iki gegužės 9 d. veiks V. Vasiliauskaitės paroda „Laiptai į gelmę“ (V. K. Jonyno
galerija, Turistų g. 9, Druskininkai)

Reikalingi C,E kategorijų vairuotojai Anglijoje, turintys 95 kodą,
vairuotojo kortelę, gebantys angliškai atsakyti į žinutes telefonu.
Atlyginimas – 130 svarų už darbo dieną.

Tel. +447427529915 (Raimis)

El. p.: proreal.transport@gmail.com, UK. IP112AW. FELIXSTOWE

Oro filtrų gamintoja UAB „M-Filter EU“ siūlo darbą
GAMYBOS INŽINIERIUI
Atsakomybė ir pareigos:
• Įrengimų priežiūra ir remontas;
• Gamybos proceso tobulinimas ir racionaliausių sprendimų
įgyvendinimas;
• Naujos įrangos paieška, pirkimas ir įdiegimas;
• Darbo organizavimas, sprendžiant kasdieninius techninius
klausimus.
Reikalavimai:
• Išsilavinimas mechaninės arba elektros inžinerijos srityje;
• Darbo patirtis įrengimų priežiūros srityje;
• Aukštesniojo lygio anglų kalba;
• IT sistemų išmanymas būtų privalumas.
Gyvenimo aprašymą anglų kalba siųskite el. paštu:
jarkko.roytta@m-filter.fi iki 2019 m. gegužės 15 d.
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Juodiesiems gandrams saugu ir dirbtiniuose lizduose
Balandžio pradžioje trijose
Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio girininkijose – Kabelių, Latežerio
ir Kapčiamiesčio – miškininkai
su
ornitologais-aukštalipiais
iškėlė tris naujus dirbtinius
lizdus juodiesiems gandrams
– sparnuočių rūšiai, įtrauktai į
Lietuvos raudonąją knygą, išsaugoti. Dirbtiniai lizdai ir inkilai keliami tokiose miško vietovėse, kuriose paukščiai galėtų
gyventi kuo mažiau trikdomi,
kur nėra ūkinės veiklos, – saugomose teritorijose, kertinėse
miško buveinėse.
Juodieji gandrai – tarsi ekologinis indikatorius
Kodėl juodieji gandrai svarbūs
Lietuvos gamtos ekosistemai?
Kaip teigė VĮ Valstybinių miškų
urėdijos Veisiejų regioninio padalinio gamtotvarkos specialistas
Audrius Norkūnas, šie paukščiai
yra tarsi ekologinis indikatorius,
rodantis, kaip miško savininkas
tvarkosi miške, ar ekologiškai
tvariai tvarkomasi vienoje ar kitoje miško teritorijoje: ar atliekant
kirtimus paliekami seni perbrendę
medžiai, tinkamai saugomi esami
lizdai ar yra išskirtos (įteisintos)
reikiamose vietose ir reikiamo
dydžio kertinės miško buveinės,
draustiniai ir kita. Specialistas
pabrėžė, kad juodasis gandras,
įrašytas ne tik į Lietuvos, bet ir
į daugelio kitų šalių Raudonąsias knygas, Europos Sąjungos
Paukščių direktyvos I priedą,
Berno ir Bonos konvencijų priedus, gyvena visoje Lietuvos
teritorijoje.
Atsargūs, vengiantys žmonių
paukščiai
Tai migruojantys paukščiai, kurie pavasarį į Lietuvoje esančias

ne tik juos – kad lizdai būtų fiksuojami ir saugomi, nepaisant ekonominių nuostolių: „O apsaugos
sprendimai bus efektyvūs tik tada,
jei atitiks paukščių poreikius, kurie
mažai kinta; juodieji gandrai sunkiai prisitaiko prie kraštovaizdyje
vykstančių, daugiausiai mūsų pačių, žmonių, sukeltų pokyčių.“
Kaip patikino A. Norkūnas, juodieji gandrai nyksta dėl intensyvios miškininkystės, pelkių ir
miškų sausinimo ir padidėjusių
žmonių, besilankančių nuošaliuose miškuose, srautų bei aplinkos teršimo: „Pastaraisiais metais
labai padidėjo ir kirtimų apimtys.
Jei netoli lizdo pradedami kirtimai,
dažniausiai gandrai tą lizdą apleidžia. Dėl vykdomų kirtimų mažėja
ir medynų su lizdams sukti tinkamais stambiais senais medžiais.“
Aukštoje tvirtoje eglėje Latežerio miške įrengtas dirbtinis lizdas skirtas juodiesiems gandrams/Laimos Rekevičienės nuotrauka

lizdavietes sugrįžta kovo pabaigoje – balandžio pirmojoje pusėje,
o rudeninė jų migracija prasideda
rugpjūtį. Vienos juodųjų gandrų
poros teritorija yra apie 6000 ha
dydžio. Dažniausiai peri miško
sklypuose, kuriuose dominuoja
beržai ir eglės. Mėgsta perteklinio
drėgnumo vietas, apie 80 procentų
lizdinių medžių yra laikinai užmirkusiuose, šlapiuose ir pelkiniuose
medynuose. Lizdus dažniausiai,
apie 78 proc. atvejų, krauna ąžuoluose. Vandens telkiniai yra svarbi
šių paukščių maitinimosi vieta.
Juodieji gandrai minta rudosiomis ir smailiasnukėmis varlėmis,
smulkiomis žuvimis, vandenyje
gyvenančių vabzdžių lervomis,
buožgalvių, taip pat ir pelėnais.
Juodasis gandras sveria apie 3
kilogramus. Laisvėje gali gyventi
18-20 metų. Dauguma juodųjų
gandrų porų yra labai atsargios,
vengia žmonių artumo. Kaip patikino A. Norkūnas, perėjimo metu,

žmogui kad ir netyčia apsilankius
prie lizdo, paukščiams sukeliamas
didelis stresas, kurio paveikti jie
gali net ir palikti lizdą.
Nėra reguliaraus monitoringo
Gamtotvarkos specialisto A.
Norkūno teigimu, šiuo metu pasaulyje
priskaičiuojama
apie
10000-15000 juodųjų gandrų
porų: „Estijoje peri 80-120, Latvijoje 500-700, Baltarusijoje 9001300, Lenkijoje 1000-1200 porų.
Lietuvoje, 1999-2006 metais atliktos apskaitos duomenimis, – apie
600 porų. Tai yra apie 10 procentų
visos europinės populiacijos.
Tikslų skaičių nurodyti sudėtinga,
nes šalyje nėra reguliaraus, nacionaliniu lygiu koordinuojamo juodųjų gandrų gausos pokyčių monitoringo. Veisiejų regioniniame
padalinyje, 2018-ųjų duomenimis,
žinomos 3 perinčios poros: 2 poros privačiose miškuose, viena
valstybiniame miške. Juodieji

gandrai dirbtiniuose lizduose perėti nevengia, nes mėgsta grįžti
į senas vietas, o naujas dirbtinis
lizdas paprastai ir įkeliamas ten
pat, kur buvo senasis arba į šalia
esantį tvirtesnį medį.“
Pasak A. Norkūno, stebint juodųjų gandrų buveines ir poreikius,
galima būtų teigti, kad ateityje
juodųjų gandrų populiacijos būklė
priklausys nuo žmonių gyvenamųjų vietų, rekreacijos, infrastruktūros plėtros, upių, upelių vandens kokybės, miško naudojimo
intensyvumo, saugomų teritorijų
parinkimo strategijos, kirtavietėse paliekamų senų ir stambių
medžių. Miškuose, juodiesiems
gandrams tinkamose vietose,
turi išlikti nuošaliose vietose perbrendusio miško gabaliukų (kertinės buveinės, mikro draustiniai).
Gamtosaugininko nuomone, labai
svarbus dirbančių miškininkų, privačių miško savininkų teigiamas
požiūris į juoduosius gandrus – ir

Per 5 metus – 7 lizdai
Siekiant apsaugoti juodųjų gandrų populiaciją Lietuvoje, miško
kirtimo taisyklėse nurodyta palikti
apie lizdavietes 200 metrų lizdo
apsaugos zoną. Joje draudžiama
atlikti pagrindinius miško kirtimus.
Visų kitų kirtimų, apsaugos zonoje, negalima atlikti nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d.
Veisiejų padalinio miškuose
perinčių juodųjų gandrų skaičiui
padidinti miškininkai per 5 metus
iškėlė 7 dirbtinius lizdus juodiesiems gandrams. Dirbtiniai lizdai
keliami buvusiose juodųjų gandrų
lizdavietėse, kertinėse buveinėse,
draustiniuose ir kitose vietose. Šie
darbai bus tęsiami.

Užsakymo Nr.: MDR-202-001

Kad vasaros iškylos prie vandens telkinių būtų saugios
Vasara – pats smagiausias
metų laikas, kai daugelis planuoja atostogas, susitikimus
su draugais, išvykas į gamtą ir
pramogas. O kad atostogauti
būtų smagu ir, svarbiausia,
saugu, Druskininkų nardymo
klubo bei „Scuba Druskininkai“
įmonių vadovas Dainius Gaižauskas primena, kokia svarbi
žmogaus gyvybė, ir pataria,
kaip elgtis prie vandens telkinių, vandenyje bei ką daryti, jei
žmogus skęsta.
Nesvarbu, kada leisitės atostogauti prie ežerų, upių ar jūros,
pasiruošti vasaros sezonui galite
iš anksto. Kiekvienas žmogus,
mėgstantis vandenį, turėtų gebėti ne tik pasirūpinti savimi, bet,
iškilus problemai, padėti ir kitam.
Būtina žinoti saugaus elgesio vandenyje bei prie vandens telkinių
taisykles, turėti pradinio gaivinimo
įgūdžių pagrindus bei žinoti, kaip
padėti skęstančiajam ir pačiam išvengti tokių situacijų.
„Mums svarbu, kad Jūsų atostogos būtų pilnos tik gerų įspūdžių,
todėl teikiame paslaugas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Jiems
skiriame ypatingą dėmesį. „Scuba
School’s International“ tarptautiniais
standartais paremti vamzdeliavimo
„SSI Snorkel Diver“ kursai patiems
mažiausiems – puiki alternatyva
plaukimo pamokoms. Naudojantis
guminiais lastais (plaukmenimis),
nardymo kaukėmis, vaikams kur

Būtina žinoti saugaus elgesio vandenyje bei prie vandens telkinių taisykles, turėti pradinio gaivinimo įgūdžių pagrindus bei
žinoti, kaip padėti skęstančiajam/Asmeninio archyvo nuotrauka

D. Gaižauskas primena, kokia svarbi žmogaus gyvybė, ir pataria, kaip elgtis prie vandens telkinių, vandenyje bei ką daryti, jei žmogus skęsta/Asmeninio archyvo nuotraukos

kas lengviau išsilaikyti ant vandens paviršiaus ir sugrįžti į krantą,
esant kritinei situacijai“, – sakė D.
Gaižauskas.
Jis pasakojo, kad Druskininkų vandens parke startavo su žaisminga
„Bubble Ranger“ programa vaikams
nuo 7 m. Čia suteikiama galimybė
baigti pradinius saugaus nardymo
su profesionalia įranga kursus, kurie
sudaryti iš 3 lygių: saugaus nardymo,
teorinių žinių, pradinio gaivinimo bei
saugaus elgesio vandenyje ir prie
vandens telkinių taisyklių, kurias
mokomasi pritaikyti praktiškai. Tai –
puiki galimybė pažinti mus supantį
povandeninį pasaulį ir gerai praleisti
laiką. O juk nardyti – paprasta ir labai
smagu!
Žaidimų forma supažindinama
su iškilusių problemų sprendimo būdais vandenyje, saugaus
nardymo taisyklėmis, mokoma
vamzdeliavimo pagrindų. „Norėčiau dar kartelį akcentuoti, kad

tai yra puiki alternatyva plaukimo
pamokoms. Tiems, kurie nemoka
plaukti ar jaučia vandens baimę,
siūlome individualias pamokas,
kurių metu būna tik klientas ir
profesionalus instruktorius. Bijoti
yra normalu – juk kiekvienas ko
nors bijome. Carlos Castaneda
yra sakęs: „Atsiduoti baimei – vadinasi, gėdingai sau pataikauti,
– sakė Druskininkų nardymo
klubo bei „Scuba Druskininkai“
įmonių vadovas, patikindamas,
jog individualaus užsiėmimo
metu klientas niekada nedelsia ir
niekada neskuba. – Susitinkame
su baime akis į akį, o baimė gali
būti įgimta arba įgyta. Ypatinga
dėmesį skiriame adaptacijai, kurios metu siekiama maksimalaus
kliento atsipalaidavimo.“
Suaugusiems bei vaikučiams,
besiruošiantiems pažinti povandeninį pasaulį, rekomenduojama
iš anksto pasirūpinti plaukimo inventoriumi, hidrokostiumais, kurie
padeda išlaikyti kūno temperatūrą
bei suteikia galimybę lengviau išsilaikyti ant vandens paviršiaus.
„Visada patarsime ir padėsime
išsirinkti individualiai Jums tinkančią nardymo įrangą bei pasirinkti
Jums tinkančią programą“, – patikino D. Gaižauskas.
Daugiau informacijos: Druskininkų Nardymo Klubas Scuba
Druskininkai, tel. +370 623
60170, Dainius Gaižauskas
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ARATC veikla per metus: su naujovėmis –
arčiau žiedinės ekonomikos

Užuojautos
Mamos mūsų nemiršta – iškeliauja toli.
Ne mirties glosto pirštai – angelai vien balti.
Mūsų mamos – jos mamos Žemėje... danguje...
Visada būkim ramūs, kol Mama – širdyje.
Mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Gvidą Bendaravičių.
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos kolektyvas

Atliekų surinkimo aikštelėse veikiantys daiktų mainų punktai – pirmas žingsnis, kuriant
pakartotinio daiktų naudojimo sistemą/ARATC nuotrauka

„Keisdamiesi mes tampame pažangesni
ir sąmoningesni“, – sako ARATC vadovas
A. Reipas, apžvelgdamas pokyčius regione/ARATC nuotrauka

Turime dvi naujienas, ir abi
– geros. Taip galima pasakyti,
kalbant apie praėjusių metų
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) veiklą.
Tiesa, gerų naujienų buvo daugiau, bet dvi – labai išskirtinės.
Tai – atskiras maisto atliekų
surinkimas ir naudotų daiktų
mainų punktų atsiradimas.
Tenka keisti senus įpročius
„Kiekviena naujovė yra iššūkis.
Ne tik įmonei, bet ir visiems žmonėms, kuriems su ta naujove reikia susipažinti, ją priimti ir įsileisti
į savo gyvenimą. Atliekų tvarkymo
srityje atsiradusios naujovės reikalauja keisti nusistovėjusius
įpročius, ir tai ne visiems patinka.
Bent jau ir pradžių. Bet nuolatinė
kaita yra progreso variklis – keisdamiesi, mes tampame pažangesni ir sąmoningesni“, – apžvelgdamas praėjusių metų rezultatus,
kalbėjo ARATC direktorius Algirdas Reipas.
Keisti ankstesnius įpročius regiono miesto ir miestelių individualių namų gyventojams teko,
gavus maisto atliekų konteinerių
komplektus: konteinerį, kibirėlį ir
talpą naudotam aliejui ir riebalams
surinkti. Iš viso regione buvo išdalintas 5751 toks komplektas.
Atskiras maisto atliekų surinkimas prasidėjo pernai spalį, pirmoji
startavo Druskininkų savivaldybė.
Vėliau paslauga pradėta teikti Alytaus miesto, Birštono, Lazdijų ir
Prienų rajonų savivaldybėse. Pirmųjų apvažiavimų metu daugelis
maisto atliekų konteinerių stovėjo
nė nepajudinti, o prie jų sutikti gyventojai dievagojosi neturintys ko
į juos dėti.
Bet atidarius čia pat stovintį mišrių atliekų konteinerį, patys „nustebdavo“, išvydę, kad jame primesta bulvių lupenų, papuvusių
obuolių ir kitokių virtuvės atliekų,
kurių vieta nuo šiol – maisto
atliekų konteineriuose.

Tikrino, mokė, kontroliavo
Gyventojams buvo ne tik siunčiami, kartu su konteineriais dalijami lankstinukai su informacija, kaip naudoti maisto atliekų
konteinerius – ARATC specialistai patys važiavo pas žmones
ir kantriai jiems aiškino, kokias
atliekas būtina mesti į naujuosius
konteinerius.
Ne mažesnį, o gal net didesnį
poveikį nei aiškinimai, turėjo Kontrolės padalinio darbuotojų perspėjimai, kad nei mišrių atliekų
konteineriai, aptikus juose maisto
atliekų, nei maisto atliekų konteineriai su netinkamomis atliekomis
nebus ištuštinami.
Ant neištuštintų konteinerių užklijuoti įspėjamieji pranešimai ne
vienam gyventojui tapo paskata
pasidomėti, kokias atliekas mesti
į maisto atliekų konteinerius ir pradėti jas atsakingiau rūšiuoti.
Atskiras maisto atliekų, kurios
yra labai sunkios ir jų susidaro
labai dideli kiekiai, surinkimas yra
privalomas reikalavimas, numatytas ir Lietuvos, ir Europos Sąjungos teisės aktuose.
Jei lyderis – tai visur!
Jis pripažino: ruošiantis atskiram
maisto atliekų surinkimui, buvo
nusiteikta, kad iš pradžių rūšiavimo kokybė gal ir nebus labai
gera, bet neabejojama, kad ilgainiui situacija keisis.
„Iki šiol Alytaus regionas buvo
ir yra rūšiavimo lyderis Lietuvoje,
tad labai viliamės, kad ir maisto
atliekų rūšiavimas sėkmingai įsibėgės, bei tikime, kad tai leis labai
ženkliai sumažinti mišrių komunalinių atliekų kiekius bei deginimo
kaštus“, – viliasi A. Reipas.
Atskirai surinkus maisto atliekas,
atsiranda galimybė technologiškai išgryninti biologines atliekas ir
gaminti biologines dujas bei kokybišką kompostą.
Alytaus regionas atskirai rinkti
maisto ir virtuvės atliekas iš gyventojų pradėjo pirmasis ir kol
kas vienintelis Lietuvoje. Maisto
atliekų konteineriai buvo išdalinti
miestų ir miestelių individualių
namų gyventojams, neturėjusiems kompostavimo konteinerių.
Šiais metais maisto atliekų

konteineriais planuojama aprūpinti visus miestų individualių
namų gyventojus, o įrengus kolektyvinio komunalinių atliekų surinkimo aikšteles, maisto atliekos
atskirai bus surenkamos ir daugiabučiuose namuose.
Naudotų daiktų atgimimas
Per visą Lietuvos regioninės
atliekų tvarkymo sistemos gyvavimo istoriją taip jau susiklostė,
kad ARATC viską pradeda daryti
pirmasis. Tad nenuostabu, kad
pirmasis Lietuvoje jis pradėjo kurti
ir atliekų pakartotinio naudojimo
bei paruošimo pakartotinai naudoti sistemą.
Pernai visose regione veikiančiose didelių gabaritų bei kitų
atliekų surinkimo aikštelėse buvo
pastatyti paviljonai, kuriuose priimami ir laikomi vieniems atliekomis tapę, bet kitiems dar reikalingais ir naudojamais galintys būti
daiktai. Šiuos daiktus: drabužius,
baldus, namų apyvokos reikmenis
ir kitus – norintys gali užeiti ir pasiimti. Tą ir daro.
O Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų centre jau
statomas ir centrinis paruošimo
pakartotinai naudoti gamybinis
pastatas, kuriame paviljonuose
surinkti daiktai bus ruošiami pakartotiniam naudojimui.
„Pakartotinio naudojimo sistemos
kūrimas bus didžiausias iššūkis
įmonei šiais metais. Teks daug
mokytis, bendrauti su visais socialiniais partneriais, valdžios institucijomis, kad visi procesai būtų suvaldyti ir sistema galėtų finansiškai
funkcionuoti“, – sakė A. Reipas.
Anot jo, tokios sistemos labai sėkmingai veikia daugelyje Europos
Sąjungos šalių ir suteikia gyventojams daug teigiamų emocijų bei sukuria palankų požiūrį į visą komunalinių atliekų surinkimo sistemą.
Kaip ir atskiras maisto atliekų surinkimas, pakartotinio naudojimo
sistemos sukūrimas būtų dar vienas didelis žingsnis link žiedinės
ekonomikos, įgyvendinant pagrindinį jos principą – atliekos turi tapti
tuo, kuo buvo – vėl naudojamais
daiktais. ARATC užtikrintai ir nuosekliai eina šia linkme.
ARATC informacija

BALDAI

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.
Projektavimas, betonavimas,
montavimas.
Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir
tvorelėms!
Mus rasite: Druskininkai,
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2
Tel. 8 612 39931,
el. p.: 01valstra@gmail.com

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

Gamybinė įmonė ieško operatorių ir sandėlio
darbuotojų. Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu:
info@igofood.lt arba skambinti tel. +370 313 47893
Viešbutis „Pušynas“ ieško darbuotojų:
restorano padavėjo (-os), viešbučio administratoriaus (-ės).
Visos socialinės garantijos, apmokome.
Viešbutis „Pušynas“, Taikos g. 6, Druskininkai,
tel. 8 655 03343

Ieškome įmonės
arba meistrų,
galinčių suremontuoti daugiabučių
gyvenamųjų namų
laiptines.

Tel. 8 650 25049
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2019.04.26 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:15 Aukštuomenės daktaras 4.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
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.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Premjera. Programišiai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimas (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 Kelmickaite (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Farai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS „Žuvytė Dorė“.
21:25 VAKARO KINO TEATRAS
„Karibų piratai. Ant keistų bangų“.
00:10 „Laiko kilpa“.
02:20 „Kietas riešutėlis 4.0“ (k.).
04:35 „Kvantikas“.
05:25 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio
šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“ (k).
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Valanda su Rūta (k).
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 KK2 (k).
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Druska.
23:00 Pasaulių karas.
01:20 Eliziejus (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.30 Atliekų kultūra.
08.00 Reporteris.
09.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min iki tobulybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.55 „Juodosios katės“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Prezidento rinkimų laida.
22.00 Reporteris.
23.00 Ant bangos.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.

02.55 „Rasputinas“.
03.45 „Pabėgėlė“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Rasputinas“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
06:25 „Mentalistas“ (k).
07:20 „Stoties policija“ (k).
08:20 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:20 „Paskutinis faras“ (k).
10:20 „Kobra 11“ (k).
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Nežemiška audra.
23:15 Reindžeriai (k).
01:10 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“ (k).

2019.04.27 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“ (k.).
07:00 Premjera. Mumija Dumis ir
auksinis skarabėjus.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas.
Rifai. Mirtina oazė.
12:55 Pasaulio dokumentika. Singapūras – klestintis atogrąžų rojus. Laukinės gamtos apsuptyje.
13:50 Premjera. Džesika Flečer 7.
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 Dvi kartos.
23:00 Viskas vardan meilės.
00:30 Programišiai (k.).
02:40 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas.
Rifai. Mirtina oazė (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Singapūras – klestintis atogrąžų rojus. Laukinės gamtos apsuptyje (k.).
04:25 Džesika Flečer 7 (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“.
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Gardu Gardu“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Noriu šio darbo!“.
12:00 „Netikras princas“.
13:55 „Karingoji gražuolė Vendė Vu“.
15:45 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Turtuolis vargšas“.
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Bruklinas“.
23:10 „Auklė pagal iškvietimą“.
01:05 „Karibų piratai. Ant keistų
bangų“ (k.).
03:30 „Žala“ (k.).
05:20 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
06:15 „Tomo ir Džerio šou“
(k).
06:40 „Žvėrelių būrys“.
07:05 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“.
07:35 „Kung Fu Panda“.
08:05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:05 „Ogis ir tarakonai“.
09:25 KINO PUSRYČIAI Meškiukas
Jogis.
11:00 Gaisrinės šuo.
13:10 Staiga trisdešimties.
15:10 Auksinis berniukas.
17:00 Gyvūnų pasaulis.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.

Savaitraščio Nr. 202
19:30 SUPERKINAS Legendos susivienija.
21:20 Atrastoji žemė.
23:15 Senoji mokykla.
01:05 Pasaulių karas (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.
Istorinė - edukacinė laida.

2017 m.
07.55 „Pavojingiausios kelionės.
Madagaskaras“.
08.30 „Pavojingiausios kelionės.
Mongolija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas. Muzika,
dėl kurios galima numirti“.
13.00 Adomo obuolys.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasislėpusi Palanga. Gintarinė Palanga“.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „Nežinoma Čekijos Lietuva.
Adalbertas Vaitiekus ir Kryžiaus žygiai“.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.30 „Neišsižadėk“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.25 „Šelesto bylo“.
22.00 Žinios.
22.30 „Šelesto bylos“ (tęs.).
23.05 „Mentų karai. Odesa“.
01.25 „Moterų daktaras“.
02.55 „Šeimininkė“.
04.35 Vantos lapas.
05.00 „Pabėgėlė“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D.Žeimyte.
07:00 „Vaikai šėlsta“.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Lietuvos rinktinė - Pasaulio
rinktinė. 2018 m.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:00 „Būk ekstremalas“.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
12:40 „Džino viešnagė Italijoje. Saulėtos salos“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:25 „Nusikaltimų miestas“.
17:00 Betsafe–LKL. Dzūkija - Šiauliai. Tiesioginė transliacija
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 MANO HEROJUS Garbės reikalas.
00:05 AŠTRUS KINAS Beringo jūros pabaisa.

2019.04.28 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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 Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. Sumani sodietė.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. Australijos
smarkuoliai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Papūgų planeta.
13:50 Mis Marpl. Lavonas bibliotekoje.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
21:30 Premjera. Laisvės kaina. Disidentai.
22:30 Apetitas meilei.
24:00 Premjera. Mama persekiotoja.
01:30 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. Australijos
smarkuoliai (k.).
02:15 Pasaulio dokumentika. Papūgų (k.).
03:10 Savaitė (k.).

04:05 Klausimėlis.lt (k.).
04:20 Mis Marpl. Lavonas bibliotekoje (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ilgo plauko istorija“ (k.).
07:00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
07:30 „Aladinas“.
07:55 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Mamyčių klubas“.
09:00 „Kulinarinis detektyvas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Ričis Didysis“.
13:10 „Keistuolis ir gražuolė“.
15:20 „Kadetė Kelė“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos talentai“.
22:30 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Matau tik tave“.
00:40 „Bruklinas“ (k.).
02:35 „Auklė pagal iškvietimą“ (k.).
04:15 „Paskutinis iš Magikianų“ (k.).
06:15 „Tomo ir Džerio šou“ (k).
06:40 „Žvėrelių būrys“.
07:05 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną“.
07:30 „Kung Fu Panda“.
08:00 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:10 KINO PUSRYČIAI Šuniški šokiai.
10:50 Džekis Čanas. Pirmasis smūgis.
12:35 Bukas ir bukesnis. Kai Haris
sutiko Loidą.
14:20 Apgavikai.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Finalo ketvertas.
22:30 PREMJERA Susikaupk.
00:35 Galutinis tikslas.
02:25 Atrastoji žemė (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveika ir gardu. Kulinarijos laida.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Šerlokas Holmsas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.30 „Pabėgėlė“.
20.00 Žinios.
20.25 „Pabėgėlė“ (tęs).
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Inspektorius Luisas. Ir mėnulio spinduliai bučiuoja jūrą“.
00.30 „Širdies plakimas“.
02.00 „Detektyvas Linlis“.
03.30 „Kelrodė žvaigždė“.
05.00 „Mentų karai. Odesa“.
05.50 „Neprijaukinti. Norvegija“.
06:30 Lietuvos rinktinė Pasaulio rinktinė (k). 2018 m.
07:30 „Vaikai šėlsta“ (k).
08:00 „Iš visų jėgų“ (k).
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Nepaliesta Meksika“.
11:35 „Iš visų jėgų“.
12:05 „Būk ekstremalas“.
12:35 „Džinas. Nepažintoji Italija“.
13:05 „Ekstrasensų mūšis“.
15:25 „Nusikaltimų miestas“.
15:55 Dakaras. Merzugos ralis.
2019 m.
17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis Rytas. Tiesioginė transliacija
19:30 „Žiurkių medžiotojas“.
21:30 „Iliuzija“.
22:30 „Kriminalinė Maskva“.
23:30 Nežemiška audra (k).
01:10 Beringo jūros pabaisa (k).

2019.04.29 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.

09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 4.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
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 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Veisenzė. Berlyno
meilės istorija 4.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2.
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 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Namas“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„16 kvartalų“.
00:00 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
01:00 „Pasitikėjimas“.
01:55 „Kvantikas“.
02:45 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:45 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
04:35 „Pasitikėjimas“.
05:30 „Paskutinis iš Magikianų“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 Gyvūnų pasaulis (k).
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Bus visko (k).
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 KK2 (k).
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Bėgančios kortos.
00:15 „Judantis objektas“.
01:15 Susikaupk (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ne spaudai.
09.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Rasputinas“.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Juodosios katės“.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika “Mes europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.

13

2019 m. balandžio 25 d.

02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Rasputinas“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Rasputinas“.
06:25 „Mentalistas“ (k).
07:20 „Stoties policija“ (k).
08:20 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:20 „Paskutinis faras“ (k).
10:20 „Kobra 11“ (k).
11:20 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Supermenas. Sugrįžimas.
00:00 Garbės reikalas (k).
02:00 „Iliuzija“ (k).
02:40 „Kriminalinė Maskva“ (k).

2019.04.30 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 5.
12:00 Stilius (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
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 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. 12 beždžionių 3.
23:45 Klausimėlis.lt (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2.
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 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Namas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Prieš srovę“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti“.
23:55 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
00:50 „Pasitikėjimas“.
01:45 „Ekstrasensai detektyvai“.
03:40 „Nusikalstami protai. Kitapus
sienų“.
04:25 „Pasitikėjimas“.
05:20 „Paskutinis iš Magikianų“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“ (k).
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 „Paveldėtoja 2“ (k).
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 KK2 (k).
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.

19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 „Paveldėtoja 2“.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Kontrabanda.
00:45 „Judantis objektas“.
01:40 Bėgančios kortos (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa.
08.00 Reporteris.
09.00 „Šelesto bylos“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Rasputinas“.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Juodosios katės“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.55 Rubrika „Renovacija iš arčiau“.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Prezidento rinkimų laida.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Krikšto tėvas“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Krikšto tėvas“.
06:35 „Mentalistas“ (k).
07:30 „Stoties policija“ (k).
08:30 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:30 „Paskutinis faras“ (k).
10:30 „Kobra 11“ (k).
11:30 „Ekstrasensų mūšis“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Tamsos angelas.
22:50 Supermenas. Sugrįžimas (k).
01:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.05.01 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klausimėlis.lt (k.).
06:20 Duokim garo!
07:50 Beatos virtuvė (k.).
08:45 Šešios gulbės.
10:20 Juozo Erlicko kūrybos vakaras „Įrašysiu į knygą Raudonąją“. I
dalis.
12:00 Vėliavų pakėlimo ceremonija
ir šventinis koncertas Lietuvos įstojimo į ES 15 metų proga.
13:30 Juozo Erlicko kūrybos vakaras
„Įrašysiu į knygą Raudonąją“. II dalis.
15:00 Tadas Blinda.
17:28 Loterija „Keno Loto“.
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.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Dviračio darbo ir poilsio žinios.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Robotas policininkas.
00:30 Tvin Pyksas 2.
01:15 Stilius (k.).
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio darbo ir poilsio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Prisimenu motinos balsą.
06:25 „Televitrina“.
06:40 „Aladinas“ (k.).
07:10 „Fiksikai. Didžioji paslaptis“.
08:50 „Beždžioniukas Montis“.
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10:25 „Bremeno plėšikai“.
12:00 „Magiškoji nosis“.
14:15 „Edvardas Žirkliarankis“.
16:30 „Bibliotekininkas. Likimo ieties beieškant“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 PREMJERA „Alisa Veidrodžio
karalystėje“.
21:45 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Moterys meluoja geriau.
Robertėlis“.
22:20 „Vikinglotto“.
23:45 „16 kvartalų“ (k.).
01:40 „Tironas“.
02:35 „Kvantikas“.
03:25 „Ekstrasensai tiria“.
04:50 „Tironas“.
06:25 „Tomo ir Džerio šou“.
06:50 Kriminalinė raudonkepuraitės istorija 2.
08:20 Smurfai.
10:20 Alvinas ir burundukai 3.
12:00 Auksinis kompasas.
14:10 Pamišėlis laisvėje.
16:10 Marlis ir aš.
18:30 Žinios.
19:30 PREMJERA Didžiapėdžio
vaikis.
21:15 PREMJERA Inferno.
23:40 PREMJERA Gidas vienišiams.
01:40 Kontrabanda (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „ TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Emilija Pliate-

rytė“.
07.15 Rubrika „Mes europiečiai“.
07.20 „Nuostabūs gyvūnų pojūčiai“.
08.40 „24 valandos Žemėje“.
10.50 „Pasaulis iš viršaus“.
12.10 „Senos sodybos vaiduoklis“
14.30 „Ginkluota meilė“.
16.00 Žinios.
16.30 „Ginkluota meilė“ (tęs.).
18.00 Žinios.
18.25 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.30 „Ginkluota meilė“.
20.00 Žinios.
20.30 „Ginkluota meilė“ (tęs.).
21.00 Ant bangos.
22.00 Žinios.
22.25 Rubrika „Mes europiečiai“.
22.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
23.00 Nuoga tiesa.
00.30 Čempionai.
01.05 „Gluchariovas“.
02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Krikšto tėvas“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Krikšto tėvas“.

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 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Prieš srovę“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės miestas“.
12:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Farai“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VAKARO KINO TEATRAS
„Uola“.
00:50 „Tironas“.
01:40 „Kvantikas“.
02:30 „Ekstrasensai tiria“.
03:55 „Tironas“.
04:45 „Kvantikas“.
05:30 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:55 „Monikai reikia meilės“ (k).
10:25 „Namai, kur širdis“.
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 „Paveldėtoja 2“ (k).
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:00 KK2 (k).
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Monikai reikia meilės“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Raudonojo spalio medžioklė.
01:10 „Judantis objektas“.
02:05 Inferno (k).
03:55 Alchemija. VDU karta.
04:25 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
07.00 Vantos lapas.
07.30 Sveika ir gardu.
08.00 Reporteris.
09.00 Ant bangos.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Rasputinas“.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
15.00 Pokalbių laida.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Juodosios katės“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
02.55 „Krikšto tėvas“.
03.45 „Pabėgėlė“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Krikšto tėvas“.
06:40 „Mentalistas“ (k).
07:35 „Stoties policija“ (k).
08:35 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:35 „Paskutinis faras“ (k).
10:35 „Kobra 11“ (k).
11:35 „Ekstrasensų mūšis“.
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:25 „Tautos tarnas“.
21:00 Sąžiningas žaidimas.
22:50 „10,5 balo“ (k).
02:10 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

07:15 Pašvaistė. Liepsnojanti padangė (k).
08:20 „Kiti pasauliai. Tradicijų sergėtojai“.
10:30 Uraganas. Vėjo odisėja.
12:05 35-asis Pasaulinis rytojaus
cirkas.
14:00 Ponas auklė.
15:45 Neteisingai apkaltintas.
17:30 Šoklys.
19:15 „10,5 balo“.
22:45 Faras skeneris.
00:40 Tamsos angelas (k).
02:20 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.05.02 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 5.
12:00 Gyvenimas (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
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.
20:57 Loterija „Jėga“.
21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į
Respublikos prezidentus debatai.
22:45 Dviračio žinios.
23:10 Premjera. Babilonas Berlynas.
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2.
01:00 LRT radijo žinios.

UAB „Švykai“ ieško meistrų/brigadininkų statybos darbams.
Teirautis tel. +370 687 50429, www.svykai.lt
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Organizuojamas 6-mečių tėvelių
susirinkimas Druskininkų jaunimo
užimtumo centre

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams –
iki 40 %
St ikl a m s – 10 %
Gydy tojos patikra,
užsakant akinius –
nemokama.
Mūsų adresas:
Vilniaus alėja 8
(buvęs buitinis)

Te l . 8 ( 3 1 3 ) 5 3 4 4 4

BALDAI IŠ VOKIETIJOS,
SENDAIKČIAI
Baravykų g. 10, Druskininkai
I-V: 9.00 val.-17.30 val.;
VI: 9.00 val.-15.00 val.
Tel. 8 647 88559

Lazerinės dermatologijos kabinetas

Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos,
išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos.
Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8-315) 72480, mob. 8 685 32787
Gydomi vaikai ir suaugusieji.
Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso
Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-butano
dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005

AB MEDINITA perka apvalią medieną, mišką su žeme ir
išsikirtimui. Esant bendriems miško savininkams – sutvarkome dokumentus. Atliekame miško kirtimo, ištraukimo ir
pervežimo paslaugas. Tel. pasiteirauti: 8 685 64483

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
UAB MEDINITA:
*Atliekame kokybiškus grindų
betonavimo darbus
*Dirbame su savo ir su užsakovo medžiagomis
*Atliekame paruošiamuosius
darbus prieš betonavimą
*Dirbame mažuose ir dideliuose
objektuose
Daugiau informacijos
tel.: 8 655 54573, 8 640 31009

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

Gamybos įmonei reikalingi operatoriai (-ės).
Tel. 8 603 37599

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Seno stogo keitimo darbai, karkasiniai sprendimai,
fasadų dažymas. Tel. 8 698 86902

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Šiltiname fasadus
(polisterolo klijavimas,
armavimas, dekoratyvinis
tinkas)
Tel. 8 657 50460;
8 675 83453
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas
1 kambarys, 18 kv. m bendrabutyje Viečiūnuose. Kaina – 5500
Eur. Tel. 8 625 93924
1 kambarys bendrabutyje Viečiūnuose. Kaina – 5500 Eur.
Tel. 8 622 38944
1 kambarys bendrabutyje, šiltnamių gatvėje, reikalingas remontas. Kaina – 8700 Eur.
Tel.  8 686 42499
2 kambarių 34 kv. m butas 3
aukšte iš 9. Tel. 8 610 91301
Parduodamas arba išnuomojamas 3 kambarių butas Kalviškių
mikrorajone. Tel. 8 683 23112
3 kambarių butas Ateities g., 4
aukšte su daliniais įmontuojamais baldais, internetu, signalizacija arba keičiam į 1-2 kambarių
butą 1-2 aukšte. Gardino g. nesiūlyti. Tel. 8 686 08083
42 a namų valdos sklypas su
ūkiniais pastatais, Jaskonyse,
šalia „Romnesos“ kavinės. Kaina
–55000 Eur. Tel. 8 628 49156
2 aukštų, dalinai įrengtas, namas
Druskininkuose, apšildomas kietu kuru, yra vietinis vandentiekis,
kanalizacija prijungta prie miesto,
garažas, 6 a sklype. Kaina – 55
000 Eur. Tel. 8 696 10088

UAB MEDINITA:
gamina ir parduoda:
*Statybinę viengubo pjovimo
medieną
*Viengubo pjovimo džiovintą
medieną, tinkamą stalių
gaminiams
*Impregnuotą medieną
*Malkines atraižas, biokurą
Visa informacija
Tel.: +370 650 84218

14 a namų valdos sklypas šalia
Druskininkų, Švendubrės kaime
siu avariniais pastatais.
Tel. 8 628 87036
7,13 a žemės sklypas su gyvenamu namu Leipalingyje. Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 616 48116
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0,623 ha namų valdos sklypas
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto
kelio, netoli elektra. Kaina – 8790
Eur. Arba keičiu į mišką.
Tel. 8 682 48474
Gyvenamas namas (su baldais)
su ūkiniais pastatais 17 a sklype
Leipalingyje, Seirijų g. Namo
priestate įrengta pirtis. Kaina –
34500 Eur. Tel. 8 694 52629
Sodas „Raigardo“ b-joje, su nameliu, tinkamu gyventi vasarą.
Kaina – 21000 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 685 53645
6 a sodo sklypas Jaskonių k.,
Miglos g. Tel. 8 699 39047

61 a žemės ūkio paskirties sklypas Veršių k., buvusi sodyba, 8
km nuo Druskininkų, netoli miško, tinka statybai.
Tel. 8 684 73230

Sodas Jaskonyse, sodų b-joje
„Smiltelė“, 6,75 a žemės sklypas,
31,18 kv. m sodo pastatas. Gera
vieta, patogus privažiavimas.
Tel. 8 672 77324

2,55 ha sklypą Vilkininkų km
(apie 4 km nuo Leipalingio) apie
150 metrų iki 2 ežeriukų. Sklypas
ribojasi su žvyrkeliu. Kaina –
11500 Eur.
Tel. 8 617 62483

Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802

2 aukštų 126 kv. m įrengtas gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu ir garažu 10,6 a sklype Sakų
g., Druskininkuose, besiribojančiame su pušynu arba keičiamas
į butą Druskininkuose ar Kaune.
Kaina – 85000 Eur.
Tel. 8 600 80228
6 a sodo sklypas Viečiūnuose,
Rūtos 3-ioji g. Yra kadastriniai
matavimai, elektra. Kaina – 7000
Eur. Tel. 8 614 42187
Sodas miesto ribose, sodų b-joje
„Raigardas“, Rasos g. 19.
Tel. 8 613 71749
Sodas Viečiūnuose, SB „Papartis“ su 2 aukštų mūriniu namu,
pečium, geroj vietoj. Kaina –
25000 Eur. Tel. 8 614 67590
21 a namų valdos sklypas su
pamatais prie Baltojo Bilso ežero. Yra geodeziniai matavimai,
pamatai. Tel:. 8 694 24955, 8
680 23134
Sodas, tinkamas gyventi žiemą
su neįrengta mansarda sodų
b-joje „Papartis“. Kaina – 37000
Eur. Tel.: 8 627 44618, 8 620
80577

Remontuojame namus. Visa vidaus ir išorės apdaila.
Montuojame terasas, dengiame stogus. Tel. 8 631 76783

2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina
– 105000 Eur. Tel. 8 602 10802

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
Universalios padangos R13 (4
vnt.). Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 682 57013
Chrysler Voyager 2005 m., 2,8 l
dyzelinas, pavarų dėžės defektas. Kaina – 1000 Eur.
Tel. 8 616 82326
VW šviesūs skardiniai ratlankiai
R14 (4 skylių) po 5 Eur; gaubtai.
Tel. 8 686 43600
„Opel“ lengvo lydinio ratlankiai (4
taškai) R15 po 25 Eur.
Tel. 8 650 99536
Vasarinės apynaujės padangos
„Brigestone“ R17 225/45 (4 vnt.).
Kaina – 180 Eur.
Tel. 8 682 58164

Parduodamos vasarinės padangos R14 175/70; naudotos, geros
būklės; 2 vnt.; kaina už abi 20
Eur. Tel. 8 613 71001

Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm); TV priedėlis už 15
Eur; SCART laidai po 1,50 Eur.
Tel. 8 686 43600

Naudotos geros būklės padangos: 205 R16C 110/108 (4vnt.
visureigiams) už 100 Eur; vasarinės 225/65 R17 (4 vnt., „Rav
4“) už 100 Eur; vasarinės 215/55
R17 (4 vnt.) už 100 Eur; padangos su ratlankiais 185/65 R14 (4
vnt. „Ford Mondeo“) už 40 Eur;
padangos su ratlankiais 175/70
R13 (2 vnt. „Mazda“) už 15 Eur.
Tel. 8 606 68136

Elektrinė pirties krosnelė „Harvia“, naudoti faneruoti skydai,
DVP plokštės, durų varčios.
Tel. 8 686 43600

„Nissan Almera“ 2003 m., 2 l
dyzelinas, TA iki 2020.11. Kaina –
850 Eur. Tel. 8 647 33100
Traktorius JUMZ už 1800 Eur su
priekaba už 700 Eur; „Mazda2“
2003 m., 2 l benzinas, TA iki
2020.07. Tel. 8 623 35267
„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Tel. 8 682 98506
„Renault Laguna“ 2004 m., 1,9 l
dyzelinas, TA iki 2020.
Tel. 8 610 15698

Parduodamas miškas,
mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
4 kub. m 3 metų pjovimo dilės
(ilgis – 6 m, storis – 5 cm).
Tel. 8 698 89943
Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035
Parduodama žemės ūkio
produkcija

Motoroleris „Aprilia Scarabeo“,
49 cc. Kaina – 500 Eur.
Tel. 8 687 30269

Skalbimo mašinos: „Bosch“ AA
(6 kg) už 80 Eur, „Žanussi“ AA už
70 Eur; šaldytuvas „Elektroliux“ A
už 90 Eur. Tel. 8 650 87433
Perka
Garažą Baltašiškėje.
Tel. 8 606 11653
Įvairaus laikmečio Lietuvos autorių (arba išeivių) tapybos paveikslus. Tel. 8 686 10119
Ieško darbo
Vyras ieško kiemsargio arba sodybos prižiūrėtojo darbo.
Tel. 8 623 23430
Moteris ieško darbo. Gali dirbti
padavėja, tvarkyti namus, prižiūrėti senelius. Tel.: 8 610 30542, 8
601 28928

Nuoma

Avys. Tel. 8 622 83325

Mėšlas. Tel. 8 635 55971

Traktorius JUMZ už 1800 Eur su
priekaba už 700 Eur; „Mazda2“
2003 m., 2 l benzinas, TA iki
2020.07. Tel. 8 623 35267

Moteriškos ir vaikiškos striukės
su kapišonu – nuo 14 Eur; 7 pavarų dviratis už 170 Eur.
Tel. 8 604 57914

Sraigių auginimo įrangą: laistymo
žarnos, džiovyklos, šėrimo padėklai. Tel. 8 686 88838

„Seat Ibiza“ 2005 m., 1,9 l dyzelinas, 74 kW, TA iki 2020.05. Kaina
– 1000 Eur. Tel. 8 625 33074

„Opel Zafira“ 2004 m., 2,0 DTI,
pilkos spalvos. Kaina – 1450 Eur.
Tel. 8 643 42240

Pakabinami, svetainės, virtuvės
šviestuvai ir vilnonis kiliminis takas. Tel. 8 623 30673

Moteris ieško darbo. Gali tvarkyti
namus, butus, prižiūrėti senelius.
Tel. 8 688 84671

Bičių šeimos, nauji aviliai, rėmeliai koriams. Tel. 8 646 88970

„VW Passat“, benzinas, žalios
spalvos, TA iki 2019.08.
Tel. 8 687 17148

Centralinio katilas (7 sekcijų),
boileris, dušo kabina su padu,
langai ir durys, televizoriai, lovos.
Tel. 8 616 48116

3 m. ožka, 2 mėn. ožkytė be ragų
ir ožiukas. Tel. 8 611 84137

Mažai naudota lenkiška dvivagė
bulvių sodinamoji „Akpil“ už 510
Eur; vienvagė bulvių kasamoji
(transporterio defektas) už 340
Eur. Tel. 8 682 58164

„Opel Zafira“ 2007 m., 1,9 dyzelinas, TA iki 2020.05.
Tel. 8 647 33100

Trimeris „Husqvarna“. Kaina –
430 Eur. Tel. 8 672 15654

Sėklinės bulvės. Kaina – 50 kg/6
Eur. Tel. 8 618 73522

Parduodami įvairūs
daiktai
Antikvarinio stiliaus staliukas, 2
kėdės, senovinis virdulys, kavavirė „Dolce Gusto“.
Tel. 8 655 79158
Mediniai langai. Tel. 8 682 57013
Nauja dvivietė elektrinė-indukcinė, ekonomiška nešiojama viryklė. Kaina – 85 Eur.
Tel. 8 662 10144
Bio tualetas, „Bauer“ sonariumas, „Ceragin“ masažinė lova.
Tel. 8 688 80976
2 lengvojo automobilio tvirtos
priekabos, armonikos, akordeonai (80, 120 bosų).
Tel. 8 624 61978
2 spintos (2 ir 3 durų), sekcija,
tualetinis staliukas, obliavimo
staklės. Tel. 8 640 24799

Darbui apartamentų komplekse reikalinga kambarinė, galinti dirbti ir
administratoriaus padėjėja.
Pareigos: 90% darbo laiko – kompleksinis apartamentų tvarkymas
pagal kompanijos standartus, 10% – svečių pasitikimas ir įkurdinimas, darbas su dokumentais. Tel. 8 636 95938

Išnuomojamas 1 kambario butas
miesto centre ilgam laikui.
Tel. 8 612 60519
Išnuomojamas 42 kv. m butas
M. K. Čiurlionio g. Kaina – 1
mėn./200 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 686 46169
Išnuomojamas 2 kambarių butas
su atskiru įėjimu, Gardino g. Kaina – 1 mėn./200 Eur.
Tel. 8 611 48844
Išnuomoju 1 kambarį su balkonu
2 kambarių bute Vytauto g. Kaina
– 110 Eur. Tel. 8 607 38627
Išnuomojamas 2 kambarių butas
Ateities g. 4 su baldais. Kaina – 1
mėn./150 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 687 15698
Išnuomoju 1 kambario butą.
Tel. 8 611 05737
Kiti
Gal kas padovanotų baldų.
Tel. 8 659 92869
Dovanoju vaikus mylintį šuniuką.
Tel. 8 685 27357
Dovanoju šuniukus (SB „Dainava“). Tel. 8 673 81012

Perku automobilius.
Gali būti su
defektais.
Tel. 8 627 87576
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Savaitraščio Nr. 202

Šventinį savaitgalį Druskininkus užliejo žydinčių narcizų ir svečių jūra

Savaitgalį visi keliai vedė į
Druskininkus. Balandžio 19-22
dienomis čia atšvęsta Pavasario šventė, kurios pagrindinis akcentas – Vijūnėlės parke
sužydėję apie pusė milijono
narcizų japoniškų sakurų fone.
Šioje grožio, kūrybinio įkvėpimo ir gamtos harmonijos
oazėje Druskininkų savivaldybė bei Druskininkų kultūros
centras organizavo daugybę
nemokamų renginių įvairaus
amžiaus žiūrovams. Organizuojant šventę, stengtasi, jog
koncertuotų ir druskininkiečiai,
ir iš svetur atvykę atlikėjai, o
svarbiausia, kad siūlomi kultūriniai renginiai ir pramogos
neužgožtų pagrindinio jos akcento – galimybės mėgautis pasivaikščiojimu gamtoje, gėrėtis
žydėjimu ir džiaugtis pavasariu.
Vijūnėlės parke išskleidus žiedus
narcizams ir sakuroms, gausybė
žmonių pasirinko praleisti savaitgalį Druskininkuose. Šventės
metu veikė tradicinė tautodailės
ir amatų darbų mugė, o Vijūnėlės
parko erdvėse, prisipildžiusiose
poetinio žodžio, muzikos garsų,
vyravo nuotaikingas šurmulys.
Narcizų žydėjimo šventės metu
Vijūnėlės parke koncertavo muzikinis duetas „Music Time“, bardas
Mantas Baltrušaitis, akordeono
muzikos duetas „Tautinis aidas“,
Gintarė Juknaitė, Indraya ir Tomas, Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos orkestras, dainomis džiugino vaikų popchoras „O
lia lia vaikai“, „Majamio merginos“
ir kiti kolektyvai. Surengtos DJ
programos, poezijos ir muzikos
vakarai, burbulų šou, istorinės
inscenizacijos. ANBO dangaus
rapsodijos – lėktuvų akrobatinis
pasirodymas – tapo išskirtiniu žiūrovus sužavėjusiu reginiu.
Druskininkų kultūros centro direktorės Rimutės Viniarskaitės

Laimos Rekevičienės, Viliaus Rekevičiaus ir Justino Kygos nuotraukose – šventės akimirkos

teigimu, tokį gausų būrį svečių
Druskininkuose lėmė ir tai, kad
tai buvo ilgasis savaitgalis, džiugino geras oras: „O Velykos įnešė
į šventę savo štrichų – margučių
ridenimas ir kitos velykinės pramogos ypač patiko mažiesiems
šventės dalyviams – vaikams.
Narcizai pavasarį mus pradžiugina savo žiedais vieni iš pirmųjų,
o šiemet jie taip gražiai sužydėjo
pačiu laiku – tad švęsti, regis,
kvietė net ir pati gamta.
Džiaugiamės, kad tradicine tapusi šventė šiemet subūrė ypač
daug druskininkiečių ir Druskininkų svečių: buvo ir žydinčių narcizų, ir žmonių jūra. Neabejoju,
kad šventės dalyvių fotografijų albumai pasipildė puikiais vaizdais,
o iš šventės visi sugrįžo, kupini
kuo gražiausių įspūdžių.“
Pasigrožėti įspūdinga narcizų
jūra ir ten įsiamžinti druskininkiečiai ir svečiai iš visos Lietuvos bei
užsienio gali nuo 2012-ųjų.
Iki kasmečio didžiausio ir svarbiausio renginio – „Druskininkų
kurorto šventės 2019 Rock‘n‘Roll
ritmu“, šiemet rengiamos gegužės
31-birželio 2 dienomis, dar visi
laukiami artimiausiuose Druskininkų kultūros centro renginiuose:
Druskininkų savivaldybės bendruomenių Atvelykio sueituvėse
„Susieikim kaimynėliai“ – balandžio 26 d.; „Šokio šventėje 2019“
– balandžio 27 d.; šventiniuose
koncertuose mamoms ir močiutėms, skirtuose Motinos dienai,
gegužės 3 ir 5 dienomis M. K.
Čiurlionio meno mokykloje bei
Leipalingio ir Viečiūnų laisvalaikio
salėse.
O gegužės 4-ąją organizuojama
šventė, skirta prasmingai sukakčiai – Lietuvos įstojimo į Europos
Sąjungą 15-mečiui.
Druskininkų savivaldybės
informacija

