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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

A. Fedaravičiūtė: „Druskininkuose radau erdvės saviraiškai“

rezultatų, labai nudžiugau: juk
įstojau ten, kur ir norėjau, – į
socialinės pedagogikos studijas Vilniaus kolegijoje. Studijuodama jaučiausi labai laiminga,
nes turėjau visas galimybes dar
labiau pažinti save. Baigusi bakalauro studijas, grįžau gyventi
į Druskininkus, tęsiau ir mokslus
– įstojau studijuoti į tuometį Vilniaus pedagoginį universitetą, į
socialinės pedagogikos išlyginamąsias studijas. Mokslus teko
derinti su darbu kavinėje. Prieš
metus, Lietuvos edukologijos
pedagoginiame universitete baigusi studijas pagal magistrantūros studijų Socialinių industrijų ir
komunikacijos programą, įgijau
komunikacijos magistro laipsnį.
Dabar, pagal turimas savo kompetencijas, kurias vis tobulinu
įvairiuose mokymuose, aktyviai
įsitraukiu į skirtingas veiklas, projektus. Galima sakyti, tebesimokau kiekvieną dieną: ir iš kolegų,
ir iš aplinkinių žmonių, ir iš naujų
patirčių. Mokymosi procesas nesustojo, tik tai jau ne studijos, o
gyvenimiška praktika.
– O kokia yra darbo pradžios
Jaunimo užimtumo centre
istorija?
– Jaunimo užimtumo centre
pradėjau dirbti labai netikėtai –
bent jau pati neplanavau. Kartą,
kai dar dirbau vienoje iš kavinių,
mane ten sutikusi bendraklasė
Ieva pasvarstė, kad, jos nuomone, darbas JUC‘e man labai tiktų: „Tu privalai pabandyti,
Aiste, eik“. Kadangi kaip tik tuo
metu buvo organizuojamas konkursas jaunimo darbuotojo pareigoms užimti, nors ir nedrąsiai,
artimųjų ir kitų draugų paraginta,
atėjau į pokalbį dėl darbo. Centro direktorė Aušra Nedzinskienė
mane priėmė šiltai, nuoširdžiai.
Nors šiai vietai užimti pretendentų buvo daugiau nei tikėjausi,
sėkmė nusišypsojo man. Nuo
2015-ųjų esu Druskininkų jaunimo užimtumo centro jaunimo
darbuotoja; nuo šių metų, galima
sakyti, ir pradėjau naują savo
profesinės veiklos kelią, kartu su
visa Druskininkų JUC komanda,
kuri mane noriai priėmė į savo
gretas.
A. Fedaravičiūtė: „Mokausi kiekvieną dieną: ir iš aplinkinių žmonių, ir iš naujų patirčių.“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Ramunė Žilienė
Žmogaus, kuriam patinka jo
darbas – neįmanoma nepastebėti, nes aplink jį sukasi didžiulis veiklos, idėjų verpetas
ir būrys bendraminčių. Druskininkų jaunimo užimtumo centro (JUC) jaunimo darbuotoja
bei Leipalingio progimnazijos
socialinė pedagogė Aistė Fedaravičiūtė sėkmingai buria
bendroms veikloms ir jaunatviškoms iniciatyvoms į JUC‘o
erdves ateinančius druskininkiečius, o progimnazijoje
padeda mokiniams labiau atsiskleisti, vienas kitą pažinti,

skatina tarpusavio bendravimą ir supratimą. Aistė tikina,
kad visa jos darbinė veikla – ir
yra tai, kas jai miela: „Kaip tikriausiai ir daugelis žmonių,
darbe praleidžiu maždaug
trečdalį savo gyvenimo laiko,
todėl labai svarbu, kad daryčiau, tai kas miela širdžiai. Aš
darau tai, kas man labai patinka, mano darbas toks, kuris
mane veža“.
Aistė, Druskininkuose baigusi
„Ryto“ gimnaziją, vėliau studijavusi Vilniuje ir su pagyrimu
baigusi aukštąjį mokslą,– viečiūniškė, kaip daugelis pasakytų, –
vietinė. Mergina džiaugiasi, kad

jos gimtasis miestelis yra visai
šalia gražiausio Lietuvos kurorto
– Druskininkų. Jai smagu, kad ir
patys Viečiūnai taip pat sparčiai
tobulėja, aplinka – vis gražesnė,
modernesnė,
bendruomenėje
nestinga renginių ir veiklos.
– Aiste, ar 2011-aisiais baigusi
mokyklą
Druskininkuose, ilgai svarstei, ką ir kur
studijuosi?
– Labai laukiau, kada galėsiu
pradėti studijuoti. Rinktis nebuvo
sunku, nes jau tada žinojau, kad
noriu dirbti su žmonėmis, jiems
padėti, būti naudinga, prasmingai veikti. Sulaukusi stojimo

– Daugelis pastebi, kad su
JUC lankytojais, tarp kurių
yra įvairaus jauno amžiaus
žmonių, bendrauji nuoširdžiai,
paprastai. Kaip pavyksta užmegzti tokį gerą ryšį?
– Pradėjusi dirbti JUC, ir pati
jaučiausi panašiai, kaip tikriausiai ne vienas čia atėjęs jaunas
žmogus. Buvo nedrąsu, viskas
nepažįstama, nauja. Ilgainiui susipažinau su vis daugiau jaunų
žmonių, ir tokių „bendrakeleivių“
JUC‘e ratas vis didėjo. Užsimezgė draugystė. Atvira širdimi
visko mokiausi iš jų, viskuo, kuo
tik galėjau ir ką žinojau, dalinausi
ir aš. Man regis,
kad galingiausias
darbų
variklis

5 psl.
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visų kartų šokėjai

6 psl.

Druskininkų
kurorto šventės
programa

16 psl.

2

2019 m. gegužės 23 d.

Savaitraščio Nr. 206

Druskininkų savivaldybėje – susitikimas su
Kurortų asociacijos vykdančiąja direktore
Pirmadienį Druskininkų savivaldybėje viešėjusi Lietuvos kurortų
asociacijos vykdančioji direktorė
Kristina Citvarienė susitiko su
Druskininkų savivaldybės meru
Ričardu Malinausku, mero pavaduotoju Linu Urmanavičiumi,
Administracijos direktore Vilma
Jurgelevičiene ir specialistais.
Neringoje sušauktame Lietuvos
kurortų ir kurortinių teritorijų asociacijos suvažiavime naujuoju
Asociacijos prezidentu dvejų
metų kadencijai buvo išrinktas
Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. Šias
pareigas jis perėmė iš kadenciją
baigusio Neringos savivaldybės
mero Dariaus Jasaičio.
Lietuvos kurortų asociacija yra
ne pelno siekianti organizacija,
sprendžianti savo narių – savivaldybių, miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas
kurorto ar kurortinės teritorijos
statusas, bendrąsias problemas,
atstovaujanti savo narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių kurortų ir kitose
tarptautinėse organizacijose, formuojanti Asociacijos narių veiklos
strategiją, koordinuojanti jų kryptingą veiklą Sveikatos turizmo,
kurortinio gydymo, sveikatinimo

Savivaldybėje viešėjusi Lietuvos kurortų asociacijos vykdančioji direktorė K. Citvarienė
aktualius klausimus aptarė ir su Druskininkų savivaldybės meru R. Malinausku/Simonos
Dailydaitės nuotrauka

natūraliais gamtiniais ištekliais,
kurortologijos mokslo, SPA paslaugų ir kitose srityse, tenkinanti
ir ginanti kitus Asociacijos narių
viešuosius interesus.
Susitikimo metu akcentuota,
kad būtina peržvelgti šios asociacijos viziją, išsiaiškinti kiekvienos savivaldybės prioritetus, prioritetines kryptis, paveikų
informacijos skleidimą, didesnį
dėmesį skirti vieningai visų kurortų ir kurortinių vietovių rinkodarai, komunikacijai, savo narių
interesams ir juos ginti, spręsti
problemas, su kuriomis susiduria

kurortinės savivaldybės. Aptarti
einamieji projektai, biudžetas,
įvertinta esama situacija. Taip
pat aptarta viena svarbesnių
problemų – nepakankamas kurortinių išteklių sertifikavimas
(akreditavimas) pagal europinius
standartus – ir galimi jos sprendimo būdai.
Kurortų asociacija veiklą pradėjo 2007 metų kovo 2 d. ir šiuo
metu vienija Birštono, Druskininkų, Neringos ir Palangos kurortus bei Anykščių, Ignalinos,
Trakų, Zarasų ir Kauno rajono
kurortines vietoves.

Druskininkus muzikos garsų pripildė Gatvės
muzikos diena

Praėjusį šeštadienį Druskininkus skambiomis natomis užpildė
Gatvės muzikos diena. Renginyje dalyvavusių muzikantų pasirodymai sulaukė didelio dėmesio. Kaip ir buvo žadėta, įvairių
stilių muzika skambėjo netikėtose kurorto erdvėse. Viešbučio
„Flores“ žiemos sodas svečius
pasitiko pianino garsais (mokytojai: Aušra Vilčinskienė, Tauras
Olšauskas, Ilona Bieliukienė,
Sondra Milušauskaitė, Danas
Juškevičius, Liudmila Kotova,
Jūratė Bujokienė), Vijūnėlės
parke visus fantastiška saksofono muzika džiugino Tomas
Čiukauskas, K. Dineikos Sveikatingumo parke klausytojų laukė
gyvo garso grupė „Tiesiog gyvai“.
Ekskursiniame laivelyje, plukdančiame Nemunu, buvo galima
pasiklausyti Rūtos Kotrynos saksofono muzikos, prie viešbučio
„Simpatija“ – mėgautis jaunųjų
akordeonininkų (mokytojos Gražina Andruškevičienė ir Lina Dunauskytė) pasirodymu bei subtiliais gitaros garsais (mokytojas
Saulius Vilpišauskas), kavinės
„Velvetti“ prieigose – išgirsti jaunųjų pūtikų (mokytojai Vytautas
Andruškevičius, Vitalius Miesčionaitis, koncertmeisteris – Danas
Juškevičius) bei profesionalaus
roko muzikanto Roberto Semeniuko pasirodymus. Pramogų
aikštėje gerą nuotaiką sukūrė
pučiamųjų kvartetas (mokytojas
Juozas Mikolainis), o pačių drąsiausių laukė Jaunimo užimtumo
centro kolektyvo parengta karaokės programa.
Muzikos gurmanai buvo laukiami ir prie Lynų keltuvų įėjimo –
ten buvo galimybė paklausyti televizijos projekto „Lietuvos talentai“
dalyvio vokalo perkusininko Tomo
Padegimo pasirodymo, o Druskininkų kurorto svečius, nusprendusius miestą pamatyti apžvalginėje ekskursijoje, važiuojant

Kurorto gimtadienio proga
Druskininkuose rengiamas
Tortų turnyras

traukinuku, savo dainomis džiugino duetas R&R (Rūta Barkauskienė ir Ronata Balkaitienė).
Gydyklų parke, netoli grojančio
fontano, buvo galima persikelti
į XIX amžių – Druskininkų gidų
grupė parengė meninę kompozicija šių metų Gatvės muzikos
dienos „Pamatyk muziką“ tema,
o prie bažnyčios ir viešbučio
„Flores“ į Gatvės muzikos dienos
sūkurį įsiliejo ir M. K. Čiurlionio
meno mokyklos dailininkai (mokytoja Eglė Maračinskaitė ir Alė
Kalėdienė).

Birželio 22-ąją Druskininkuose organizuojamas Tortų turnyras bus skirtas kurorto 225ajam gimtadieniui/Organizatorių nuotrauka

Pernai Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui skirtas
projektas „100 tortų Lietuvai“
subūrė daugiau nei šimtą konditerijos profesionalų ir entuziastų iš visos šalies. Šios idėjos sumanytoja – kulinarinių
knygų ir tinklaraščio „Sezoninė virtuvė“ autorė Renata Ničajienė.
O šiemet birželio 22-ąją Druskininkuose organizuojamas Tortų
turnyras bus skirtas kurorto 225ajam gimtadieniui. Šiemečio turnyro tema – druska, todėl dalyvių
paruošti tortai turės ją atspindėti.
Tortų turnyras lauks ne tik profesionalių konditerių, bet ir mėgėjų.
Parodyti meistriškumą ir kantrybę, pademonstruoti atsidavimą savo profesijai ir ištikimybę
pašaukimui šiemet kviečia Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių
asociacija, Druskininkų savivaldybė ir Druskininkų kultūros centras. Tai – rimtas iššūkis visiems,
kurie savo likimą sieja su saldumynų receptų kūrimu ir verslu.
Tortų turnyre laukiami ne tik
konditeriai profesionalai, bet ir
mėgėjai – saldžioji šventė suteiks
galimybę visiems pademonstruoti savo gebėjimus. Turnyrą sudarys dvi dalys – profesionalų ir mėgėjų konkursai, todėl Druskininkų
gyventojai ir svečiai galės stebėti, kam labiau sekasi. Pirmoje turnyro dalyje kviečiami dalyvauti konditerio (-ės) darbą viešojo
maitinimo, mažmeninės prekybos įmonėje ar kitoje juridinį statusą turinčioje įstaigoje dirban-

tys asmenys, kuriems šis darbas
yra pagrindinė veikla bei pajamų
šaltinis. Dalyvauti antroje turnyro dalyje – mėgėjų kategorijoje –
kviečiami desertus gaminantys,
šventes jais puošiantys ir savo
jėgas išmėginti pageidaujantys
konditerijos entuziastai.
Planuojama, kad Tortų turnyras
taps kasmete Druskininkų švente, o jo tema kiekvieną kartą bus
vis kita. Kaip išreikšti meilę druskai? Ar tai padaryti, tobulinant receptūrą, gaminimo būdą, ar torto
puošimą ir jo pristatymą, dalyviai galės nuspręsti patys, remdamiesi vertinimo kriterijais. Kaip
užduotį pavyks atlikti profesionalams, nuspręs Tortų turnyro komisija. Ji paskelbs 1-3 vietos laimėtojus, kuriems atiteks 1000,
800 ir 500 eurų piniginiai prizai.
Konditerijos mėgėjų pagamintus
valgomus kūrinius galės vertinti ir
svečiai, prieš tai sumokėję simbolinį mokestį, kuris bus aukojamas
Maltos ordinui. Geriausių įvertinimų sulaukusio torto autorius (-ė)
bus apdovanotas (-a) pagrindiniu
prizu – virtuviniu kombainu „Bosch“, populiariausio torto autorius (-ė) – simpatijų prizu – kepinių priedų, papuošimų ir desertų
gamintojo „Dr.Oetker“ produkcijos krepšiu. Visiems turnyro dalyviams bus įteiktos atminimo dovanos.
Daugiau informacijos apie turnyro sąlygas, registraciją bei dalyvavimą skelbiama internete:
www.tortuturnyras.lt ir Tortų turnyro „Facebook“ paskyroje.

IŠNUOMOJAMAS TURTAS LAIKINAJAI
PREKYBAI IR PASLAUGOMS TEIKTI
Druskininkų savivaldybės administracija skelbia pakartotinius turto
laikinajai prekybai ir paslaugoms teikti nuomos aukcionus.
Prekybai ir paslaugoms skirtas vietas, jų dydį bei galimas veiklas
jose galima peržiūrėti valstybės įmonės Registrų centro administruojamame tinklapyje: www.regia.lt/map/druskininku, pasirenkant
laukus Savivaldybės veikla/laikinosios prekybos, paslaugų teikimo
vietos.
Informacija apie nuomojamą turtą, turto viešų aukcionų laiką ir
vykdymo tvarką skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje: www.
druskininkai.lt skiltyje Administracija/Veiklos sritys/Finansai ir
verslas/Licencijos ir leidimai
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Druskininkų savivaldybės informacija
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Faktas: Druskininkai – geriausia vieta įsigyti puikų išsilavinimą
Laimutis Genys

atvažiuoja vyresniųjų klasių mokiniai iš Lazdijų, Varėnos ir kitų
kaimyninių rajonų.

Druskininkai paneigė dar vieną
mitą, kad geriausią išsilavinimą
moksleiviai gali gauti tik Vilniaus,
Kauno ar kito šalies didmiesčio
mokyklose ir gimnazijose. Pagal
naujausius kompanijos „Reitingai.
lt“ paskelbtus rezultatus, Druskininkams skirta pirmoji vieta šalyje
pagal mokymo aplinką ir kokybę.
Apie šiuos puikius Druskininkų
švietimo sistemos rezultatus ir
laukiančius iššūkius kalbamės su
Savivaldybės mero pavaduotoju,
atsakingu už švietimo politiką,
Linu Urmanavičiumi.
– Reitingų rezultatai tikrai
stulbinantys. Stiprus antausis
Druskininkų kritikams. Druskininkai – pati geriausia vieta
Lietuvoje įgyti vidurinį išsilavinimą. Net ugdymo rezultatais
garsėjantis Vilnius liko antras,
po Druskininkų. Kas lėmė tokius puikius rezultatus?
– Manau, jog tai yra bendras
mokytojų, moksleivių, tėvų bendruomenės rimto ir atsakingo
darbo rezultatas. Mūsų mokiniai
ne tik gerai mokosi privalomųjų
disciplinų, bet ir savarankiškai bei
kryptingai ugdo savo asmenybę.
Vaikai yra motyvuoti, brandūs, o
tai labai džiugina. Mūsų abiturientams puikiai sekasi įstoti į aukštąsias mokyklas, pirmaujame pagal
įstojimo rodiklius į pirmo pasirinkimo specialybę.

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius: „Puikius rezultatus lemia bendras mokytojų, moksleivių, tėvų bendruomenės rimtas ir atsakingas darbas“/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

– Ko gero, gerus rezultatus lemia ir profesionalus pedagogų
kontingentas?
– Gal mūsų mokytojai, lyginant
su didmiesčių pedagogais, neturi tiek daug aukštų kvalifikacinių kategorijų, tačiau jie sugeba
įtaigiai ir profesionaliai perteikti
savo žinias mokiniams. Tai – didelė vertybė. Pas mus mokytojų
netrūksta. Nors optimizavome ugdymo įstaigų tinklą, tačiau stengėmes, kad visi mokytojai turėtų kuo
didesnius krūvius.
– Daugelis mažesnių šalies
rajonų skundžiasi, kad kasmet
mažėja moksleivių skaičius,

tenka uždarinėti klases, net visas mokyklas. Kokia situacija
Druskininkuose?
– Galėčiau pasakyti, kad pas
mus situacija – banguota. Vienais metais kai kuriose klasėse
moksleivių sumažėja – kalbu
apie vyresniųjų moksleivių kategoriją, po to vėl padidėja. Labiausia mus džiugina tai, jog didėja
pradinukų skaičius. Tai reiškia,
kad mes užsiauginsime gausų
būrį abiturientų. Net Švietimo
ir mokslo ministerija pripažįsta,
kad Druskininkų perspektyvos
ir šiuo klausimu tikrai puikios.
Druskininkų moksleiviai nesirenka kitų rajonų ar miesto mokyklų, priešingai, pas mus mokytis

– Žinoma, užbaigę gimnazijas,
įstoję į universitetus, moksleiviai palieka Druskininkus.
Būkime atviri – tikrai nedidelė
dalis jaunimo po studijų sugrįžta į gimtinę gyventi ir dirbti.
Kaip išsaugoti jaunus žmonės
Druskininkuose?
– Pas mus veikė Kauno kolegijos
filialas, kuriame mūsų jaunimas
galėjo įsigyti aukštąjį bakalaurinį
išsilavinimą ir rasti darbą pagal
įsigytą specialybę. Dabar veikia
Žirmūnų mokymo centras, kuris
rengia paklausių profesijų specialistus. Manau, kad daugelis jau
ima suprasti, kad žmogui reikia
ne tik išsilavinimo, bet konkrečios
profesijos, kaip sakoma, – amato.
Kaip išsaugoti mūsų jaunimą
nuo emigracijos į didmiesčius
ar užsienį? Manau, daugelis išvyksta, tikėdamiesi geresnio,
materialiai aprūpinto gyvenimo.
Todėl tikiuosi, kad verslas suteiks
jaunimui perspektyvas ir garantijas – dirbti, uždirbti ir gyventi, o ne
išgyventi.
– Kokie nauji iššūkiai laukia,
kokias problemas tenka spręsti
švietimo srityje?
– Mums labai svarbu iš esmės
išspręsti vaikų su specialiaisiais
poreikiais problemas. Norime,
kad tie vaikai būtų visaverčiai

integruoti į mokyklas. Domimės,
kaip tas problemas sprendžia kitos savivaldybės. Norime suteikti
šių vaikų tėvams pasirinkimo alternatyvų, kad jie galėtų pasirinkti
jiems priimtiniausią savo vaikų
ugdymo formą. Mes tariamės su
tėvais ir stengiamės jiems padėti.
Jei kalbėsime apie ūkinius mokyklų reikalus, tai, žinoma, labai
norėtume iš esmės modernizuoti
mokyklas, kad vaikams jose būtų
malonu ir patogu mokytis, o pedagogams – dirbti. Dabar, kai pailgėjo mokslo metai, kai vasaros
karščiai įsiveržia į mokyklų klases
ir koridorius, teks spręsti higieninių normų mokyklose užtikrinimo
klausimą.
– Tuoj prasidės vasara, ištuštės klasės ir moksleiviai pradės
vasaros atostogas. Kaip organizuojamas moksleivių poilsis?
Ar visi norintieji patenka į vasaros stovyklas?
– Turime daug ir įvairių stovyklų.
Yra tokių, už kurias reikia mokėti
pinigus. Tačiau galime pasiūlyti ir
nemokamo poilsio – socialiai remtini vaikai, kurių tėvai neišgali sumokėti už stovyklą, turi galimybę
ilsėtis nemokamai. Yra ir užsienyje su tėvais gyvenantys vaikai,
kurie vasarą sugrįžta atostogų
pas senelius. Jie mielai renkasi
mūsų kurorte organizuojamas stovyklas. Galiu drąsiai teigti – mūsų
vaikams patekti į stovyklas nėra
jokių problemų.

Druskininkų viltiečiai šeimas pakvietė į „Vilties karalystę“

Šventinio susitikimo kulminacija tapo naujas, viltiečių sukurtas spektakliukas „Vilties karalystė“/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Su šeima, daugelio iš mūsų
gyvenime svarbiausia ir didžiausia vertybe, susijusių
švenčių – Motinos dienos, artėjančios Vaikų gynimo dienos
ir Tėvo dienos – progos subūrė viltiečius, jų artimuosius bei
jų veiklai neabejingus draugus
ir svečius į nuotaikingą renginį. Viltiečių šventėje dalyvavęs Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas
palinkėjo, kad su viltiečiais visada būtų kuo daugiau jiems
artimų ir mielų žmonių: „Šeimoje mus supa žmonės, kurie
su mumis kartu, kai sunkiausia, reikia pagalbos, ir jie yra
mums patys svarbiausi gyvenime.“ Šventinio susitikimo
kulminacija tapo naujas, vil-

tiečių sukurtas spektakliukas
„Vilties karalystė“.
Asociacijos „Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos
„Druskininkų viltis“ pirmininkė
Loreta Sadauskienė pasidžiaugė, kad, visiems drauge kuriant
spektakliuką, viltiečiai patyrė
smagių įspūdžių. Savo geromis
emocijomis viltiečiai širdingai
dalinosi ir su šventės svečiais.
Šeimos tema sukurtas spektakliukas labai patiko visiems žiūrovams – susirinkusieji netramdė plačių šypsenų ir negailėjo
spektaklio kūrėjams gero žodžio
ir plojimų. Renginyje vilčiukai padeklamavo ir eilių, skirtų mamoms. Kiekviena buvo apdovanota gėlės žiedu ir širdingai savo
vaikų apkabinta.

Viltiečių bendruomenės vardu,
už nuoširdų bendravimą ir rūpestį jų vaikais viltiečių mamos
Laura Gardziulevičienė ir Skaistuolė Matikonienė padėkojo organizacijos vadovei, darbuotojoms ir savanorėms.
Viltiečiams ir svečiams griežė Jaskonių-Naujasodės kaimo
bendruomenės kapela „Malūnėlis“, vadovaujama Nijolės Matulevičienės.
Šventėje dalyvavo ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė, Socialinės
paramos skyriaus, Socialinių paslaugų centro, „Bočių“ ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla skelbia mokinių priėmimą 2019-2020
mokslo metams. Užsiėmimai vyks ir seniūnijose
Siekdama užtikrinti kokybiškas ugdymo paslaugas visiems
Druskininkų savivaldybės vaikams, nuo 2019 m. rugsėjo mėn.
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykla plės savo veiklą ir
organizuos neformalaus ugdymo
užsiėmimus Druskininkų savivaldybės seniūnijose – Leipalingio ir
Viečiūnų progimnazijose.
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius
pabrėžė, kad labai svarbu sudaryti lygias ir bendrojo ugdymo, ir
neformaliojo užimtumo galimybes
visiems Druskininkų krašto vaikams: „Visame pasaulyje vienas
iš pagrindinių švietimo politikos
uždavinių yra sudaryti sąlygas
vaikams lankyti arčiausiai namų
esančią mokyklą ir užtikrinti vienodą ugdymo kokybę visose
mokyklose.“
Švietimo skyriaus vedėja Diana
Brown džiaugiasi naujomis vaikams atsiversiančiomis galimybėmis ir dėkoja M. K. Čiurlionio
meno mokyklos vadovams už
iniciatyvas: „Pastebėjome, kad
viena iš priežasčių, dėl kurių galimai mažėja mokinių skaičius
kaimiškose vietovėse, yra ta, kad
tėveliai pageidauja, jog jų vaikai mokytųsi muzikos, dailės ar
choreografijos M. K. Čiurlionio

meno mokykloje, todėl vaikus
prašo paskirti į miesto mokyklas.
O dabar vaikai galės lankyti šalia namų esančias mokyklas, tėveliams nereikės rūpintis vaikų
vežiojimu į užsiėmimus, mokytojai patys atvyks į mokyklas pas
mažiausius mokinukus. Išbandę
savo jėgas muzikoje, choreografijoje ar dailėje ir supratę, kad
nori ir toliau tobulinti savo įgūdžius, vaikai, paaugę ir išmokę
naudotis viešuoju transportu, po
kelių metų patys galės atvykti į
užsiėmimus mieste“.
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos direktorė Onutė
Akstinienė nuoširdžiai kviečia
visus pasinaudoti šia galimybe ir
informuoja, kad, sudarius mokinių grupes, su mokyklomis bus
pasirašytos bendradarbiavimo
sutartys.
Svarbu žinoti, kad priėmimas į M. K. Čiurlionio meno
mokyklą bus vykdomas gegužės 27-29 dienomis. Daugiau
informacijos teikiama telefonu: (8 313) 53313.
Vaikai, pageidaujantys lankyti M. K. Čiurlionio meno mokyklą Leipalingio progimnazijoje ir ikimokyklinio ugdymo
skyriuje „Liepaitė“ gali rinktis

Mielieji, kaip ir kasmet kviečiame
į Druskininkų kurorto šventės
„Druskininkai Rock‘n‘Roll ritmu“
teatralizuotą eiseną!

Ypatingo dėmesio kiekvienais metais sulaukianti tradicinė teatralizuota eisena šiemet sudrebins pašėlusio rokenrolo ritmu/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Gegužės 31-birželio 2 d.
Druskininkus sudrebins įspūdingiausias kurorto renginys –
Kurorto šventė. Šiemetis renginys, skirtas kurorto 225-ajam
jubiliejui, bus ypač spalvingas
ir ryškus. Ypatingo dėmesio
kiekvienais metais sulaukianti tradicinė teatralizuota eisena šiemet – pašėlusio rokenrolo ritmu.
Kviečiame Druskininkuose veikiančias įmones, įstaigas, nevyriausybines jaunimo, senjorų,
menininkų organizacijas, moterų, sporto, verslo klubus dalyvautišventinėje eisenoje. Tikimės, jog eisenos dalyviai
pasitelks vaizduotę ir pavers ją

nepakartojamu reginiu, kaip ir
kasmet, prikaustančiu gausybės
žiūrovų žvilgsnius.
Maloniai prašome eisenoje
transportą naudoti tik kaip atributą – būtinai dekoruotą ir techniškai tvarkingą.
Pasitarti, pateikti pasiūlymus ar
užsiregistruoti dalyvauti eisenoje galima jau dabar telefonais: (8
313) 53122, +370 650 35660, el.
paštu: rezisierius@druskininkukulturoscentras.lt
Kviečiame ir Jūsų kolektyvą aktyviai dalyvauti šventinėje eisenoje. Tikimės, kad Jūsų kolona bus
linksma, spalvinga, išradingai atspindinti įmonės veiklą bei šventės temą!

šias programas:
„Ankstyvasis dailės meninis
ugdymas“ bei „Ankstyvasis parengiamasis dailės meninis ugdymas“ – į šias programas priimami 4-10 metų amžiaus vaikai.
„Muzikos instrumentas“ (fortepijonas, akordeonas, fleita, trimitas) – į šią programą priimami
vaikai nuo 7 metų amžiaus.
„Pradinio muzikinio ugdymo
programa“ (fortepijonas, akordeonas, fleita, trimitas) – į šią
programą priimami vaikai nuo 7
metų amžiaus;
„Pradinio choreografijos ugdymo programa“. Į šią programą
priimami 7-8 metų amžiaus vaikai.
Vaikai, pageidaujantys lankyti M. K. Čiurlionio meno
mokyklą Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo
skyriuje „Linelis“ gali rinktis
šias programas:
„Ankstyvasis dailės meninis
ugdymas“ – į šią programą priimami 4-5 metų amžiaus vaikai.
„Neformaliojo
choreografijos
ugdymo programa“ – į šią programą priimami 4-6 metų amžiaus vaikai.
Druskininkų
savivaldybės informacija

Nacionalinėje Europos dienos šventėje Alytuje –
ir Druskininkų jaunimo atstovai
Druskininkų savivaldybės mokinių tarybos (DSMT) nariai,
jaunimo reikalų koordinatorius
Juozas Kazlauskas ir jaunimo
darbuotoja Aistė Fedaravičiūtė
penktadienį dalyvavo Dzūkijos sostinėje organizuotuose
Europos dienos šventės renginiuose. Šventės organizatoriai
– Europos komisijos atstovybė
Lietuvoje, Alytaus miesto savivaldybė ir „Europe Direct“ informacinis centras – pristatė įvairiose miesto vietose nuo ryto iki
sutemų vykusius renginius.
Teatro „Kitas kampas“ aktorius
Kirilas Glušajevas dalinosi savo
asmenine #EUandME patirtimi
Anglijoje. Apie mūsų saugumą
Europoje diskutavo Aidas Puklevičius, Arnoldas Pranckevičius
ir knygos „Žmonės, kurie saugo
Europą“ herojai Jūratė Buitkuvienė bei Dovydas Mazaliauskas.

DSMT nariai, jaunimo reikalų koordinatorius J. Kazlauskas ir jaunimo darbuotoja A. Fedaravičiūtė dalyvavo Alytuje surengtos Europos dienos šventės renginiuose/Joanos Suslavičiūtės nuotrauka

Dalyvaukite aplinkosauginiame projekte
„Mes rūšiuojam. Vasara“
Siekdami plėsti ir gerinti atliekų
rūšiavimą,
mažinti
aplinkos
taršą, skatinti visus Lietuvos gyventojus tinkamai tvarkyti atliekas, Gamintojų ir Importuotojų
Asociacija ir VšĮ „Elektronikos
gamintojų ir importuotojų organizacija“, bendradarbiaudamos
su partneriais, visomis Lietuvos
savivaldybėmis ir regioniniais
atliekų tvarkymo centrais, organizuoja aplinkosauginį projektą
„Mes rūšiuojam. Vasara“. Projekto metu bus renkamos buityje
naudojamos elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų
baterijų ir akumuliatorių atliekos.
Projektu siekiama užtikrinti, kad

atliekas žmonės galėtų priduoti
kiek įmanoma patogiau, arčiau
namų, taip plėsti buitinės technikos ir elektronikos bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių
atliekų surinkimo tinklą.
Vasaros laikotarpiu skelbiamas
aktyvus projekto etapas. Šiais
metais numatyti atliekų surinkimo
etapai:
I etapas (05.20-06.20) – atliekų
surinkimas Klaipėdos, Telšių,
Šiaulių ir Tauragės apskrityse.
II etapas (06.01-07.01) – atliekų
surinkimas Kauno, Marijampolės,
Alytaus apskrityse.
III etapas (06.15-07.15) – atliekų
surinkimas Panevėžio, Utenos ir

Vilniaus apskrityse.
Ambasadoriai gali registruotis,
paskambinę tel. 8 52 060901,
mob. tel. 8 684 03849, el. p.:
info@mesrusiuojam.lt
Dėl Atliekų surinkimo organizavimo seniūnijose, bendruomenėse kreipkitės į projekto koordinatorių Julių Pinkevičių, el. p.:
julius@atc.lt, tel. 8 684 03849.
Dėl papildomų klausimų apie
projektą kreipkitės į Gretą Sirvidaitę, el. p.: greta@gia.lt, tel. 8
656 99355.

Druskininkų savivaldybės informacija
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A. Fedaravičiūtė: „Druskininkuose radau erdvės saviraiškai“

Pozityvus nusiteikimas ir atvirumas lemia
draugiškus Aistės ryšius su aplinkiniais/Laimos Rekevičienės nuotrauka

– šypsena, ji ir sušildo, ir puikiai
nuteikia. Tad šypsojausi aš –
šypsojosi ir man!
Manau, atvirumas, abipusis pasitikėjimas, empatija ir nuoširdus
bendravimas taip pat lėmė, kad
šiandien ir JUC‘o jaunimas, ir aš
galime džiaugtis tokiais draugiškais abipusiais ryšiais.
Su jaunimui praleidžiame daug
laiko kartu: ne tik prasmingai, aktyviai leidžiame laisvalaikį, bet
sprendžiame ir aktualias, svarbias jų gyvenimo problemas.
Jie manimi pasitiki, o aš pasitikiu jais. Visada, atėjus naujam
jaunam žmogui, skubu su juo
pasisveikinti, supažindinu su
veiklomis, erdvėmis, kolegomis.
Man labai gera, smagu matyti
pokyčius, kai jaunas žmogus
iš nedrąsaus, drovaus tampa
atviru, bendraujančiu, komunikabiliu; kai aktyvūs jauni žmonės
atranda savo vietą darbo rinkoje,
užsiima mėgiama veikla; kai sunkumai, atrodę nenugalimi, įveikiami savo jėgomis – atkaklumu,
kantrybe ir pasiryžimu siekti
trokštamo tikslo; kai studijuoti
į kitus Lietuvos miestus išvykę
jauni druskininkiečiai grįžta pasikalbėti, pabūti kartu. Juk tai taip
pat byloja, kad tarp mūsų, visos
JUC‘o komandos, ir lankytojų

Kūrybinės dirbtuvės Leipalingio progimnazijoje, kuriama mokyklos knyga/Asmeninio archyvo nuotrauka

Akcijoje „Bendraujame BE patyčių“ Leipalingio progimnazijoje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų jaunimo užimtumo centro neformaliojo vaikų švietimo projektas „Žaidimų pandemija“. Vizitas Alytaus vaikų globos namuose/Druskininkų jaunimo užimtumo centro archyvo nuotrauka

Smagu dalintis įspūdžiais Druskininkų JUC vaikų vasaros stovykloje/Druskininkų jaunimo
užimtumo centro archyvo nuotrauka

yra grįžtamasis ryšys, kurį mes
visi labai branginame. Manau,
gyvenimas mane apdovanojo
nuoširdžiais ryšiais, gražiomis
draugystėmis su artimaisiais,
kolegomis, draugais, jaunimu, su
kuriuo dirbu. Ryšius, draugystę
reikia puoselėti. Tai procesas,
kuris atsiranda ir tęsiasi, jei abi
pusės stengiasi jį puoselėti, išlaikyti. Esu iš tų žmonių, kurie pirmieji primena, kad jau laikas susitikti, jau laikas bendrai veiklai...
– Prieš kelerius metus pradėjai

dirbti ir Leipalingio progimnazijos socialine pedagoge. Ar šis
darbas taip pat suteikia galimybių saviraiškai?
– Prie Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos bendruomenės prisijungiau
2016-ųjų rugsėjį. Darbas mokykloje man taip pat labai patinka.
Tai dar viena vieta, kurioje galiu
save realizuoti, bendraudama
ne tik su jaunimu, bet ir su ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus
vaikais, jų tėvais, kitais bendruomenės nariais. Puikiai sutariame
su visais. Džiaugiuosi, kad keičiasi mokinių požiūris į socialinį
pedagogą. Juk jis iš tiesų ir yra
tam, kad padėtų, palaikytų, o ne
baustų. Dažniausiai čia organizuoju klasės valandėles, dirbu
su mokiniais individualiai, inicijuoju prevencines akcijas, su kolegomis ir mokiniais dalinuosi visais man žinomais neformaliojo
ugdymo metodais, kurie leidžia
labiau atsiskleisti, vienas kitą
pažinti, skatina tarpusavio bendravimą ir supratimą.

– Tai svarbu, juolab, kad dažnai girdime sakant, jog dabar
yra „žmonių susvetimėjimo“
laikai...
– Visais laikais žmogui reikėjo
ir reikia artimo draugo, bičiulio. Draugystė, bičiulystė yra ir
visada bus vertybė. Nemanau,
kad žmonės šiais laikais taip jau
beviltiškai susvetimėję, tik šiandien ryšiai tarp žmonių išreiškiami gal kiek kitu pavidalu. Juk
dažnai šiuolaikiniame, ir ypač
jaunų žmonių bendravime, realų
laiką, praleidžiamą kartu, keičia
skambutis įvairiomis šiuolaikinio ryšio priemonėmis, nusiųsta
nuotrauka, „emociukai“. Dabar
viskas yra paprasčiau, tačiau
nežinau, ar įdomiau? Jaunosios
kartos žmonės gal šiek tiek drąsiau jaučiasi, bendraudami telefonu, siųsdami „snep‘ą“, tačiau
ir tokiu būdu mes, jauni žmonės, ieškome santykio, pripažinimo, draugo, kuris išklausytų,
pastebėtų.
– Kokie pačios pomėgiai,

laisvalaikis?
– Sunkoka būtų įvardinti tik vieną
ar du mėgstamiausius dalykus.
Man patinka labai daug kas, o ypač
tai, ko dar nesu išbandžiusi. Vedina smalsumo ir atkaklumo, stengiuosi nepraleisti nė vienos progos išbandyti ką nors naujo. Man
patinka iššūkiai, todėl būna, kad
imuosi įveikinėti kokią nors savo
baimę. Pavyzdžiui, bijau aukščio,
todėl būtinai aplankau visus apžvalgos bokštus, kuriuos tik sutinku
savo kelyje, einu su jaunimu į UNO
nuotykių parką... Džiaugiuosi, kad
mano aukščio baimė vis mažėja.
Labai patinka vairuoti automobilį,
ateityje tikrai planuoju sudalyvauti
kokiose nors moterų ralio lenktynėse. Laisvalaikiu mėgstu pabūti
gamtoje, dalyvauti mieste organizuojamuose renginiuose, lankyti
dar nematytas Lietuvos vietas ir
draugus kituose miestuose. Mano
laisvalaikis dažniausiai būna aktyvus – nenustygstu vietoje. Tačiau
negaliu nepridurti, kad mėgstu ir
pamiegoti. Tai ir būna tas laikas,
kurį skiriu tik sau.
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„Decimos“ 30-mečio scenoje – visų kartų šokėjai
Šiuolaikinio šokio studijos
„Decima“ veiklos 30-ies metų
jubiliejinis koncertas „Kalbėjimas be žodžių“ praėjusį
šeštadienį surengtas Druskininkų „Eglės sanatorijos“
koncertų salėje.
Kaip sakė „Decimos“ įkūrėja ir
vadovė Rūta Dvorkinienė, koncerte kalbėjimo beveik ir nebuvo:
„Kalbėjome žiūrovams šokiu, ir
jautėme, kad mus suprato.“
Savo dėkingumą, susižavėjimą,
linkėjimus žiūrovai išsakė „Decimai“ po koncerto, įvardindami,
kad „šios studijos šokėjų šokiai
– it maži spektakliai, išskirtinės
istorijos, pasakojamos šokiu ir
paliečiančios kiekvieno širdį“.
Kaskart, kurdama šokį-spektakliuką, R. Dvorkinienė daug
kalbasi su auklėtiniais apie pasirinktą kūrybinį sprendimą, temą,
ir jie brangina tas pokalbių valandas, įsimintinus pašnekesius su
„Decimos“ vadove. O R. Dvorkinienę džiugina abipusis, nuoširdus ir tvarus ryšys.
Laiko ratas jau apsisuko: dabar
„Decimoje“ šoka ir pirmųjų šio kolektyvo šokėjų dukrytės.
Jubiliejinis
koncertas
subūrė ne tik gausybę „Decimos“

Jubiliejiniame renginyje koncertavo keturių skirtingų amžiaus grupių „Decimos“ šokėjai/Alinos Leminskaitės nuotrauka

gerbėjų. Suvažiavo daug visų
studiją lankusių kartų šokėjų.
Mažųjų grupei atlikus „Rokenroliuką“ (šokį, kurio mokosi ir
savo repertuare turi visi decimiečiai), renginio vedėjų pakviesti, į sceną iš žiūrovų salės
sugužėję buvusieji „Decimos“

šokėjai – be jokių repeticijų! –
pašoko drauge su mažaisiais.
Ir taip smagiai, sklandžiai, jog
niekam abejonių neliko – buvę
„Decimos“ auklėtiniai nepamiršo nei „Rokenroliuko“, nei
„Decimos“, jų meilė šokiui išliko
ir yra puoselėjama.

Jubiliejiniame koncerte pagal
„Ryto“ gimnazijos lietuvių kalbos
mokytojos Erikos Skrėliūnienės
sukurtą scenarijų buvo sudarytos
galimybės pasirodyti visiems 70čiai dabartinių „Decimos“ šokėjų,
atstovaujančių keturioms skirtingo amžiaus grupėms. Žiūrovus

sužavėjo šokiai „Ledo moterys“
(apie tremtį į Sibirą), „Gyvenimas
– nesibaigiantis maskaradas“,
vienas iš naujausių šokių – „Patyčios“; o mažosios grupės šokėjos
„Naktelės žiedus“ pašoko drauge
su savo mamytėmis.
Kaip ir kasmet, per baigiamąjį
sezono koncertą, su „Decima“
atsisveikino abiturientės. Šiemet
vyriausiųjų grupėje – aštuonios
merginos, viena iš jų pasirinko
profesionalios šokėjos kelią, studijuos šokio meną.
Jau sunku ir suskaičiuoti, kiek
šokėjų išugdyta per tris dešimtmečius metus. Per metus „Decima“ išleidžia apie 70-100 šokėjų. Iš jų šokėjo profesionalo
kelią pasirinko tik penki. Tačiau
net ne dauguma, o visi „ Decimos“ auklėtiniai yra žmonės, pamilę šokį visam gyvenimui.
Jubiliejinę veiklos sukaktį atšventusi „Decima“ repetuoja jau
naujus šokius. R. Dvorkinienė tikisi, kad naujojo Kultūros centro
salėje „Decimos“ pasirodymai
pradžiugins dar daugiau šokio
mylėtojų.
„Mano Druskininkai“
informacija

Projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotojų veiklos Druskininkų savivaldybėje

„Atgimimo“ mokykloje – atvira pamoka „Berlyno siena. Asmeninė patirtis“/Snieguolės
Stravinskienės nuotrauka

Stažuotojai dalyvavo edukacinėse programose netradicinėse erdvėse – surengti užsiėmimai Golfo aikštyne ir Menų kalvėje/Snieguolės Stravinskienės nuotraukos

Snieguolė Stravinskienė,
Druskininkų švietimo centro
padalinio, susijusio su mokymu,
vedėja
„Pedagogas,
nesugebantis
aplinkoje įžvelgti nieko naujo,

nesugebantis pažvelgti į nematomą pasaulio pusę – gilyn
„į paslaptį“ – nesugebės išugdyti ir savo mokinio sugebėjimo pamatyti daugiau nei iš
pirmo žvilgsnio matyti“ (Lidija
Laurinčiukienė).

Druskininkų švietimo centras
gegužės 8-9 dienomis organizavo
projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotę Neringos, Kelmės, Akmenės ir Plungės rajonų savivaldybių švietimo įstaigų atstovams.
Atvykusius svečius pasveikinęs

Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius stažuotojams pristatė kurorto strategijas ir perspektyvas.
Stažuotojai vizito metu turėjo
galimybę susipažinti su išmaniųjų erdvių pritaikymu ugdymo
procese – „Atgimimo“ mokykloje
buvo galimybė stebėti dvi integruotas pamokas išmaniojoje
klasėje. Leipalingio progimnazijoje svečius pasitiko ir sužavėjo mažųjų kolektyvas „Gurinukai“ su mokytoja Leonora
Mockevičiene. Leipalingio progimnazijoje buvo akcentuojama
netradicinių aplinkų taikymas
ugdymo procese, kūrybiškumo
ugdymas, mokytojų lyderystė.
Gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė svečiams sakė, kad šioje
ugdymo įstaigoje labai svarbus
kiekvieno mokinio motyvacijos
stiprinimas, jo pasiekimų stebėjimas ir analizavimas, siekiant
laiku identifikuoti mokymosi
sunkumus.
„Tinkamai organizuotas užsiėmimas kitose erdvėse turi reikšmės mokinių rezultatams, nes jie
geriau supranta nagrinėtą medžiagą, būna labiau motyvuoti,
pamato ir neretai praktiškai išbando, pavyzdžiui, daržovių auginimą, viščiukų perinimas ir kitas
veiklas“, gerąja patirtimi dalijosi

„Saulės“ pagrindinės mokyklos
komanda. Nuo žmogaus socialinių ir emocinių kompetencijų
priklauso, kaip jis bendraus, ar
sugebės kurti ir išlaikyti gerus tarpusavio santykius, kokią sukurs
aplinką, kurioje dirbs ir mokysis.
Pastaruoju metu pokyčiai švietime tampa labai dinamiški, tad
prie jų prisiderinti nėra lengva.
„Ryto“ gimnazijoje direktorė kalbėjo apie gebėjimą susikalbėti,
rasti bendrus susitarimus, ugdyti
lyderius ir siekti bendrų tikslų.
Ikimokyklinio ugdymo atstovai
turėjo galimybę susipažinti su
lopšelių-darželių „Žibutė“ ir „Bitutė“ kūrybingomis edukacinėmis
programomis, jose sudalyvauti.
Svečius sužavėjo M. K. Čiurlionio
meno mokyklos pristatytos veiklos, daugybė programų, skirtų
ne tik moksleiviams, bet ir suaugusiesiems. Daug gražių žodžių
buvo pasakyta apie Jaunimo užimtumo centrą, kuriame stažuotojai lankėsi, dalijosi gerąja patirtimi, diskutavo.
Stažuotojus sužavėjo druskininkiečių nuoširdumas, atvirumas,
gebėjimas išnaudoti visus Druskininkuose esančius objektus
– „Snow Areną“, centrą „Aqua“,
Menų kalvę, Golfo aikštyną ir kitas erdves – ugdymo proceso
organizavimui.
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Politinė reklama bus apmokėta iš LSDDP rinkimų sąskaitos
Užsakymo Nr. MDR-PER-206-01

Viečiūnuose – Šeimų šventė

Šiemetės šventės tema – „Sportuojanti šeima – laiminga šeima!“/ Dainiaus Lebednyko nuotraukos

Jolita Miliauskienė
Saulėtą gegužės 19 dieną Viečiūnuose, prie bendruomenės
centro, viečiūniškiai ir miesto
svečiai rinkosi į tradicinę
šeimų šventę. Šiemetės šventės tema – „Sportuojanti šeima
– laiminga šeima!“.
Nuo ankstyvo ryto sportininkai dalyvavo krepšinio turnyre
3x3, žaidė smiginį, stalo tenisą,
biliardą. Įsibėgėjus šventei, mažieji dalyvavo mažųjų ropliukų,
balansinių dviratukų, paspirtukų,

dviračių „Kas lėčiau“ varžybose.
Šeimos rungėsi ir linksmose
šeimų tvirtumo rungtyse.
Šventėje netrūko meninių užsiėmimų ir kitų įdomių veiklų. Šventinę nuotaiką kūrė Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio skyriaus
„Linelis“ auklėtinės Lėja Balkaitytė
ir Karina Žiogelytė, Druskininkų
lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtinė Kamilė Janeikaitė, mergaičių
muzikos vadovai Irena Daniušienė
ir Linas Savulionis. Muzikinį koncertą tęsė atlikėja Simona, Viečiūnų laisvalaikio salės kolektyvas

„Brydė“, Viečiūnų kapela (kolektyvų vadovas – L. Savulionis).
Sportinių varžybų nugalėtojai apdovanoti UAB „Sidabrinė
kamėja“, UAB „Šventė Jums“,
„Grand SPA Lietuva“, „Etno dvaras“, sporto klubo „Planas“ įsteigtais prizais.
Šventės organizatoriai Viečiūnų
bendruomenė ir laisvalaikio salė
dėkoja Druskininkų šeimos paramos centrui, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biurui už bendradarbiavimą šventės
metu.

Išnuomojamas garažas-dirbtuvės Gardino gatvėje,
tinkamas lengvųjų automobilių ir sunkvežimių
remontui. Su įranga arba be jos. Plotas – 200 kv. m,
yra galimybė plėstis. Tel. 8 615 77277
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VIEŠAS VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMAS SU POVEIKIO
VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITA

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

„Šilumos gamybos modernizavimas, pastatant suskystintų
naftos dujų konteinerinę katilinę. Kitos inžinerinės paskirties
statinio projektas“
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatoriaus duomenys: UAB „Litesko“, Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Rimantas
Ramanauskas, tel. +370 52 667500, el. p.: info@litesko.lt
PŪV PAV dokumentų rengėjas: UAB „Nomine Consult“, J.TumoVaižganto g. 8-1, Vilnius, Rūta Gadišauskaitė, tel. +37052107210, el.
p.: info.lt@nomineconsult.com
PŪV pavadinimas, vieta: Šilumos gamybos modernizavimas, pastatant suskystintų naftos dujų konteinerinę katilinę. Kitos inžinerinės
paskirties statinio projektas, Leipalingis, Alėjos g. 29A, Druskininkų sav.
PŪV aprašymas: šilumos gamybos modernizavimas, pastatant
suskystintų naftos dujų konteinerinę katilinę, adresu Leipalingis, Alėjos g. 29A, Druskininkų savivaldybė. PŪV tikslas – padidinti esamos
Leipalingio katilinės darbo patikimumą, efektyvumą, sumažinti eksploatacinius kaštus katilinei išlaikyti ir užtikrinti reikiamus aplinkosauginius reikalavimus. Katilinė bus visiškai automatizuota, dirbanti
be budinčio personalo.
2019 m. gegužės 22-birželio 20 d. su PVSV ataskaita galima
susipažinti:
• Leipalingio bendruomenės centro patalpose, Alėjos g. 30, Leipalingis, (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų
pertrauka 12.00-12.45 val.), penktadieniais nuo 8.00 iki 15 val.);
• UAB „Nomine Consult“ biure (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.);
• http://nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga/
Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita vyks:
Leipalingio bendruomenės centro patalpose, Alėjos g. 30, Leipalingis, 2019 m. birželio 20 d. 17.10 val.
Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV
ataskaita susirinkimo galima teikti per 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos PVSV ataskaitos rengėjui UAB „Nomine
Consult“, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108 Vilnius arba el. p.:
info.lt@nomineconsult.com
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, Alytus, (8 315)
51 182, el. p.: alytus@nvsc.lt

PRANEŠIMAS DĖL ŠILUMOS TINKLŲ HIDRAULINIŲ
BANDYMŲ IR REMONTO DRUSKININKŲ MIESTE

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Parduodame
juodžemį ir smėlį,
galime pristatyti į vietą.
Tel. 8 698 72320

Siekdamas užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą
klientams, UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“ vykdo šilumos trasų patikras ir kasmet – jų hidraulinius bandymus. Informuojame, jog š. m. birželio 4-5 dienomis bus atliekami Druskininkų
miesto šilumos trasų hidrauliniai bandymai.
Darbai bus organizuojami taip: 2019.06.04 d. 00:00 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas miestui bei atlikti hidrauliniai bandymai. 2019.06.05 vartotojams karšto vandens tiekimas bus laipsniškai
atnaujinamas iki 22:00 val. Hidraulinių bandymų metu pažeistų tinklų
ruožų vartotojams karštas vanduo bus pradėtas tiekti kaip įmanoma
greičiau, atlikus remonto darbus. Apie karšto vandens tiekimo atnaujinimo laiką konkretiems namams bus informuoti jų prižiūrėtojai.
Telefonas pasiteirauti: (8 313) 51670, (8-313) 51072, (8-650) 99538
Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų!
UAB „LITESKO“ filialas „Druskininkų šiluma“
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Treneriui A. Arbačiauskui atminti – jau 5-asis rankinio turnyras

Savaitgalį Druskininkų sporto centre organizuotas 5-asis rankinio turnyras nusipelniusiam treneriui A. Arbačiauskui atminti/Gintaro Grigo nuotrauka

Savaitgalį Druskininkų sporto
centre organizuotame 5-ajame
rankinio turnyre nusipelniusiam treneriui Albinui Arbačiauskui atminti dalyvavo 6
merginų ir 5 vyrų komandos.
Merginų
turnyre
dalyvavo
Druskininkų SC, Vilniaus SM
„Tauras“, Varėnos SC, Panevėžio KKSC, Molėtų KKSC,
Elektrėnų SC komandos, vyrų
– Druskininkai-1, Druskininkai-2, HC Molėtai „Molėtai-InTransport“ ir Kauno rajono SM
„Garliava“ komandos.
Iškilmingo turnyro atidarymo
metu Sporto centro direktorius
Vilmantas Matkevičius pasveikino
turnyro dalyvius ir palinkėjo jiems
sėkmės bei garbingos kovos
varžybose. Susirinkusieji tylos
minute pagerbė trenerio A. Arbačiausko atminimą. Gražiu pasirodymu turnyro dalyvius pasveikino
šokių grupė „Opus“ (vadovė Jolita
Kielienė).
Merginų turnyre Druskininkų
sporto centro komanda (trenerė
D. Sukankaitė), pogrupio varžybose įveikusi Varėnos SC ir Elektrėnų SC komandas, pogrupio
varžybose iškovojo pirmą vietą,
antros liko Elektrėnų SC rankininkės, įveikusios Varėnos SC.
Antrojo pogrupio varžybose
Vilniaus SM „Tauras“ komanda,
įveikusi Molėtų SC ir Panevėžio
KKSC komandas, užėmė pirmą ją
vietą. Antrąją vietą iškovojo Molėtų SC sportininkės, lygiosiomis
sužaidusios su Panevėžio KKSC
komanda.
Kovodama dėl V-VI vietų, Panevėžio KKSC komanda rezultatu 25:4 įveikė Varėnos SC. Dėl
III-IV vietų rungtyniavo Molėtų
KKSC ir Elektrėnų SC komandos. Šią dvikovą rezultatu 12:9
laimėjo Molėtų KKSC komanda.
Finalo varžybose dėl I-osios vietos Druskininkų SC rankininkės
rezultatu 14:4 įveikė Vilniaus SM
„Tauras“ komandą.
Merginų turnyro nugalėtojos
taurė įteikta Druskininkų SC komandai. Antrąją vietą turnyre
užėmė Vilniaus SM „Tauras“ komanda, trečiąją – Molėtų KKSC.
Ketvirtoje vietoje liko Elektrėnų SC, penktoje – Panevežio
KKSC, o šeštoje – Varėnos SC
komandos.
Vyrų komandų varžybos buvo labai įtemptos. Pogrupio varžybose

HC Molėtų „Molėtai-In-Transport“,
įveikę Druskininkai-1, Druskininkai-2 ir Kauno rajono SM „Garliava“
komandas, pogrupio varžybose
užėmė pirmą vietą ir finalo varžybose dėl nugalėtojo taurės varžėsi
su Kauno rajono SM „Garliava“
komanda. Po įtemptos kovos rezultatu 18:17 pergalę šventė HC
Molėtų „Molėtai-In-Transport“ komanda. Kovodami dėl 3-4 vietų,
Druskininkų-2 komandos sportininkai rezultatu 23:21 įveikė Druskininkų-1 rankininkus. Vyrų turnyro
nugalėtojo taurė įteikta HC Molėtai
„Molėtai-In-Transport“ komandai.
Antrą vietą užėmė Kauno rajono
SM „Garliava“ trečiąją – Druskininkai-2, ketvirtąją Druskininkai-1
komandos.
Visų komandų geriausioms
žaidėjoms buvo įteikti UAB „Inkliuzija“ įsteigti prizai. Rezultatyviausių, geriausių gynėjų ir naudingiausių žaidėjų prizai atiteko:
Gabrielei Balionytei, Emilijai Aranauskaitei, Miglei Gulgytei (Druskininkų SC), Gustei Gribėnaitei,
Miglei Juškaitei, Akvilei Liubertaitei (Molėtų KKSC), Laurai Bitinaitei, Viltei Šumskytei, Uljanai
Švelnei (Panevėžio KKSC), Augustei Žilinskaitei, Rugilei Michalauskaitei, Natalijai Čiugonovaitei
(Elektrėnų SC), Adrijanai Lokutijevskajai, Kamilei Žemaitaitytei,
Patricijai Kostenkaitei (Vilniaus
SM „Tauras“).
Geriausių vyrų komandų žaidėjų prizais apdovanoti: Kęstutis Kvaraciejus (Druskininkų-2),
Domantas
Landa
(Druskininkų-1),
Deividas
Jovaiša
(Kauno rajono SM „Garliava“),
Mindaugas Agurkis (HC Molėtų
„Molėtai-In-Transport“).
Viso turnyro geriausių žaidėjų
prizai įteikti: kairiojo krašto puolėjui Eividui Semėnui (HC Molėtai
„Molėtai-In-Transport“), kairiojo
pusiau krašto puolėjui Domantui
Landai (Druskininkai-1), centro
puolėjui Mindaugui Agurkiui, dešinio pusiau krašto puolėjui Mykolui
Aleksai (Druskininkai-2), dešinio
krašto puolėjui Deividui Jovaišai
(Kauno rajono SM „Garliava“),
linijos žaidėjui Audriui Glatkauskui (Druskininkai-2), geriausiam
turnyro vartininkui Svajūnui Glatkauskui (Druskininkai-2).
Viso
turnyro
geriausio
žaidėjo
prizas
įteiktas Mindaugui Agurkiui (HC

Restoranui „Elingas“ reikalingi: virėjai (-jos), virtuvės pagalbiniai (-ės)
darbuotojai (-jos). Tel. 8 658 52420

Molėtai „Molėtai-In-Transport“).
Turnyro rezultatyviausio žaidėjo
prizas atiteko Domantui Landai
(Druskininkai-1).
Druskininkų
sporto
centro

kolektyvas dėkoja turnyro rėmėjams: Druskininkų savivaldybei,
UAB „Inkliuzija“, AB „Senasis
Nemunas“, buvusiems trenerio
Albino Arbačiausko auklėtiniams

Klaidui
Janeikai
Ramanauskui.

ir

Aisčiui

Druskininkų sporto centro
informacija
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RINKĖJŲ PAVĖŽĖJIMO BALSUOTI MARŠRUTAI
IR GRAFIKAI 2019

LEIPALINGIO SENIŪNIJA
LIPLIŪNŲ RINKIMŲ APYLINKĖ Nr. 13
IŠVYKSTA IŠ:
Druskininkų			
Mizarų				
Diržų				
Lipliūnų atvyksta			

1000		
1012		
1015		
1020		

1400
1412
1415
1420

Lipliūnų 				
Gerdašių 			
Krivonių				
Gerdašių				
Lipliūnų atvyksta			

1023		
1025		
1040		
1055		
1100		

1423
1425
1440
1455
1500

Lipliūnų 				
Gerdašių				
Krivonių				
Gerdašių				
Lipliūnų 				
Druskininkai
(atvyksta)			

1115		
1118		
1135		
1145		
1150		

1115
1518
1535
1545
1550

1210		

1610

LEIPALINGIO SENIŪNIJA
RICIELIŲ RINKIMŲ APYLINKĖ Nr. 14
IŠVYKSTA IŠ:
Druskininkų			
Gailiūnų				
Snaigupės			
Ricieliai (atvyksta)			

1000		
1012		
1016		
1020		

1400
1412
1416
1420

Ricielių				
Barzdžiūnų			
Cimaniūnų			
Drapalių				
Stračiūnų			
Radvilonių			
Ricieliai (atvyksta)			

1025		
1038		
1055		
1108		
1120		
1124		
1130		

1425
1438
1455
1508
1520
1524
1530

Ricielių				
Radvilonių			
Stračiūnų			
Drapalių				
Cimaniūnų			
Barzdžiūnų			
Ricieliai (atvyksta)			

1200		
1215		
1220		
1232		
1245		
1300		
1315		

1600
1615
1620
1632
1645
1700
1715

Ricielių				
Snaigupės			
Gailiūnų				
Druskininkai (atvyksta)		

1320		
1325		
1330		
1340		

1720
1725
1730
1740

LEIPALINGIO SENIŪNIJA
LEIPALINGIO RINKIMŲ APYLINKĖ Nr. 12
IŠVYKSTA IŠ:
Druskininkų			
Kaziulių				
Didžiasalio			
Dulgininkų			
Leipalingis (atvyksta)		

1000		
1020		
1025		
1040		
1100		

1400
1420
1425
1440
1500

Leipalingio			
Mažonių				
Jovaišių				
Kamorūnų			
Leipalingis (atvyksta)		

11
1110		
1115		
1120		
1125		

15
1510
1515
1520
1525

Leipalingio			
Kamorūnų			
Jovaišių				
Mažonių				
Leipalingis (atvyksta)		

1200		
1205		
1215		
1220		
1225		

1600
1605
1605
1620
1625

Leipalingio			
Dulgininkų			
Didžiasalio			
Kaziulių				
Druskininkai (atvyksta)		

1230		
1250		
1305		
1310		
1330		

1630
1650
1705
1710
1730

05		

05

VIEČIŪNŲ SENIŪNIJA
GRŪTO RINKIMŲ APYLINKĖ Nr. 8
IŠVYKSTA IŠ:
Druskininkų			
Randamonių girininkijos		
Randamonių			
Mašnyčių			
Žiogelių				
Grūtas (atvyksta)			
(išvyksta)		

1000		
1015		
1025		
1045		
1055		
1110		
1130		

1500
1515
1525
1545
1555
1610
1630

Renginiai
Gegužės 25 d. 13 val. M. K. Čiurlionio nacionalinio kultūros kelio atidarymo koncertas „Į Druskininkus
sugrįžus“, kuriame dalyvaus pianistas, M. K. Čiurlionio proanūkis Rokas
Zubovas (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
Gegužės 25 d. 16 val. Švendubrės bendruomenės namų lauko
aikštėje – gegužinės šventė, skirta
Vyrų dienai paminėti: sportinės
rungtys (šaudymas iš lanko, virvės
traukimas, pasagos mėtymas ir kitos), medžiotojų sriubos virimas,
apdovanojimų ceremonija ir vakaro
koncertas su Anatolijumi Oleinik.
Daugiau informacijos tel. 8 682
14037
Gegužės 26 d. nuo 11 iki 16 val.
Edukacinis užsiėmimas „Spalvotos
balos“ Ramintos Ardzevičienės parodos ekspozicijoje (V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Gegužės 30 d. 17.15 val. Susitikimas su LRT televizijos projekto
,,Nacionalinė ekspedicija“ dalyviu ir
knygų autoriumi Selemonu Paltanavičiumi. Knygų serijos „Nacionalinė
ekspedicija“ III dalies ,,Dniepru per
Ukrainą“ pristatymas. Koncertuos
Druskininkų ,,Bočių“ mišrus ansamblis, kuriam vadovauja V. Dansevičius (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Nuoširdžiai užjaučiame Audrių Čapliką
dėl mylimo Tėvelio mirties
Bendrijos „Rugelis“ gyventojai
Mirus ilgametei „Draugystės sanatorijos“ darbuotojai
Julei Kiaulevičienei, skaudžią netekties valandą
nuoširdžiai užjaučiame vyrą ir artimuosius.
„Draugystės sanatorijos“ darbuotojai
Mirus Liolei Marijonai Čaplikienei,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą, anūkus ir artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
Bendrijos „Nemunas“ gyventojai
Nebežvelgs pro langą jau Mamytės akys,
nebelauks jau niekad mylima širdis.
Pasiguost skubėsit prie jos šalto kapo,
ašarų lašeliai žiedlapiuos žibės.
Dėl mylimos Mamos Kristinos Martinkienės mirties
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Arūną ir artimuosius.
Druskininkų „Bočiai“

Birželio 1 d. 14 val. Čiurlionio
namų choro koncertas M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje.
Vadovai: R. Zubovas ir M. Drūlia.
Skambės harmonizuotos lietuvių
liaudies melodijos ir dainos (M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus, M.
K. Čiurlionio g. 35)
Gegužės 23 d. 19 val. Druskininkų neįgaliųjų ansamblio „Rasa“,
vadovaujamo A. Padegimo, koncertas („Draugystės“ sanatorijos Raudonoji salė)
Parodos
Iki liepos 7 d. veiks Ramintos Ardzevičienės paroda „Spalvotos balos“
(V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)
Iki gegužės 30 d. veiks Lietuvos
aklųjų bibliotekos taktilinių knygų
paroda „Knyga nematančiam draugui“. Paroda veiks (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Iki birželio 4 d. M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje veiks
paroda „Japonijos šiuolaikinis menas iš J. Monkutės-Marks muziejaus-galerijos kolekcijos“ (M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus, M.
K. Čiurlionio g. 35)

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

Iki gegužės 27 d. veiks Druskininkų savivaldybės priešmokyklinio
amžiaus vaikų piešinių paroda „Pavasaris kviečia mus“ (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
Iki gegužės 27 d. veiks Deivido
Sinkevičiaus kūrybos darbų paroda
„Rūke“ (Druskininkų amatų centras
„Menų kalvė“, M. K. Čiurliono g. 27)
Paroda „LIETUVA. Pasaulio lietuvių dailė Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje“, skirta Lietuvių
Chartijos 70-ties metų sukakčiai
(Druskininkų miesto muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 59)
Iki birželio 15 d. veiks dailininkės
Vilmos Vasiliauskaitės paroda „Ant
pirštų galiukų“ („Eglės“ sanatorijos
biuvetės galerija)
Dailininkės Vilmos Vasiliauskaitės
paroda „Supakuota“ (Druskininkų
vandens parko holas, 2 aukštas)

VIEČIŪNŲ SENIŪNIJA
RATNYČIOS RINKIMŲ APYLINKĖ Nr. 7

Užuojautos

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

IŠVYKSTA IŠ:
Druskininkų			
Kermušijos			
Latežerio				
Jaskonių				
Naujasodės			
Ratnyčia (atvyksta)		
(išvyksta)		

1000		
1010		
1015		
1025		
1030		
1040		
1100		

1500
1510
1515
1525
1530
1540
1600

Druskininkų savivaldybės informacija

Skaudi ir netikėta mirtis išplėšė iš mūsų šeimos
mylimą mamą, žmoną, močiutę Julę Kiaulevičienę.
Labai dėkojame visiems, buvusiems šalia sunkią valandą, – už pagalbą, supratimą ir ramybės jausmo
suteikimą.

Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, draugams, kaimynams bei visiems, buvusiems
šalia mums sunkią akimirką ir padėjusiems
palydėti Amžinojo poilsio mylimą Mamą ir
močiutę Liolę Marijoną Čaplikienę.

Velionės vyras, dukra ir sūnus su šeimomis

Dukra Violeta ir artimieji
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2019.05.24 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras.
12:00 (Ne)emigrantai (k.).
13:00 Vartotojų kontrolė (k.).
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.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į
Respublikos Prezidentus debatai. Tiesioginė transliacija iš Daukanto aikštės.
22:30 Klausimėlis.lt (k.).
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Atgal į ateitį 2.
00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
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 „Deganti širdis“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „La troškinys“.
21:45 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Daktaras Streindžas“.
00:05 „1303 butas“.
01:45 „Atsakomasis smūgis“ (k.).
03:25 „Ponas ir ponia Smitai“ (k.).
05:30 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Namai, kur širdis“.
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Sąjungininkai.
23:30 Visa griaunantis.
01:50 Kelyje po Europą.
03:15 Jupiterė. Pabudimas (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
09.00 Po darbų.
10.00 Nuoga tiesa.
11.25 Adomo obuolys.
12.25 „Kita moteris“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.55 „Raudonoji karalienė“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
23.00 Ant bangos.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.10 Lrytas tiesiogiai.
02.55 Po darbų.
03.25 „Neprijaukinti. Norvegija“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.

05.20 „Juodosios katės“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
06:40 „Reali mistika“.
07:40 „Stoties policija“ (k).
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:40 „Paskutinis faras“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „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
Betsafe–LKL.
Pusfinalio
rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 „Amerikietiškos imtynės“.
23:00 Taktinis puolimas.
00:50 1968-ieji. Tunelių žiurkės (k).
02:35 „F. T. Budrioji akis“.

2019.05.25 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“ (k.).
07:00 Premjera. Mokytojas Keisas
stovyklauja.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Liūtų
kelionė.
12:55 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai.
13:50 Džesika Flečer 7.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dvi kartos.
23:00 Didžioji afera.
00:50 Atgal į ateitį 2 (k.).
02:35 Pasaulio dokumentika. Liūtų
kelionė (k.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Europos (k.).
04:25 Džesika Flečer 7 (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ilgo plauko istorija“ (k.).
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Skaniai ir paprastai“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Būk sveikas!“
11:00 „Noriu šio darbo!“
12:00 „Robinzono Kruzo sala“.
13:50 „Draugės - priešės“.
15:40 „Havajai 5.0“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Turtuolis vargšas“.
21:00 ŠEŠTADIENIO GERO KINO
VAKARAS „Pabėgimas iš Šoušenko“.
00:00 „Atkirtis“.
02:00 „Daktaras Streindžas“ (k.).
04:00 „Havajai 5.0“.
04:50 „Virtuvė“.
05:20 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:15 „Tomo ir Džerio šou“ (k).
06:40 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:05 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““.
07:35 „Kung Fu Panda“.
08:05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:30 KINO PUSRYČIAI Kumba.
12:05 Laisvės troškimas.
14:15 Riterio žvaigždė.
17:00 Gyvūnų pasaulis.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Monstrų viešbutis 2.
21:15 Pasodinsiu savo EKS.
23:40 Pasimatymo filmas.
01:10 Sąjungininkai (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.

07.55 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Filomena Grincevičiūtė“.
08.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Jadvyga Juškytė-Širšė“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 „Neprijaukinti. Aliaska“.
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas. Gailestingumas“.
13.00 „Detektyvas Linlis“.
15.10 „Pasislėpusi Palanga. Ginčai
dėl Palangos“.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „Visa tiesa apie kalorijas“.
18.00 Žinios.
18.30 „Miražas“.
20.00 Žinios.
20.23 Žinios.
20.25 „Šelesto bylos“.
22.00 Žinios.
22.30 „Šelesto bylos“ (tęs.).
23.05 „Deimantų medžiotojai“.
01.25 „Moterų daktaras“.
02.55 „Šeimininkė“.
04.35 Vantos lapas.
05.00 „Kovotojas“ .
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
06:05 „Vaikai šėlsta“.
07:30 „Džiunglių princesė
Šina“.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Galiūnai. Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas. 2018 m.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:00 „Būk ekstremalas“.
11:30 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12:30 „Džinas Italijos pakrantėje“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
15:55 „Kas žudikas?“.
17:00 Betsafe–LKL. numatomos
pusfinalio
rungtynės.
Tiesioginė
transliacija
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:45 MANO HEROJUS Išbandymų diena.
00:10 AŠTRUS KINAS Rūkas.
02:10 „F. T. Budrioji akis“ (k).

2019.05.26 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.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Ernis šiaurės miškų vaiduoklis.
12:55 Pasaulio dokumentika. Didingi nariuotakojai.
13:50 Mis Marpl 2.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:50 Dainuoju Lietuvą.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Panorama.
20:00 Rinkimai 2019. Respublikos
Prezidento rinkimų II turo ir EP rinkimų rezultatai. Tiesioginė transliacija
iš Daukanto aikštės.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:27 Rinkimai 2019. Respublikos
Prezidento rinkimų II turo ir EP rinkimų rezultatai. Tiesioginė transliacija
iš Daukanto aikštės (tęs.).
24:00 Prancūziškas bučinys.
01:50 Pasaulio dokumentika. Ernis
– šiaurės miškų vaiduoklis (k.).
02:40 Pasaulio dokumentika. Didingi nariuotakojai (k.).
03:35 Istorijos detektyvai (k.).
04:20 Mis Marpl 2 (k.).
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ilgo plauko istorija“ (k.).
07:00 „Keršytojų koman-

da“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „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 „Šoklusis bičiulis. Septinto padavimo smūgis“.
13:20 „Raganaitės“.
16:55 „Simpsonai“.
17:30 „Visi mes žmonės“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI „Lietuvos talentai“.
22:30 TIESIOGIAI „TV3 žinios. Rinkimai“.
23:30 VAKARO KINO TEATRAS
„Nesunaikinami 2“.
01:20 „Pabėgimas iš Šoušenko“ (k.).
03:55 „Tarp mūsų, mergaičių“.
04:50 „Virtuvė“.
06:05 „Tomo ir Džerio šou“
(k).
06:30 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
06:55 „Sveiki atvykę į „Veiną““.
07:25 „Kung Fu Panda“.
07:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:25 „KINO PUSRYČIAI Tomo ir
Džerio pasakos“.
10:40 Ko nori mergina.
12:45 PREMJERA Šokis hip-hopo
ritmu. Viskas arba nieko.
14:55 Atsarginių suolelis.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:00 Betsafe–LKL. numatomos atkrintamosios rungtynės. Tiesioginė
transliacija
21:30 Prezidento belaukiant. Tiesioginė transliacija. Rinkimų naktis.
23:30 12 kėdžių.
01:45 Ką radau, tas mano.
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Nuostabūs gyvūnų pojūčiai“.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Šerlokas Holmsas“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu.
16.50 „Cukrus prieš riebalus“.
18.00 Žinios.
18.30 „Triufaldinas iš Bergamo“.
20.00 Prezidento rinkimai.
01.00 „Širdies plakimas“.
02.00 „Detektyvas Linlis“.
03.30 „Kelrodė žvaigždė“.
05.00 „Mentų karai. Odesa“.
05.50 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
06:30 Galiūnai. Pasaulio
rąsto kėlimo čempionatas
(k). 2018 m.
07:30 „Džiunglių princesė

Šina“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Iš visų jėgų“.
11:00 „Būk ekstremalas“.
11:30 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12:30 „Džinas Italijos pakrantėje“.
13:00 „Ekstrasensų mūšis“.
15:20 „Reali mistika“ (k).
16:25 „Kas žudikas?“.
17:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
18:30 „Detektyvų istorijos“.
19:30 „Tiltas“.
21:45 „Iliuzija“.
22:45 „Mirties įšalas“.
23:50 Taktinis puolimas (k).
01:35 Rūkas (k).

2019.05.27 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Rinkimai 2019. Respublikos Prezidento rinkimų II turo ir
Europos Parlamento rinkimų rezultatai. Tiesioginė transliacija iš Lietuvos
nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos.
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 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Veisenzė. Berlyno
meilės istorija 4.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Beatos virtuvė (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 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Deganti širdis“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
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 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Svetimšalis“.
00:15 „Melas ir paslaptys“.
01:10 „Tironas“.
02:10 „Amerikiečiai“.
03:05 „Ekstrasensai tiria“.
04:30 „Melas ir paslaptys“.
05:20 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Mirtis rojuje“.
11:15 „Namai, kur širdis“.
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Sala.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Priešprieša.
00:30 „Išbandymų diena“.
01:30 Pasodinsiu savo EKS (k).
06.13 Programa
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Šiandien kimba.
07.30 Kitoks pokalbis su D.

Žeimyte.
08.00 Ne spaudai.
09.00 Prezidento rinkimai.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.55 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.10 Lrytas tiesiogiai.
02.55 Po darbų.
03.25 „Neprijaukinti. Turkija“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Juodosios katės“.

06:35 „Džiunglių princesė
Šina“ (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“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 Betsafe–LKL. numatomos finalo rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Šešios kulkos.
23:20 Išbandymų diena (k).
01:55 „Iliuzija“ (k).
02:40 „Mirties įšalas“ (k).
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2019.05.28 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 8.
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.
00:05 Tvin Pyksas 3.
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 „Keršytojų komanda“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Namas“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Deganti širdis“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
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
„Džiunglės“.
00:20 „Melas ir paslaptys“.
01:15 „Tironas“.
02:15 „Amerikiečiai“.
03:10 „Ekstrasensai tiria“.
04:35 „Melas ir paslaptys“.
05:25 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Mirtis rojuje“.
11:15 „Namai, kur širdis“.
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Sala.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Neribota prieiga.
00:25 „Išbandymų diena“.
01:25 Priešprieša (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
09.00 Po darbų.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Krikšto tėvas“.
12.25 „Kita moteris“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.55 „Raudonoji karalienė“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.55 Rubrika „Renovacija iš arčiau“.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.

23.00 Ant bangos.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.10 Lrytas tiesiogiai.
02.55 Po darbų.
03.25 „Neprijaukinti. Australija“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Raudonoji karalienė“.
06:35 „Džiunglių princesė
Šina“ (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“ (k).
13:45 „Stoties policija“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 Betsafe–LKL. Rungtynės dėl
III vietos. Tiesioginė transliacija
21:00 Kobra.
22:50 Šešios kulkos (k).
01:10 „F. T. Budrioji akis“.
02:10 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k).

2019.05.29 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 8.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba (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 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Po vienu dangum.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“ (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 „Deganti širdis“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gero vakaro šou“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 PREMJERA VAKARO KINO
TEATRAS „Taksi 5“.
22:25 „Vikinglotto“.
00:05 „Melas ir paslaptys“.
01:05 „Tironas“.
02:05 „Amerikiečiai“.
03:00 „Ekstrasensai tiria“.
04:25 „Melas ir paslaptys“.
05:10 „Paskutinis iš Magikianų“.
05:35 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Mirtis rojuje“.
11:15 „Namai, kur širdis“.
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra.
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18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Sala.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Paskutinė kulka.
00:20 „Išbandymų diena“.
01:20 Neribota prieiga (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Skinsiu raudoną
rožę.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
09.00 Po darbų.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Vis tiek tu būsi mano“.
12.25 „Kita moteris“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.55 „Raudonoji karalienė“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Ant bangos.
22.00 Reporteris.
23.00 Nuoga tiesa.
00.30 Čempionai.
01.05 „Gluchariovas“.
02.10 Lrytas tiesiogiai.
02.55 Po darbų.
03.25 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Raudonoji karalienė“.
06:40 „Reali mistika“.
07:35 „Stoties policija“ (k).
08:35 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:35 „Paskutinis faras“ (k).
10:40 „Kobra 11“ (k).
11:40 „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 Betsafe–LKL. Rungtynės dėl I
vietos. Tiesioginė transliacija
21:00 „Banga žudikė“.
00:50 Kobra (k).
02:25 „F. T. Budrioji akis“.

2019.05.30 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 8.
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.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
23:50 Smegenų paslaptys. Igoris
Stravinskis.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Gero vakaro šou“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Deganti širdis“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
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
„Galingasis Stenas“.
00:10 „Melas ir paslaptys“.
01:05 „Tironas“.
02:10 „Amerikiečiai“.
03:00 „Tėvynė“.
03:55 „Melas ir paslaptys“.
04:45 „Tarp mūsų, mergaičių“.
05:35 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Mirtis rojuje“.
11:15 „Namai, kur širdis“.
12:00 Yra, kaip yra.
13:00 „Mano likimas“.
15:00 „Dvi šeimos“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Užsienietis.
00:40 „Išbandymų diena“.
01:45 Paskutinė kulka (k).
03:15 Alchemija. Švietimo amžius.
03:45 RETROSPEKTYVA. „Menininkų portretai“.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas.
07.00 Lrytas tiesiogiai.

08.00 Reporteris.
09.00 Po darbų.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Vis tiek tu būsi mano“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.55 „Raudonoji karalienė“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
23.00 Adomo obuolys.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.10 Lrytas tiesiogiai.
02.55 Po darbų.
03.25 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Raudonoji karalienė“.
06:15 „Reali mistika“.
07:15 „Stoties policija“ (k).
08:15 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (k).
09:15 „Paskutinis faras“ (k).
10:15 „Kobra 11“ (k).
11:15 „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 Betsafe–LKL. Rungtynės dėl
III vietos. Tiesioginė transliacija
21:00 Teisingumo misija.
23:00 „Banga žudikė“ (k).
02:35 „F. T. Budrioji akis“.

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394
Superkame visų markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys
ar po autoįvykių bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454
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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

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.

Perku sodybą, namą,
pamatus, taip pat žemės
ar miško sklypą nuo 3 ha.
Žinantys siūlykite, atsilyginsime.
Tel. 8 684 44444
BALDAI

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso
Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarugšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11,19 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

UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Siūlome darbą tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojams.

Tel. 8 687 93693
Betonuojame grindis savo ir užsakovo
medžiagomis. Atliekame paruošiamuosius darbus
prieš betonavimą. Tel. 8 655 54573, 8 640 31009
Prekiaujame ąžuolo, alksnio, uosio, pušies mediena.
Tel. 8 650 84218
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

Remontuojame namus. Visa vidaus ir išorės apdaila.
Montuojame terasas, dengiame stogus. Tel. 8 679 14253

Apdailos ir santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676
Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640
Gamybinė įmonė ieško operatorių ir sandėlio darbuotojų. Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu: info@igofood.lt arba skambinti tel. +370 313 47893

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

Druskininkų skalbykla ieško vairuotojo (-jos)-kroviko ir pagalbinio (-ės) darbuotojo (-jos). Informacija telefonu: 8 618 53854
arba adresu: Gardino g. 5, Druskininkai. Laukiame Jūsų!

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

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

GRINDŲ BETONAVIMAS.

Tel. 8 605 014 84

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

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300

Kokybiškai atliekame lauko ir vidaus apdailos darbus, smulkius
elektros ir santechnikos darbus. Tel. 8 689 61667

Perkame miškus,
sodybas, paežeres,
žemes.
Miškai gali turėti daug
bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708
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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
Kambarys bendrabutyje su komunikacijomis. Reikalingas remontas. Kaina – 8900 Eur.
Tel. 8 686 42499

1-2 kambarių butai naujos statybos 7 aukštų name Gardino g.
56G (prie tvenkinio).
Tel. 8 687 37575
2 kambarių 39 kv. m butas Gardino g. 2 aukšte su baldais ir buitine technika, po remonto.
Tel. 8 671 59773
3 kambarių 66 kv. m butas Veisiejų g. 13, 7 aukšte iš 10 su baldais. Tel. 8 654 22872
3 kambarių 67,43 kv. m butas 9
aukšte iš 9, Ateities g. 40. Kaina
– 38500 Eur. Tel. 8 687 37575
4 kambarių 70 kv. m butas M. K.
Čiurlionio g. 86-7, 4 aukšte, atnaujintame renovuotame name.
Kaina – 50000 Eur.
Tel. 8 616 36909
1,05 ha žemės paskirties sklypas Vilkanastrų kaime, 10 km iki
Druskininkų, 200 m iki Juodojo ir
Baltojo Bilso ežerų. Sklypas ribojasi su žvyrkeliu.
Tel. 8 616 92398
7,13 a žemės sklypas su gyvenamu namu Leipalingyje. Kaina –
15000 Eur. Tel. 8 616 48116
6 a žemės sklypas su vasarnamiu sodų b-joje „Dainava“, netoli
„Eglės“ sanatorija, ribojasi su
mišku, patogus privažiavimas.
Tel. 8 605 85292

Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina
– 105000 Eur. Tel. 8 602 10802
Sodas Jaskonyse: įrengtas 2
aukštų namas, šildymas malkomis, yra gręžinys, kanalizacija,
garažas, rūsys, su buitine technika ir baldais. Kaina – 37000 Eur.
Tel. 8 684 02680
Sodyba Snaigupės kaime: 60 a
namų valdos sklypas su gerais
ūkiniais pastatais, yra nemažas
tvenkinys. Kaina – 40000 Eur.
Galima derėtis.
Tel.: 8 672 24640, 8 645 10972
Garažas Leipalingyje (prie elektrinės). Tel. 8 614 66815
Sodas Viečiūnuose, SB „Papartis“ su 2 aukštų mūriniu namu,
pečium ir židiniu, sausas rūsys, iki
autobusų stotelės – 300 m. Kaina
– 25000 Eur. Tel. 8 614 67590
15 a žemės ūkio paskirties sklypas Randamonyse .
Tel. 8 654 22872
0,623 ha namų valdos sklypas
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto
kelio, netoli elektra. Kaina – 8500
Eur. Arba keičiu į mišką.
Tel. 8 682 48474

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
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„Opel Frontera“ 1999 m., 2,1 l dyzelinas, TA iki 2021.04, mėlynos
spalvos su žieminėmis padangomis. Kaina – 2500 Eur.
Tel. 8 620 48013

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Sausa statybinė mediena: brūsai
14x14 cm, 6 ir 8 m ilgio; lentos
0,25 ir 0,32 cm storio; beržinės
lentos 2,5 cm storio; dilės 2,2 m
ilgio, 0,5-0,6 cm storio; beržiniai
ir drebuliniai brūsai; 2,5 m ilgio, ir
kitos įvairios medžiagos.
Tel. 8 610 70955
Malkos. Tel. 8 608 70658

Parduodama žemės ūkio
produkcija
Melžiama ožka, 3 ožkytės, 2
ožiukai. Tel. 8 692 77641
Mėšlas. Tel. 8 635 55971

Parduodami įvairūs daiktai
Sekcija už 150 Eur; sofa-lova su 2
foteliais už 50 Eur; naktinės užuolaidos 2 langams. Tel. 8 675 35738
4 dalių sekcija, tualetinis staliukas, dvigulė lova, metalinis
įrankių stalas su spaustuvais,
šašlykinė. Tel. 8 640 24799
Vaikiškas paspirtukas, televizorius, durys su stakta, garų
surinktuvas, rašomasis stalas,
mikrobanginė krosnelė.
Tel. 8 675 57873
Geros būklės moteriškas dviratis.
Tel. 8 675 22149
2 dujų balionai. Kaina – 1 vnt./15
Eur. Tel. 8 601 68 542

20 a namų valdos sklypas, Naujasodės pradžioje, Jaskonių g.,
šalia miško ir prie asfaltuoto
kelio, 4 km nuo Druskininkų. Yra
atvesta elektra, padaryti kadastriniai matavimai, visi dokumentai. Kaina – 13500 Eur.
Tel. 8 686 14615

„Peugeot 206“ 2000 m., 1,6 l, benzinas, 65 kW, TA iki 2020-05-30.
Kaina – 450 Eur. Tel. 8 608 44603

Austos lovatiesės, televizorius,
skalbimo mašina.
Tel. 8 630 87652

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Kaina – 1200 Eur. Galima
derėtis. Tel. 8 682 98506

Televizoriai, svetainės staliukas,
televizoriaus staliukas, maža rusiška skalbimo mašina.
Tel. 8 630 36440

Sodas miesto ribose, sodų b-joje
„Raigardas“, Rasos g. 19. Namas
– 94 kv. m, tinka gyventi žiemą.
Tel. 8 613 71749

„Rover“ 1999 m., 1,6 l benzinas, TA,
žalios spalvos. Tel. 8 645 55917

Skydinis namelis (5x5 m), skydai
po 2,5 m, surenkami varžtais,
stogas iš plastmasinių čerpių.
Kaina – 1000 Eur.
Tel. 8 650 30777

Namas Leipalingyje 17 a žemės
sklype su ūkiniu pastatu ir kitais
statiniais. Name įvestas vandentiekis, priestate įrengta pirtis. Kaina – 33000 Eur arba keičiu į 1-2
kambarių butą Druskininkuose.
Tel. 8 694 52629

„Opel Frontera“ 2000 m., 2,2 l dyzelinas, TA iki 2021 m. + žieminių
padangų komplektas su ratais.
Tel. 8 605 70200
„VW Passat“ 1994 m., 1,9 l dyzelinas, TA iki 2019.10, bakas – 100
litrų. Kaina – 400 Eur.
Tel. 8 692 77641

Skalbimo mašinos: „Bloomberg“ (7
kg.) AA už 60 Eur; „Žanussi“ AA (5
kg.) už 60 Eur. Tel. 8 650 87433
Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm) u- 15 Eur, SCART
laidai, įvairūs pulteliai.
Tel. 8 686 43600
Mini kavos aparatas už 50 Eur;
emaliuoti kibirai, ventiliatorius
(vėjelis). Tel. 8 617 37822
Benzininis pjūklas „Jonsered“
(naudotas 1 kartą); naudoti: barzdos skutimo mašinėlė „Philips“, 2
plaukų kirpimo mašinėlės, 2 moliniai dideli gėlių vazonai.
Tel. 8 615 63180

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“,
„Toyota“ automobilius. Gali būti nevažiuojantys, po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 686 94982

Reikalingas žmogus, sezono metu, prižiūrėti
sodybos aplinką. Tel. 8 620 58798

Lengvojo automobilio tvirta priekaba, armonika „Belorus“.
Tel. 8 624 61978

Reikalingas meistras,
galintis remontuoti
lengvuosius
automobilius.

Tel. 8 613 91192

Kaminas „Schiedel“ (6 m, diametras 200, pilnas komplektas).
Tel. 8 650 85487
Pigiai elektrinė-joninė surinkta
šildymo sistema „Gelan 9“, siurblys „Grundfus“, manometrai,
visa automatika, specialus skystis glikolis. Kaina – 500 Eur.
Tel. 8 687 81236
Trijų dalių vokiška spinta slankiojančiom durim (3,05x2,20 m).
Kaina – 300 Eur.
Tel. 8 600 38260
Pigiai mažai naudotas šaldytuvas-šaldiklis „Snaigė 315“, A klasė ir pianino kėdutė.
Tel. 8 619 23415

2 vyrai ieško darbo statybose.
Tel. 8 627 02119
Vyras ieško darbo.
Tel. 8 638 10880
Stalius, mokantis statyti rąstinius
namus, ieško darbo.
Tel. 8 647 31883
Vyras ieško darbo. Gali 2 kartus
per mėnesį prižiūrėti sodybą.
Tel. 8 623 23430
Žmogus, mokantis statyti šiltus
kanadietiškus namus, ieško darbo. Tel. 8 647 31883
Jaunas vyras ieško darbo.
Tel. 8 621 16054

Keičia

Nuoma

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

Ilgam laikui išnuomojamas butas
kotedže Mizarų g. Šildymas – autonominis. Tel. 8 615 43483

Ieško darbo
Elektrikas ieško darbo.
Tel. 8 613 68449
39 metų vyras ieško bet kokio
darbo. Tel. 8 629 17171
Psichologas ieško darbo.
Tel. 8 647 31883

Išnuomojamas garažas Merkinės
g. Kaina – 1 mėn./30 Eur.
Tel. 8 606 68136
Išnuomojamas 2 kambarių butas
su baldais Veisiejų g. ilgam laikui.
Kaina – 1 mėn./200 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 610 64303
Išnuomojamas ilgam laikui 2kambarių butas miesto centre su baldais ir buitine technika.
Tel. 8 689 11115

Kiti
Gegužės 18 d., šeštadienį, pamestas raktų ryšulys. Radusiam
atsilyginsiu. Tel. 8 615 30055
Rastas raktų ryšulys.
Tel. 8 611 60700
Reikalingas žmogus, gyvenantis
senamiestyje, galintis mobiliuoju
telefonu Iphone padaryti keletą
nuotraukų. Tel. 8 656 88734
Dovanoju naudotą šaldytuvą. Išsivežti patiems. Tel. 8 685 27357

Gamybos įmonei
reikalingas (-a)
sandėlininkas (-ė).

Tel. 8 614 35269
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V. K. Jonyno galerijoje –
išskirtinė galimybė pažinti
meną pojūčiais

Specialios edukacinės programos dalyviai, norintys pažinti meną kitais pojūčiais, turėjo
galimybę leidinį ir jame publikuojamus kūrinius paliesti, išgirsti ir net paragauti/V. K. Jonyno
galerijos archyvo nuotrauka

Regina Stankevičienė
Ar įmanoma neregiui suvokti,
išjausti meno kūrinį kitais pojūčiais? Atsakyti į šį klausimą
siekia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, kuri nuo 2000
metų įgyvendina vizualaus
meno pažinimo programą „Pažinti meną pojūčiais“. Bendradarbiaudama su Nacionaline
dailės galerija, V. K. Jonyno
galerija, Janinos MonkutėsMars muziejumi-galerija ir
Žemaičių muziejumi „Alka“
2018 metais parengė ir išleido
meno katalogą Brailio raštu su
taktilinėmis meno kūrinių reprodukcijomis „Pažinti meną
pojūčiais. Moderni ir šiuolaikinė Lietuvos dailė. II leidinys“.
Gegužės 2 dieną išskirtinis šio
katalogo pristatymas surengtas Druskininkuose, V. K. Jonyno galerijoje.
„Pojūčių teatro“ režisierė Karolina Žernytė, aktorė Aistė Jančiūtė, muzikantas Gediminas
Žilys ir edukatorė Eglė Nedzinskaitė parengė specialią edukacinę programą norintiems pažinti
meną kitais pojūčiais, išskyrus
regą. Renginio dalyviai turėjo
galimybę leidinį ir jame publikuojamus kūrinius paliesti, išgirsti ir
net paragauti! Užrištomis akimis
kiekvienas dalyvis galėjo individualiai išgyventi siautulingą
šventės šėlsmą pagal V. Valiaus
paveikslą „Užgavėnės“ (1960),
pasijausti paties velnio gundomiems ir sulaukti išganingo ryto
pagal V. K. Jonyno medžio raižinį „Šv. Antanas“ (1950), taip
pat pažinti J. Monkutės-Mars popmeno kūrinį „Coca Cola“ (1965).
Klausos ir lytėjimo pojūčiais renginio dalyviai išgyveno ir skausmingą ligos temą pagal M. T.
Rožanskaitės kūrinį „Rentgeno
kabinetas“ (1983) ir galiausiai
M. P. Vilučio kūrinys „Parašiutininkė“ (1973) suteikė galimybę
pasijausti laisvais ir lengvais it
balionėlis.
V. K. Jonyno galerijoje renginys organizuotas dukart. Pirmojo
susitikimo metu lankėsi Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių sąjungos
nariai iš Lazdijų ir Kaišiadorių.
Netradicinis, modernus taktilinio meno katalogo pristatymas
negalią turintiems žmonėms
paliko daug įspūdžių, įkvėpė

pasitikėjimo lankytis muziejuose
ir smalsumo domėtis Lietuvos
daile. Įspūdžiais ir pastabomis
dalijosi antrojo susitikimo metu
renginyje dalyvavę ir jį stebėję
Druskininkų pedagogai, muziejininkai ir moksleiviai. „Galerijoje
pristatyti penkių lietuvių menininkų kūriniai mane nunešė į
dykumą, Užgavėnių šventę prie
laužo ir net rentgeno kabinetą
poliklinikoje. Pojūčius sustiprino
šalia gyvai atliekami garsai ir muzikiniai intarpai, liečiamos įvairių
faktūrų medžiagos ir ragaujama
coca cola. Nuostabu, kad Lietuvoje yra kūrėjų, kurie geba
vaizduojamąjį meną pristatyti visiškai kitaip. Tai nepakartojama
patirtis net ir reginčiajam“, – sakė
meno edukatorė Aušra Sedlevičiūtė. „Pojūčių teatro“ veikėjais
trumpam buvo tapę ir M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus moksleiviai.
„Vaikai labai skirtingai išjautė
tamsos būseną, labai jautriai reagavo į kiekvieną garsą, kvapą,
lietė meno kūrinių reljefinius paviršius. Kai žmogus nemato, tuomet labiau suaktyvėja lytėjimo,
klausos pojūčiai. Mes esame
labiau susipažinę su literatūrinio
meno perteikimu nematančiam
žmogui, kas panašu į radijo teatrą, bet paveikslo pajautimas yra
daug sudėtingesnis, verčiantis
ieškoti išradingų paveikslo pasakojimo būdų. Galbūt ateityje dailininkais tapę mažieji menininkai
prisimins šį patyrimą ir pritaikys
savo kūryboje“, – pasakojo su
savo auklėtiniais dalyvavusi mokytoja Onutė Zakarienė.
Su taktilinio meno katalogais
„Pažinti meną pojūčiais. Moderni ir šiuolaikinė Lietuvos dailė“
(2019) susipažinti gali kiekvienas,
apsilankęs V. K. Jonyno galerijoje.
Juose Brailio bei reginčiųjų raštu
pateikiama penkių labai skirtingų
XX-XXI a. Lietuvos menininkų
biografija, kūrinių ir juos saugančių muziejų bei galerijų aprašai.
Reljefinės kūrinių reprodukcijos
ir audiovizualiniai darbų aprašai
padės ir silpnaregiui – galerijos
lankytojui pažinti V. K. Jonyno bei
kitų menininkų kūrybą. Katalogas
kviečia domėtis ne tik šiuolaikine
Lietuvos daile, bet ir suprasti, padėti regos negalią turintiems asmenims pažinti jį supantį pasaulį,
tamsą prasklaidantį meną.

