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Nacionaliniame „Čiurlionio kelyje“ – svetingai
pasitinkantys Druskininkai
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poreikių turinčių
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Ligoninės
direktorė
E. Raulušaitienė:
„Žinome, ko reikia
mūsų pacientams“
Projekto iniciatorius prof. R Zubovas: „Maršrutas taip sugalvotas, kad būtų galima sekti M. K. Čiurlionio gyvenimu kaip upe. Norėtųsi, kad „Čiurlionio kelias“ kelias taptų nepaprastu įkvėpimo šaltiniu visiems, kurie prie jo prisilies.“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Praėjusį šeštadienį Druskininkų M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje surengtas nacionalinio kultūros kelio
„Čiurlionio kelias“ atidarymas
ir pianisto, prof. Roko Zubovo
koncertas „Į Druskininkus
sugrįžus“.
Po koncerto renginio dalyviai drauge su gidais – ilgamečiu buvusiu M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus
vadovu, menotyrininku, dailininku Adelbertu Nedzelskiu
ir menotyrininke Aušra Česnulevičiene autobusu išvyko
į ekskursiją „M. K. Čiurlionio
takais“ maršrutu Druskininkai-Liškiava-Ratnyčia-Švendubrė-Druskininkai.
Jautėsi
didžiulis susidomėjimas pasakojama informacija, gidų perteikiamomis žiniomis apie M.
K. Čiurlionio gyvenimą ir su
juo susijusias vietoves, įvykius. Ekskursijoje dalyvavo
druskininkiečiai,
vilniečiai,
kurorto svečiai iš kitų miestų.
„Čiurlionio kelias“ – pirmasis nacionalinis kultūros kelias Lietuvoje, kuriuo pradėta
nacionalinių kultūros kelių
programa, skatinant regionų
kultūros atsinaujinimą, aktualizuoti M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos vietas: Varėną,
Druskininkus, Vilnių, Kauną,
Rietavą, Plungę ir Palangą.

Atsiremta nuo fakto
Kaip rašoma specialiai projektui „Čiurlionio kelias“ sukurtame
interneto ciurlioniokelias.lt puslapyje, „šią pirmąją kultūrinę kelionę M. K. Čiurlionio gyvenimo
ir kūrybos vietomis sumanė prof.
Rokas Zubovas, aktualindamas
žinomą faktą, jog M. K. Čiurlionis su broliais Stasiu ir Jonu
1907 m. gegužės 24 dieną, su
jų pačių pasidirbintu laiveliu išplaukė iš Druskininkų Nemunu
į Jurbarką su M. K. Čiurlionio
sukurtu paveikslu „Šv. Rokas“,
kurį dailininkui užsakė Jurbarko
parapijos klebonas baigiamai
statyti neogotikinei bažnyčiai.
Jų kelionė laiveliu su paveikslu
baigėsi Jurbarke, o į Druskininkus jie sugrįžo traukiniu, per
Sekmines. Šis M. K. Čiurlionio
gyvenimo ir kūrybos įvykis išsamiai pristatytas Dainiaus Elerto
straipsnyje „Laivininkas Čiurlionis“ (2018 m., „Kultūros barai“,
Nr. 7-8).“
Į Druskininkus – su džiaugsmu
„Druskininkai neatsiejami nuo
M. K. Čiurlionio. Dar yra idėjų,
kaip plėtoti įvairius projektus,
kad Druskininkuose atsirastų
dar daugiau su M. K. Čiurlionio kūryba, gyvenimu susijusių
objektų“, – sakė M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje organizuotio renginio dalyvius pasveikinęs Druskininkų savivaldybės

mero pavaduotojas, nacionalinio kultūros kelio „Čiurlionio kelias“ darbo grupės narys Linas
Urmanavičius.
Pirmasis, specialusis nacionalinio kultūros kelio „Čiurlionio
kelio“ projektas „Čiurlionio Lietuva“ kartu neša ir pirmąją žinią
apie viso „Čiurlionio kelio“ startą.
Druskininkų M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus vadovė Regina Stankevičienė pasidžiaugė,
kad kultūros savaitės renginių
ciklas „Čiurlionio Lietuva“ jungia
svarbiausius objektus Lietuvoje,
susijusius su šio menininko gyvenimu ir kūryba; prasidėjęs
renginiais Varėnoje, pratęstas
Druskininkuose:
„Druskininkai
visuomet buvo ir liko svarbiausiais M. K. Čiurlionio namais. M.
K. Čiurlionio memorialinis muziejus – svarbus „Čiurlionio kelio“ objektas. Kur mes beeitume,
kur bekeliautume – su Čiurlionio
vardu viso pasaulio durys atviros, nes jo kūryba yra ir tautinė,
ir kosmopolitinė; savo kūryba
Čiurlionis geba prakalbinti visų
tautų žmones. Memorialinis muziejus saugo brangiausius M.
K. Čiurlionio atsiminimus, kurie
glaudžiai siejasi su artimiausiai
jo žmonėmis: tėvais, broliais,
seserimis ir vaikystės draugais;
būtent šiuose nameliuose M. K.
Čiurlionio tėvelis pradėjo Kastuką mokyti muzikos; čia jis, studijuodamas ar keliaudamas po

užsienį, su didžiausiu džiaugsmu
sugrįždavo vasaroti, su namiškiais minėti didžiąsias metų
šventes; čia, Druskininkuose
sukurta ir daug garsių paveikslų,
ir muzikinių kūrinių.“M. K. Čiurlionio provaikaitis R. Zubovas,
paskambinęs M. K. Čiurlionio
kūrinius, sukurtus Druskininkuose, įvardijo, kad Druskininkai
– tarsi konstanta, prie kurios M.
K Čiurlionis nuolat grįždavo pasisemti kūrybinės energijos, pabūti savo šeimoje: „Labai gražu,
kad Druskininkuose ši „Čiurlionio
kelio“ diena prasideda būtent
Čiurlionių nameliuose; paruošiau
programą, kurioje aprėpiamas
dešimtmetis – nuo 1900 iki 1909
metų, šia programa tarsi pereinama per visas tas vasaras, ir
žiemas, kai čia grįždavo ir kurdavo M. K. Čiurlionis.“
„Čiurlionio kelyje“ – 97 taškai
R. Zubovas pasidžiaugė, kad
Druskininkuose tęsiama kelionė, susijusi su M. K. Čiurlioniu. Menininko žodžiais, jėgos
siekiai, intencijos, ketinimai ir
norai sukurti „Čiurlionio kelią“
visada buvo, nes Lietuvoje yra
labai daug M. K. Čiurlionį mylinčių, jo šviesą nešančių žmonių.
Todėl poreikis buvo tik visus
suvienyti, kad Lietuva pražystų
tarsi viena M.
K.
Čiurlionio
kompozicija.
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Semtasi patirties, organizuojant specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymą
Bendradarbiaujant su Kauno
pedagogų kvalifikacijos kėlimo
centru, gegužės 16 d. Druskininkų savivaldybės delegacija,
kurią sudarė Savivaldybės
mero pavaduotojas L. Urmanavičius, Švietimo skyriaus
vedėja D. Brown ir vyriausioji
specialistė L. Gražulienė, Druskininkų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės J.
Kirkauskienė ir L. Tautkienė,
„Saulės“ mokyklos direktorė
R. Siliūnienė bei „Atgimimo“
mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui V. Žėkaitė vyko
į Kauno P. Daunio ugdymo
centrą, Kovo 11-osios gimnaziją bei „Panemunės“ pradinę
mokyklą pasidomėti, kokia yra
Kauno miesto savivaldybės
patirtis, organizuojant specialiųjų poreikių turinčių mokinių
ugdymą. Labiausiai domėtasi,
kaip teikiama pagalba autizmo
spektro sutrikimų turintiems
vaikams.
Tyrimais įrodyta, kad kryptingai
dirbant su ASS (autizmo spektro

Tyrimais įrodyta, kad kryptingai dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais,
net 40 proc. galima pagerinti jų pasiekimus/Asociatyvi nuotrauka

sutrikimų) turinčiais vaikais, net
40 proc. galima pagerinti jų pasiekimus. Specialistai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje
pabrėžia būtinybę ne tik užtikrinti
saugią aplinką, bet sudaryti tinkamas sąlygas asmenybės augimui.
Išvykos
metu
lankytasi

įstaigose, kuriose įsteigtos lavinamosios klasės, apžiūrėtos patalpos, diskutuota apie ugdymo
programas, pedagogų paruošimą
bei kitus svarbius dalykus, reikalingus, norint užtikrinti kokybišką ugdymą visiems vaikams
bei tinkamai pritaikyti ugdomąją

aplinką, tenkinant visų poreikius.
Mero pavaduotojas L. Urmanavičius pabrėžė, kad pagalba
specialių
poreikių
turintiems
vaikams ir jų šeimoms nėra tik
mokyklos užduotis – Savivaldybėje bandoma sukurti pagalbos
tinklą, įtraukiant nevyriausybines
organizacijas, socialinių, medicinos ir kito pobūdžio institucijas:
„Pagalba kiekvienam žmogui yra
pažangios visuomenės ir pažangios Savivaldybės bruožas. To
mes ir siekiame. Vykome į Kauną
su konkrečiu tikslu – nuo ateinančio rugsėjo planuojame įsteigti
papildomą
lavinamąją
klasę
Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje. Norime, kad tėvai turėtų alternatyvą – galimybę
pasirinkti, kur leisti mokytis savo
vaikus. Lavinamoji klasė – puiki
galimybė, nes vaikai mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, todėl
turi galimybę dalyvauti bendrose
veiklose, renginiuose, taip pat ir
kai kuriose pamokose su visais
mokiniais. Bet jiems sudaromos
ir geresnės sąlygos turėti savo

klasę, kurioje yra labiau pritaikyta
aplinka, dirba specialiai tam pasirengę mokytojai bei padėjėjai,
yra mažiau mokinių, todėl mažėja
ir triukšmo, ir papildomų dirgiklių.
Manome, kad ši naujovė pasiteisins ir geriau atlieps vaikų bei jų
tėvų poreikius“.
Švietimo skyriaus vedėja D.
Brown sako, kad tokia iniciatyva
reikalinga pirmiausiai patiems
vaikams: „Jiems turime sukurti
palankesnę aplinką, labiau pritaikyti mokymo turinį ir metodiką,
reikia daugiau individualaus dėmesio. Labai kviečiame tėvelius,
auginančius specialių poreikių
vaikučius, bendradarbiauti, drąsiai kreiptis pagalbos, aptarti galimybes, lūkesčius.
Vienas iš pagrindinių dalykų,
kaip teigia specialistai, yra laikas
– kuo anksčiau nustatoma, kokios
pagalbos reikia, kuo anksčiau
ji pradedama teikti, tuo geresni
rezultatai – tobulėja pats vaikas,
lavinami jo įgūdžiai, o tai pasytebimai palengvina ir gyvenimą
šeimoje.“

Švietimo bendruomenėje – naujovės
ikimokyklinukai. Norime pasitarti
su pradinių klasių mokytojais, išgirsti jų nuomonę, kaip padaryti
sklandesnį perėjimą iš vieno ugdymo lygmens – darželio – į kitą
– mokyklą.“
Kita naujovė – 2019 m. pavasarį
inicijuota Druskininkų mokytojų
klubo veikla. Šio klubo paskirtis – ne tik skatinti savivaldybėje
dirbančių mokytojų profesinį bendradarbiavimą, bet ir sudaryti sąlygas neformaliam bendravimui
– organizuoti išvykas, įdomius
susitikimus, kurių metu mokytojai
gali labiau pažinti vieni kitus ir kolegas iš kitų įstaigų, kurti pozityvius tarpusavio santykius. Gegužės pabaigoje beveik 30 mokytojų
iš įvairių savivaldybės ugdymo

įstaigų vyko į Merkinę bei Varėną.
Druskininkų jaunimo reikalų koordinatorius Juozas Kazlauskas
parengė įdomias orientacines
užduotis, kurių metu mokytojai
turėjo galimybę susipažinti su
įdomiais istoriniais faktais, lavinti komandinio darbo įgūdžius.
Merkinėje veikiančio muziejaus
vadovas pristatė edukacinių programų galimybes, kvietė atvykti
į Merkinę su mokiniais. Varėnoje
mokytojai žiūrėjo lietuvišką kino
filmą „Išgyventi vasarą“.
Švietimo skyriaus specialistė Jurgita Naruckienė, kuri kuruos Mokytojų klubo veiklą ir ateityje, kviečia
visus mokytojus prisijungti prie
klubo veiklų, susipažinti, bendrauti.
Nuoširdžiai laukiami visi norintieji.

Šio klubo paskirtis – skatinti savivaldybėje dirbančių mokytojų profesinį bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas neformaliam bendravimui:
organizuoti išvykas, įdomius susitikimus/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Nors formaliai nacionalinis
švietimo projektas „Lyderių
laikas 3“ Druskininkų savivaldybėje baigtas, pradėti darbai
ir toliau tęsiami, inicijuojamos naujos veiklos, ieškoma
naujų būdų švietimo bendruomenės veiklos aktyvinimui,
bendradarbiavimui.
Mokslininkai,
analizuojantys
švietimo vadybos veiksnius, lemiančius ugdymo kokybę, teigia,
kad viena iš pagrindinių sąlygų,
lemiančių švietimo politikos įgyvendinimą – reformų sėkmę, pokyčių tvarumą, inovacijų taikymą
bei geresnius mokinių pasiekimus, yra bendradarbiavimas ir
pasitikėjimas tarp švietime veikiančių institucijų bei asmenų.
Būtent dėl šios priežasties

daugiau nei du metus vykdomo
projekto tikslas ir buvo – stiprinti
Druskininkų savivaldybės švietimo bendruomenės bendradarbiavimą, skatinti dialogą bei susitarimus, kurti pasitikėjimu grįstus
tarpusavio santykius.
Viena iš naujai įgyvendinamų
iniciatyvų – kuratoriaus diena
įstaigoje: Švietimo skyriaus specialisto, kuruojančio konkrečios
mokyklos veiklą, reguliarus lankymasis įstaigoje, įsitraukimas į
veiklas, bendras problemų sprendimas. Susitikimai iš anksto planuojami, susitarus dėl jų pobūdžio
ir tematikos, įtraukus į Švietimo
skyriaus mėnesio veiklos planą.
Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė Jurgita Naruckienė, atsakinga už ikimokyklinio ugdymo

įstaigų veiklą, kitokio bendravimo
su darželiais jau neįsivaizduoja:
„Man labai smagu dažnai dalyvauti
įstaigų veiklose, organizuoti diskusijas, bendrą mokymąsi. Kartu
pasitardami, priimame efektyvesnius sprendimus. Susitariame
dėl pagrindinių prioritetų, skatinu
mokytojus nebijoti dalintis gerąja
patirtimi. Šį mėnesį organizavome
pedagogų praktines dirbtuves apie
ugdymo proceso planavimą – siekiame suvienodinti dokumentų formas, pasirinkti optimalų variantą,
kad visose įstaigose planavimas
būtų kokybiškas, padėtų mokytojui
pasiekti užsibrėžtų tikslų. Turime ir
kitą idėją – sieksime susitarti ir dėl
vieningos ikimokyklinio ugdymo
programos, pagal kurią būtų ugdomi visi Druskininkų savivaldybės

Druskininkų savivaldybės informacija
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Seminare – patarimai apie pagalbos
galimybes ir būdus vaikams, turintiems
sensorinių integracijos sunkumų
Asociacija „Padėkime vaikams“ šiemet įgyvendina
socialinės veiklos projektą
„Ypatinga draugystė“, kuris
finansuojamas Druskininkų
savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – pagalba Druskininkų savivaldybėje augantiems vaikams,
turintiems specialiųjų poreikių, ir jų šeimos nariams.
Vienas iš projekto uždavinių
yra organizuoti tėvų, mokytojų ir jų padėjėjų bei savivaldybės atstovų susitikimus su
specialistais, galinčiais suteikti šioms šeimoms svarbią
informaciją.
Praėjusį penktadienį Druskininkų jaunimo užimtumo centre
surengto pirmojo tėvų, mokytojų ir
jų padėjėjų, Savivaldybės atstovų,
specialistų susitikimo-seminaro
metu ergoterapeutė Irma Gaidienė pristatė pagalbos galimybes ir būdus vaikams, turintiems
sensorinių integracijos sunkumų.
I. Gaidienė turi didelę darbo patirtį su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, ji jau 18 metų dirba
LSMUL Kauno klinikų filiale Vaikų

Ergoterapeutė I. Gaidienė pristatė pagalbos galimybes ir būdus vaikams, turintiems sensorinių integracijos sunkumų/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“,
daug metų aktyviai dalyvauja akademinėje veikloje Lietuvos sveikatos mokslų universitete, skaito
paskaitas studentams.
Susitikimo metu I. Gaidienė paaiškino, kad sensorinė integracija
– tai mūsų gebėjimas priimti, sisteminti ir perdirbti jutimais iš kūno
bei aplinkos gaunamą informaciją. „Sutrikus sensorinei integracijai, gali kilti nepasitenkinimas

ir pablogėti savijauta, kuri gali
kisti nuo menko irzulio iki pykčio
protrūkio. Dažnai sensorinės integracijos sutrikimai tampa ypač
pastebimi ir pradeda kelti daug
problemų, vaikui pradėjus lankyti mokyklą. Gebėjimas suprasti
savo kūno signalus ir mokėti
padėti sau ir savo artimam gali
pagerinti savijautą ir gebėjimą
mokytis“, – seminaro metu dėstė
specialistė.

Ligoninės direktorė E. Raulušaitienė:
„Žinome, ko reikia mūsų pacientams“
„Man atrodo, kad Druskininkų
ligoninei trūksta tik vieno dalyko – pavadinti ją universitetine, nes puikių, kvalifikuotų
specialistų čia jau yra“, – sako
čia pacientus konsultuojantis
habilituotas mokslų daktaras,
gydytojas endokrinologas Valentinas Matulevičius, sukaupęs daugiau kaip 30 metų nuolatinio darbo endokrinologijos
srityje patirtį.
Daugelis žmonių įsitikinę, kad
tinkama specialisto konsultacija
jiems gali būti suteikta tik didžiųjų
miestų klinikose. Tačiau druskininkiečiams, kuriems reikia, pavyzdžiui, gydytojo endokrinologo
konsultacijos, patiems nebereikia
niekur važiuoti.
Pasak V. Matulevičiaus, Druskininkų ligoninėje yra viskas, ko
reikia jo specialybės gydytojui:
„Aš beveik nesiunčiu pacientų
į universitetines ligonines, nes
jie turi sąlygas išsitirti čia. Šių
ligų diagnostikai Druskininkuose
yra sudarytos visos įmanomos
sąlygos. Ligoninėje atliekami
kompiuterinės
tomografijos,
echoskopiniai ir pagrindiniai laboratoriniai tyrimai, o mieste sėkmingai veikiančiuose diagnostikos centruose galima atlikti
magnetinio rezonanso tyrimus.
O ir diagnozės nustatymui labai
svarbių mokamų hormonų tyrimų
(čia atliekami tokie pat, kaip ir
universitetinėse klinikose) kaina
Druskininkų ligoninės laboratorijoje yra, palyginus, nedidelė.
Paskaičiavau, kad žmogus čia
susimoka už hormonų tyrimą, ir
jam jau nereikia vykti į didmiesčius. Sutaupomos kelionės išlaidos ir brangus laikas. O juk žmogui konsultuotis gali tekti važiuoti
ir kelis kartus. Taigi kartais net
nėra prasmės siųsti žmogaus
į didžiąsias klinikas, nes kokybišką paslaugą jis gali gauti ir
Druskininkuose.“

Informacija gyventojams, gaunantiems ES
paramą maisto produktais

Druskininkų ligoninės direktorė E. Raulušaitienė ir gydytojas V. Matulevičius įsitikinę,
kad kokybiškas paslaugas pacientai gali gauti ir Druskininkuose/Roberto Kisieliaus
nuotrauka

„Pastaruoju metu daugėja dėl
endokrininių ligų besikreipiančių
ir jaunesnių, ir vyresnių pacientų.
Pasirodo, tai dažna prastos savijautos priežastis. Daugelis žmonių nė neįtaria, kad serga endokrininėmis ligomis, todėl būtina
reguliariai lankytis pas gydytoją
endokrinologą ir pasitikrinti, ar
endokrininė sistema veikia tinkamai. Mūsų ligoninėje dirba profesionalūs gydytojai konsultantai,
Rasa Koreivienė bei V. Matulevičius, veikia patikima laboratorija,
yra visos reikalingos sąlygos paciento ištyrimui“, – sako Druskininkų ligoninės direktorė Evelina
Raulušaitienė.
Gydytojas V. Matulevičius, paklaustas, kodėl pasirinko dirbti
Druskininkų ligoninėje, sako,
jog jam labai įdomus klinikinis
darbas su pacientais. Jis akcentavo, jog Druskininkų ligoninėje
daug dėmesio skiriama endokrinologijos sričiai: čia veikia
endokrinologo kabinetas, vietinė laboratorija, kurios tyrimų
rezultatai patikimi. „Tai turėtų

žinoti ir šeimos gydytojai, ir patys pacientai“, – sako gydytojas,
Druskininkų ligoninėje konsultacijas teikiantis antradieniais ir
trečiadieniais. Jis patikino, jog
pacientams nereikės laukti eilėje – registratūros darbuotojos
dirba puikiai, pacientus jos užregistruoja taip, kad jiems netektų
praleisti daug laiko prie gydytojo
kabineto.
V. Matulevičius sako, kad dažniausiai pas endokrinologą ateina
pacientai, sergantys skydliaukės
ligomis ir cukriniu diabetu. Rečiau
tenka konsultuoti pacientus, kuriems įtariamos ar nustatytos antinksčių, hipofizės, lytinių liaukų ir
kiti, dar retesni, sutrikimai.
Kokie požymiai išduoda, kad
žmogui reikia gydytojo endokrinologo konsultacijos? Pasak V.
Matulevičiaus, endokrinines ligas
išduoda nuolatinis nuovargis, irzlumas, pyktis iki nevaldomo priepuolio, nemiga, prakaitavimas,
svorio svyravimai, nagų, plaukų
lūžinėjimas, padažnėjęs pulsas ir
kiti nemalonūs simptomai. „Pajutę

Nuo š. m. birželio 10 d. iki birželio 21 d. labdaros ir paramos fondas
„Maisto bankas“ dalins ES paramą maisto produktais ir higienos prekėmis
nepasiturintiems Druskininkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus
ir higienos prekes kviečiami pateikusieji prašymus iki š. m. gegužės 15 d.
Parama dalinama:
• Druskininkuose, Baravykų g. 1 – š. m. birželio 10, 12, 13, 17, 19, 20 d. nuo
17.00 iki 19.00 val.
• Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. birželio 11, 18 d. nuo 17.00 iki 18.30 val.
• Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. birželio 14, 21 d. nuo 16.30 iki 18.30
val.
Telefonai pasiteirauti:
LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461
Socialinės paramos skyriaus tel. 8 313 52543

Druskininkų savivaldybės informacija

tokius simptomus, vizito pas gydytoją endokrinologą neatidėliokite.
Pasitaiko nemažai jau įsisenėjusių
ligų, užleistų atvejų, kai žmonės
kreipiasi per vėlai ir jiems sunku
padėti. Jei pacientai kreipiasi, kai
liga būna įsisenėjusi, pakitimai gali
būti negrįžtami, gydymas ilgalaikis, o kartais jis tęsiasi ir visą gyvenimą. Reikia ateiti laiku, dar geriau
– pasitikrinti profilaktiškai“, – sako
V. Matulevičius.
„Mūsų tikslas – suteikti pagalbą pirmiausia Druskininkų
krašto žmonėms, tačiau tikimės,
kad ligoninėje konsultuojantis
habilituotas mokslų daktaras,
gydytojas endokrinologas V. Matulevičius galės pagelbėti ir aplinkinių rajonų žmonėms“, – sako

Druskininkų ligoninės direktorė E.
Raulušaitienė.
Ligoninės vadovė akcentavo,
kad Druskininkų savivaldybėje
yra labai aktuali ir cukrinio diabeto problema. Ji pasidžiaugė
ligoninės specialistų bendradarbiavimu su čia veikiančiu diabeto
klubu „Atgaja“ bei Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos
biuru, kuris vykdo įvairias prevencines programas.
Gydytojas endokrinologas V.
Matulevičius Druskininkų ligoninėje konsultuoja antradieniais nuo 10 iki 21 val., o trečiadieniais – nuo 8 iki 17 val.
Druskininkų ligoninės
informacija
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Nacionaliniame „Čiurlionio kelyje“ – svetingai pasitinkantys Druskininkai

Projekto sumanytojas R. Zubovas priminė susirinkusiesiems,
kad sukurtame internetiniame
puslapyje – ciurlioniokelias.lt
pažymėti visi taškai, kviečiantys
pamatyti kaip visa Lietuva „nusidažo“ M. K. Čiurlionio spalvomis. Internetiniame puslapyje,
„Čiurlionio kelyje“ šiuo metu yra
97 taškai, susiję su M. K. Čiurlionio gyvenimu, kūryba; kiekvienas objektas – su informatyviu
aprašu, nuotrauka.
Tad galima lankyti, apžiūrėti
tuos objektus ir virtualiai, pamatyti „Čiurlionio kelią“ „topografiškai“, susipažįstant su
faktais, biografijos detalėmis
– giliau pažinti M. K. Čiurlionį
kaip labai išprususį, reikšmingus kūrybinius sprendimus priėmusį menininką ir pajusti, kuo
pripildydavo savo dienas M. K.
Čiurlionis, kur pabuvojo, kuo
gyveno.
Nacionalinis kultūros kelias
„Čiurlionio kelias“ suteikia galimybę prisiliesti prie M. K. Čiurlionio gyvenimo bei kultūrinio
palikimo.
R. Zubovo žodžiais, maršrutas
ir buvo sugalvotas sekti M. K.
Čiurlionio gyvenimu – kaip upe.
R. Zubovas tikisi, kad kelias
taps nepaprastu įkvėpimo šaltiniu tiems, kurie prie jo prisilies.
Tikimasi, kad šį gražų maršrutą
atras ir lietuvių turistinės organizacijos, ir mūsų šalies atvykę
aplankyti užsieniečiai.
487 km „Čiurlionio keliu“

Projekto „Čiurlionio kelias“ darbo grupės
nariai prof. R. Zubovas ir Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius/Ramunės Žilienės nuotrauka

Druskininkų kultūros centro direktorė R. Viniarskaitė, Sonata ir Rokas Zubovai, menotyrininkai A. Nedzelskis, A. Česnulevičienė, M. K. Č.
memorialinio muziejaus vadovė R. Stankevičienė „Čiurlionio kelio“ atidarymo renginyje Druskininkuose/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos iniciatyva, Lietuvos
muziejų asociacija sutiko koordinuoti M. K. Čiurlionio nacionalinio kultūros kelio kūrimą ir
plėtros programą. „Čiurlionio
kelias“ tęsiasi 487 km ir, kol kas,
susieja Varėną (senąją jos dalį,
ir naująjį miestą), Druskininkus,
Vilnių, Kauną, Rietavą, Plungę ir
Palangą.
Šiuose miestuose veikiančios
nacionalinės, valstybinės bei

savivaldybių kultūros įstaigos,
nevyriausybinės organizacijos
siūlo aplankyti M. K. Čiurlionio
gyvenimą ir kūrybą aktualizuojančius objektus, susipažinti su
M. K. Čiurlionio atminties ženklais, dalyvauti specialiuosiuose
meno ir edukacijos bei kultūros
turizmo projektuose.
Nuolatinėje „Čiurlionio kelio“ programoje lankytis ir dalyvauti renginiuose kviečia Nacionalinis M. K.
Čiurlionio dailės muziejus Kaune ir

M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus Druskininkuose, Lietuvos
dailės muziejus Vilniuje ir Gintaro
muziejus Palangoje, Druskininkų
miesto muziejus, Čiurlionio namai
Vilniuje, Senosios Varėnos šv.
Arkangelo Mykolo bažnyčia, taip
pat ir Varėnos kultūros centras,
Rietavo Oginskių kultūros istorijos
muziejus, Žemaičių dailės muziejus Plungėje, Palangos kurorto
muziejus ir jų partneriai.
Tad „Čiurlionio kelio“ iniciatyvai

plėtoti susibūrė ir nacionalinės,
valstybinės ir savivaldybių kultūros institucijos bei nevyriausybinės organizacijos ir bendrijos.
Visi kultūrinio lankymo ir meno
renginių organizavimo objektai
taip pat vykdo šviečiamąsias programas, garsina kūrėjo atminties
ir kūrybinio įkvėpimo vietas.
„Mano Druskininkai“,
www.ciurlioniokelias.lt
informacija

Socialinių paslaugų centrui – Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikatas

Visumą kompleksinių paslaugų bei nuolatinę specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą asmeniui (šeimai) teikiančios socialinės darbuotojos E. Laučiuvienė, G. Barysaitė-Ražienė, V. Sereičikienė, S. Rutkauskienė ir dvi atvejo vadybininkės K. Kašinskienė bei A. Volckevičienė, SPC direktorės pavaduotoja Ž. Liutikienė džiaugėsi EQUASS Assuran sertifikatu/SPC archyvo nuotrauka

Gegužės 9 dieną LR socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir
VšĮ Valakupių reabilitacijos
centro direktorė Tatjana Ulbinienė įteikė Europos reabilitacijos platformos Briuselyje trejiems metams išduotą
Europos socialinių paslaugų
kokybės sertifikatą, patvirtinantį, kad Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų
centre
įdiegta
vieninga,
aiški ir suprantama kokybės
sistema.

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras (SPC)
teikia socialinių įgūdžių ugdymo
ir palaikymo paslaugas šeimoms
susidūrusioms su sunkumais ir
krizėmis, kuriose auga vaikų iki
18 metų. Visumą kompleksinių
paslaugų bei nuolatinę specialistų priežiūros reikalaujančią
pagalbą asmeniui (šeimai) teikia
keturios socialinės darbuotojos Genrita Barysaitė-Ražienė,
Virginija Sereičikienė, Saulė
Rutkauskienė, Elvyra Laučiuvienė ir dvi atvejo vadybininkės

– Kristina Kašinskienė, Agnė
Volckevičienė.
Kaip teigė Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų
centro direktoriaus pavaduotoja
Žaneta Liutikienė, direktorei Astai Aleksienei priėmus kvietimą
dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro projekte „Socialinių
paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“,
SPC kolektyvas priėmė iššūkį
– dokumentais pagrįsti, rodikliais įrodyti, vidaus ir išorės auditais patvirtinti, kad socialinės

paslaugos SPC teikiamos europiniu lygiu.
Per pusantrų metų, siekiant užtikrinti socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimoms teikiamų
paslaugų kokybę bei nuolatinį
tobulinimą ir gerinimą, įstaigoje
įdiegta kokybės sistema EQUASS Assurance (The European
Quality in Social Services).
Socialinių paslaugų centre paslaugos teikiamos, vadovaujantis EQUASS kokybės principais:
lyderystės, personalo, teisės,
etikos, partnerystės, dalyvavimo,
orientacijos į asmenį, kompleksiškumo bei orientacijos į rezultatus
ir nuolatinio socialinių paslaugų
gerinimo.
Socialinių paslaugų centras
veikia, vadovaudamasis savo
susikurta, įvardinta misija, vizija,
kokybės politikos ir etikos kodekso principais. Suformuotas
vieningas, suprantamas ir aiškus
požiūris į socialinio darbo tikslus,
praktiškai taikytinus metodus ir
priemones. Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas socialinę riziką
patiriančioms šeimoms, taiko
teisines procedūras, užtikrinančias neskelbtinos informacijos
konfidencialumą, paslaugų gavėjo privatumo, orumo ir fizinei
neliečiamybei užtikrinti. Paslaugų
gavėjai skatinami dalyvauti SPC
paslaugų planavimo ir teikimo
procese bei visuomeniniame gyvenime. Atvejų nagrinėjimo posėdžių metu aptariami pagalbos
vaikui ir šeimai tikslai, uždaviniai,
būdai, priemonės ir sudaromi pagalbos planai.
„Geram mūsų darbo rezultatui
ypač svarbus socialinių paslaugų
gavėjų įsitraukimas į jų pačių problemų sprendimą bei vadinamasis

socialinių paslaugų gavėjų įgalinimas keisti savo gyvenimo aplinkybes, gyvenimo būdą, ieškoti
sprendimų atitinkamose probleminėse, jiems aktualiose situacijose. Šie gebėjimai ilgainiui lemia
geresnę jų gyvenimo kokybę. O
juk Socialinių paslaugų centro
veikloje ir yra svarbiausias kokybiškos pagalbos paslaugų gavėjui suteikimas ir pozityvus pokytis paslaugų gavėjo gyvenime.
Džiaugiuosi SPC darbuotojų
komanda, kolektyvo susitelkimu,
motyvacija ir pasiektu rezultatu“,
– teigė Ž. Liutikienė.
Praėjus 12 ir 24 mėnesiams
po EQUASS Assurance sertifikato suteikimo Socialinių paslaugų centras teiks pažangos
ataskaitas.
Druskininkų socialinių
paslaugų centro informacija
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„Druskininkai Jazz Tennis Cup“ turnyre – rekordinis dalyvių skaičius
Tęsiama tradicija kasmet Druskininkuose, prieš pat Kurorto
šventę, priešpaskutinį gegužės
savaitgalį surengti tarptautinį
teniso turnyrą „Druskininkai
Jazz Tennis Cup“. Lietuvos teniso sąjungos viceprezidentas,
Vilniaus teniso klubo direktorius
Liutauras Radzevičius patikino,
kad „Druskininkai Jazz Tennis
Cup“ dabar yra vienas iš keturių
populiariausių šalies tarptautinių mėgėjų teniso turnyrų.
– „Druskininkai Jazz Tennis
Cup“ surengtas jau aštuntąjį
kartą. Kiek dalyvių sulaukta šiųmečiame turnyre?
– Šiųmečiame turnyre buvo rekordinis dalyvių skaičius – 96
vyrai ir 28 moterys. Tarp dalyvių
buvo daug mokslo, verslo ir pramogų pasaulio įžymybių. Turnyre
lankėsi ir jo dalyvius pasveikino
šio renginio globėjas Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas.
Po turnyro „Druskininkų Kolonadoje“ jo dalyviams ir svečiams
koncertavo Baiba Skurstenė su
grupe, koncerto klausėsi bei vakaronėje bendravo beveik 200 žmonių – turnyro dalyvių su šeimomis
ir jų svečių.
– Kaip manote, kodėl „Druskininkai Jazz Tennis Cup“ kasmet
suburia vis daugiau dalyvių?
– Visoje Lietuvoje jau daugiau
kaip trisdešimtį metų juntamas
žymus lauko teniso sporto šakos
pakilimas. Tai susiję su šalies
Nepriklausomybe, talentingų teniso žvaigždžių – Ričardo Berankio, Rolando Muraškos, Danielio
Lencinos, Gvido Sabeckio, Linos
Stančiūtės, Aurelijos Misevičiūtės
pergalėmis tarptautinėje arenoje,
šalies komandų pergalėmis Davis
Cup ir Federation Cup turnyruose.
Ir Druskininkuose tenisas atgimė

„Druskininkai Jazz Tennis Cup“ turnyro, šiemet surengto jau aštuntąjį kartą, dalyviai ir svečiai/ Michailo Levino nuotrauka

kartu su Lietuvos Nepriklausomybe bei naujais populiariausiais
šalies ir tarptautiniais mėgėjų
turnyrais. Žinoma, svarbu ir tai,
kad šalyje atsirado daug naujų,
tarptautinius standartus atitinkančių teniso aikštynų, o Druskininkuose tai: „Grand Spa Lietuva“,
„Eglės“ sanatorijos, „Draugystės“
sanatorijos teniso kortai. Geriausia šiuo metu Druskininkų teniso
bazė yra sanatorijos „Belarus“ –
visiškai naujas teniso kortas su
apšvietimu. Svarbu, kad artėjant
Pasaulio Lietuvių žaidynėms, kurios 2021-aisiais bus surengtos
Druskininkuose, visos teniso ir
kitos sporto bazės būtų tinkamai
parengtos.
– Tokio stambaus renginio organizavimui, trunkančiam kone
pusmetį, reikia nemažai pajėgų
ir resursų. Ar turite padėjėjų?
– Džiugu, kad rengiant turnyrą,
aktyviai padėjo ir nuolat rėmė
Druskininkų savivaldybė, BMW ir
Krasta Auto, „Grand Spa Lietuva“,

Turnyro organizatorių, Lietuvos teniso sąjungos viceprezidentą L.
Radzevičių ir visus dalyvius pasveikino renginio globėjas Druskininkų
savivaldybės meras R. Malinauskas/Michailo Levino nuotrauka

„Mineraliniai apartamentai“, sanatorijos „Eglė“ ir „Belorus“, „Druskininkų teniso klubas“, „Druskininkų
Kolonada“, Druskininkų turizmo ir
verslo informacijos centras. Visi teniso turnyro rėmėjai paviešinti tinklalapyje viptennis.lt Ačiū visiems!

Po turnyro „Druskininkų Kolonadoje“ dalyviams koncertavo Baiba
Skurstenė/ Michailo Levino nuotrauka

Beje, šįsyk visa informacija apie
turnyrą ir jo rezultatai buvo nuolat
talpinama ir atnaujinama portale
tenisonamai.lt
Mes, turnyro organizatoriai,
pirmą kartą visiškai nenaudojome
popierinių lentelių, visas turnyras

buvo valdomas kompiuterių ir mobiliųjų telekomunikacijos priemonių
pagalba.
Pagal „Druskininkai Jazz
Tennis Cup“ informaciją
parengė Ramunė Žilienė

Druskininkuose duris atveria naujo formato „Fujifilm“ fotolaboratorija

Kūrybiškai įrengtoje fotolaboratorijoje vartotojai jam patogiu būdu galės atsispausdinti nuotraukas iš bet kurios laikmenos ar tiesiai mobiliojo telefono

„Matydami sėkmingą Fujifilm Wonder Photo Shop
koncepcijos plėtrą Europoje
ir visame pasaulyje, nusprendėme padėti Fujifilm partneriams įsirengti pirmąją tokio
tipo foto laboratoriją Lietuvoje. Jau šį penktadienį ir
Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 63A, duris atvers Raifa
Wonder Photo Shop concept
by Fujifilm fotolaboratorija.
Džiaugiamės, kad mūsų partneriai Lietuvoje yra naujoviški ir modernūs, pasiruošę

pakeisti požiūrį į fotolaboratorijas ir tuo pačiu lygiuojasi
į partnerius iš didžiųjų Europos šalių (Ispanija, Prancūzija, Vokietija)“, – teigė
Giedrius Tradišauskas, UAB
Fujifilm Lietuva direktorius.
Fujifilm primena, kad prieš 15
metų vidutinis vartotojas fiksuodavo tik 70 kadrų per metus.
Naudojant išmaniuosius įrenginius, šis skaičius šiandien yra
keliasdešimt kartų didesnis, tačiau nuotraukų paieška, atrinkimas ir išsaugojimas yra kur kas

sudėtingesni. Todėl naujojo tipo
fotolaboratorijos kviečia iš naujo
pamilti fotografiją ir džiaugtis
nuotraukų spausdinimo procesu. Siekiant supaprastinti
nuotraukų perkėlimą, atrinkimą
ir užsakymo suformavimą, bus
naudojami savitarnos terminalai
su specialia Fujifilm programine
įranga. Kūrybiškai įrengtoje fotolaboratorijoje vartotojas jam
patogiu būdu galės atsispausdinti nuotraukas iš bet kurios
laikmenos ar tiesiai iš mobiliojo
telefono. „Raifa“ klientai galės

atsispausdinti ne tik standartines, bet ir kvadratinio ar momentinės fotografijos formato
nuotraukas, didelio formato nuotraukas – iki 30x40 cm, sukurti
individualią sveikinimo atvirutę,
perkelti nuotrauką ant puodelio
ir kitų paviršių. Didelis dėmesys skiriamas ypač populiariai
momentinei fotografijai, todėl
klientai ras daugumą Fujifilm
instax momentinių fotoaparatų,
plokštelių bei originalių priedų.
Patalpose taip pat bus galima
rasti erdvę nuotraukų dekupažui

bei visus tam skirtus Fujifilm
reikmenis.
Jau šį šeštadienį fotolaboratorijoje bus rengiamas pirmasis dekupažo užsiėmimas, į kurį kviečiami visi @raifafoto „Facebook“
paskyroje užsiregistravę lankytojai. Atidarymo dieną, penktadienį, „Raifa“ fotolaboratorija
kvies visus lankytojus išsitraukti
mobiliuosus telefonus ir nemokamai atsispausdinti 5 standartines
nuotraukas.
Užsakymo Nr. MDR-207-001
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KOMENTARAS
Garsiai šaukdamiesi „demokratijos Druskininkuose“, opozicijai atstovaujantys konservatoriai ir liberalai, neigiantys visa
tai, kas gera sukurta Druskininkuose, dėl tik jiems vieniems
suprantamų priežasčių nenori
prisidėti prie demokratinių procesų, siekiant išsiaiškinti Druskininkų šmeižto schemą.
Antradienį sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame buvo svarstoma
daug Druskininkams aktualių
klausimų, vienu iš svarbiausiųjų
buvo Tarybos narių viešas kreipimasis į LR Seimo Pirmininką
bei kitas LR Seimo institucijas
„Atskleista Druskininkų šmeižto
schema: nuo Prezidentūros,
Seimo iki teisėsaugos“. Šiame
kreipimesi prašoma ištirti politikų
ir teisėsaugos pareigūnų veiksmus, inicijuojant teisinį ir politinį
puolimą prieš Druskininkus.
Remiantis praėjusiame posėdyje
Tarybos narių pasirašytoviešo kreipimosi informacija, nuo 2011 metų
sistemiškai veikiant prieš Druskininkus, buvo parašyta daugiau kaip
100 skundų ir pradėta daugiau kaip
40 tyrimų. O kas yra tų skundų autoriai, – vieša paslaptis.
Konservatoriai ir liberalai į šį pilietišką dokumentą reagavo ypač
audringai (visas viešo kreipimosi
dėl tendencingų kai kurių šalies
politikų ir teisėsaugos institucijų
veiklos Druskininkų savivaldybės
atžvilgiu tekstas publikuojamas
3-iajame šio savaitraščio „Mano
Druskininkai“ puslapyje).
Posėdyje kreipimąsi pristatęs

Tarybos konservatoriams ir liberalams tiesa nerūpi?

Antradienį sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje vienu iš svarbiausiųjų buvo Tarybos narių viešas kreipimąsi į LR Seimo Pirmininką bei kitas LR Seimo
institucijas, kuriame prašoma ištirti politikų ir teisėsaugos pareigūnų veiksmus, inicijuojant
teisinį ir politinį puolimą prieš Druskininkus/Rūtos Vitkaukaitės nuotrauka

daugumai atstovaujančios frakcijos „Už Druskininkus“ narys, Ūkio
ir kurorto plėtros komiteto pirmininkas Modestas Vitkauskas paragino
ir opozicinės „Tėvynės sąjungos ir
Liberalų sąjūdžio frakcijos“ narius
jį pasirašyti. „Siūlau pasirašyti, nes
visa tai, ką čia perskaičiau, vienareikšmiškai, kenkia Druskininkų
įvaizdžiui“, – sakė M. Vitkauskas,
pridurdamas, jog druskininkiečiai
yra labai susirūpinę ir nori sužinoti
atsakymus į visus kreipimesi keliamus klausimus.
Tačiau po šio pasiūlymo sulaukta tik patyčias primenančios
liberalų ir konservatorių reakcijos.
O vienas iš konservatorių šį kreipimosi turinį net sugebėjo pavadinti „iškreipta realybe“.
Gal šis žmogus nežinojo ar nenorėjo žinoti, jog už siekį apginti

gerą savo miesto vardą ir išaiškinti sąmokslo prieš Druskininkus
užsakovus ir vykdytojus pasirašė
pusseptinto tūkstančio druskininkiečių. Ar šie druskininkiečiai irgi
mato iškreiptą realybę?
Tarybos posėdyje buvo pristatyta sėkmingiausiai dirbančio
miesto objekto – centro AQUA –
praėjusių metų veiklos ataskaita.
Įmonė sugebėjo sėkmingai dirbti
ir per dirbtinai sukeltus, kone trejus metus trukusius skandalus, išlaikė aukštą klientų aptarnavimo
lygį ir uždirba Druskininkams
pinigų. Visi prisimena, kas buvo
šio skandalo iniciatoriai. Kai kurie
iš jų antradienį sėdėjo Tarybos
posėdyje.
Posėdžio metu Tarybos nariui
M. Vitkauskui paklausus liberalų ir konservatorių, ar jie dabar,

subliuškus skandalui, gali ramiai
žiūrėti Vandens parko vadovui
Edmundui Antanaičiui į akis, vienas liberalas gynėsi skundų nerašęs: „Tai ne mes...“. Ir tokia jo
„nuoširdi“ gynyba prajuokino visą
Tarybą.
Tokie konservatorių ir liberalų
būdai siekti savo tikslų – valdžios – jiems, regis, ne į naudą.
Panašu, kad per kiekvienus savivaldos rinkimus jų gretos Savivaldybės taryboje vis siauresnės, o
mandatų skaičius – vis kuklesnis.
Jei antradienio posėdyje būtų apsilankęs Druskininkų politinės situacijos nežinantis žmogus, klausydamas liberalų ir konservatorių

pasisakymų ir nuolatinio neigimo,
ko gero, pasiūlytų jiems dar posėdžio pradžioje įjungti balsavimo
mygtukus „prieš“ ir tiesiog nedalyvauti posėdyje.
Ar tokie žmonės, kurie nemato
Druskininkų proveržio ir puikių rezultatų visose gyvenimo sferose,
kurie nevertina visų druskininkiečių pastangomis pasiektų labai gerų rezultatų, gali atstovauti
savo miestui ir jį apginti?
Ko gero būtent jie, o ne Druskininkų žmonės, pakilę į kovą už
savo miestą, mato „iškreiptą realybę“, kuri tik jiems vieniems suprantama, ir nepasiduoda jokiems
objektyviems argumentams?

Tarybos posėdyje pristatytos
ir patvirtintos 2018 metų veiklos
Druskininkų savivaldybės mero
ir mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus ataskaitos.
VšĮ Druskininkų ligoninės 2018
metų veiklos ataskaitą pristatė
direktorė Evelina Raulušaitienė; VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro
2018 metų veiklos ataskaitą
– įstaigai vadovaujanti Eglė
Matienė, Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro 2018 metų veiklos ataskaitą – šios įstaigos direktorė
Inga Kostina.
Pastarajame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje
svarstyti ir patvirtinti klausimai,
susiję su kurorto plėtrai, miesto
ūkiui, viešųjų erdvių, turizmo
infrastruktūros tobulinimu ir kitais dalykais, kasdien aktualiais

daugeliui Druskininkų savivaldybės gyventojų. Tai ir sprendimai
dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų, dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metams, Kelių
priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšų paskirstymo,
Europos sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų
įgyvendinimo, Druskininkų savivaldybės 2019 metų socialinių
paslaugų plano, daugiabučių
namų šildymo ir karšto vandens
sistemų priežiūros) maksimalių
tarifų nustatymo, taip pat klausimai, susiję su švietimu, bei neformaliuoju vaikų švietimu ir kiti.
Visi sprendimai yra viešinami
Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje: www.druskininkai.lt
Parengė „Mano
Druskininkai“ redakcija

Leipalingio bendruomenę subūrė Šeimų sporto šventė
Žaneta Krivonienė,
Leipalingio miestelio bendruomenės pirmininkė
Jau antrus metus iš eilės Leipalingio miestelio bendruomenė jaunas, gražias, norinčias veikti šeimas sukvietė
kartu praleisti sekmadienio
popietę. Renginyje, kuriame
buvo kviečiama sportuoti su
visa šeima, netrūko gerų emocijų, šilto ir malonaus bendravimo, vaikų juoko, linksmybių
ir rungčių. Estafetės, kuriose
varžėsi šeimos, visiems dalyvavusiems suteikė daug
džiaugsmo.
Visus bendram šokiui kvietė Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“
mažieji auklėtiniai su šokių vadove Greta, Leipalingio laisvalaikio salės mažieji šokėjai, parengti
vadovės Astos, ir LSM moterys.
Renginio dalyviai, sulaikę kvapą,
stebėjo gatvės gimnastus.
Bendra mankšta prieš estafetes
su LSM moterimis išjudino visus
dalyvius. Vikrumo estafetėse
dalyvavo 20 šeimų. O tie, kurie
nedalyvavo estafetėse, galėjo laimėti prizus pavienėse rungtyse:
moterys – mėtydamos maišelius į
taikinį, perdėdamos kamuoliukus
iš lanko į lanką, vaikščiodamos
kojokais, o vyrai – varžydamiesi
lanko sukimo, šokinėjimo per
virvutę rungtyse. Vaikams daug
džiaugsmo suteikė jojimas asiliuku, dailininkių kuriami piešiniai
ant veidukų, lėktuvėlių laidymas,
kamuoliukų mėtymas ir, žinoma,
batutas.
Tą pačią dieną organizuotose
jau penktosiose A. Laukaičio
atminimui
skirtose
krepšinio

rungtynėse 3x3 dalyvavo 6 komandos: po vieną iš Viečiūnų ir
Jovaišių bei keturios iš Leipalingio. I-ąją vietą laimėjo didelę žaidimo patirtį turinti komanda „Milanas“ iš Leipalingio, II-ąją – „Salto“
iš Viečiūnų, o III-ąją – leipalingiečių jaunimo komanda „Ateitis“.
Labai džiaugiamės, kad mūsų
idėja patikėjo ir nuostabius

prizus įsteigė bei renginį rėmė
daugybė įmonių. Todėl norime
padėkoti Druskininkų savivaldybei, Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centrui AQUA, „Eglė
sanatorijai“, „Snow Arenai“, sodybai „Vila Rica“, reabilitacijos
centrui „Upa“, „Lynų keliui“, „Baidarėms Dzūkijoje“, „Savam tikslui“, Antanui Vailioniui, Sauliui

Valentukoniui ir Sigitai Mickei.
Ši diena papildė kiekvienos šeimos sąskaitą gyvenimo banke
svarbiausiomis žmogaus vertybėmis. Juk šeima yra žmogaus tvirtovė, sielos tvirtovė. Iš šeimos atsinešame svarbiausias žmogaus
vertybes – mylėti, padėti kitam,
dalintis, džiaugtis laimėjimais ir
būti kartu.
Renginio finansavimo šaltiniai:
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos bei
Druskininkų savivaldybė.

Živilė Laužikienės nuotraukose – šeimų
sporto šventės akimirkos
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Turizmo skverą Kauno gimtadienyje Druskininkai „užliejo“ mineraliniu vandeniu
Tradicijos tęsiamos! Gegužės 17-19 dienomis jau trečią
kartą šventės „Kauno Hanzos
dienos“ metu M. Valančiaus
gatvė tapo Turizmo skveru, kuriame šeimininkavo Lietuvos
turizmo skatinimo agentūra
„Keliauk Lietuvoje“ ir turizmo
informacijos centrai iš Druskininkų, Birštono, Marijampolės,
Ukmergės, Biržų, Kupiškio,
Alytaus, Lazdijų, Šakių, Vilkaviškio, Kauno ir Kauno rajono,
Vilniaus, Kaišiadorių, Šiaulių,
Jurbarko, Klaipėdos ir Klaipėdos rajono, Palangos, Neringos, Šilutės, Kretingos, Raseinių, Anykščių, Kelmės. Turizmo
specialistai šventės lankytojus
kvietė dalyvauti loterijose, žaidimuose, degustacijose. Kartu
su Druskininkų turizmo ir
verslo informacijos centro komanda kurorto turizmo paslaugas pristatyti buvo kviečiami
visi Druskininkų pramogų ir
verslo atstovai.
Šventės lankytojai negailėjo
gražių žodžių apie Druskininkų
kurortą. Dalis svečių dalinosi
įspūdžiais apie ką tik pasibaigusias atostogas Druskininkuose,
kiti planavo atvykti į kurorto šventės atidarymą ar tiesiog pailsėti.
Kauno „Hanzos dienos“ sukvietė įvairaus amžiaus žmones, todėl pasimėgauti šventės
akimirkomis skubėjo ir vaikai, ir
suaugę, ir senjorai. Išskirtinai
ryškų Druskininkų kurorto stendą
pamatę vaikai skubėjo domėtis
Druskininkų vandens parku ir jo
siūlomomis nuolaidomis. Puikiu
paskatinimu atvykti į Druskininkus tapo „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro Aqua“ atstovės dalinamos specialios akcijos

Kartu su Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro komanda kurorto turizmo paslaugas pristatyti buvo kviečiami visi Druskininkų pramogų ir verslo atstovai/Druskininkų
TVIC archyvo nuotrauka

Šventės metu Druskininkų stendą aplankė ir tuomet dar kandidatas į LR Prezidentus,
dabar – išrinktasis Prezidentas G. Nausėda/Druskininkų TVIC archyvo nuotrauka

skrajutės. Visą vasarą, pirkdami
suaugusiojo arba senjoro apsilankymo vandens pramogų ir pirčių
erdvėje bilietą, žmonės, pateikę
šią skrajutę, gaus galimybę 2 valandas slidinėti „Snow arenoje“
nemokamai.
O Druskininkų turizmo ir verslo
informacijos centro (TVIC) organizuotas žaidimas leido laimėti puikių prizų su Druskininkų

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypo (kad. Nr. 3865/5:548), esančio Akmens
g. 33, Švendubrės k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai. Sklypo
ribų paženklinimas vyks 2019-05-18 10:00 val. Kviečiame gretimo sklypo (kad. Nr.
3865/0005:806) paveldėtojus atvykti į savo žemės sklypą.
Matavimus atlieka: IĮ „Žemata“, M. K. Čiurlionio g.75, Druskininkai, tel Nr.8-67602621, el. p.: zemata.lt@gmail.com

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

miesto atributika.
Viena iš Druskininkų stendo
naujovių – Amatų centro „Menų
kalvė“ atstovės Ugnės vykdyta
akvarelės liejimo edukacija – sudomino ne tik vaikus bet ir suaugusius. Šventės svečiai ne tik galėjo pasigaminti unikalius knygų
skirtukus, bet ir įsigyti dailininkės
autorinių atvirukų, unikalių ir originalių rankų darbo aksesuarų.
Šventės metu Druskininkų atstovai daugiau kaip 1000 žmonių

pavaišino natūraliu mineraliniu
vandeniu „Druskininkų Hermis“,
kuris yra nuolatinis mūsų renginių
partneris.
Turizmo skveras – puiki vieta
susiplanuoti keliones po Lietuvą.
Beje, kelionių po Lietuvą įprotis
stiprėja – pernai su nakvyne keliavo net 1,9 mln. vietinių turistų,
o tai net 12,4 proc. daugiau nei
2017 m.
Druskininkų TVIC informacija
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Piešinių paroda „Parapijos namai – mano namai“
Angelė Paulėkaitė,
Druskininkų Parapijos
administratorė

namų

Šią vasarą Druskininkų Švč.
M. M. Škaplierinės Parapijos
namai švęs savo 20-ąjį gimtadienį. Ta proga surengėme
parapijos vaikų piešinių parodą „Parapijos namai – mano
namai“, bandydami atsakyti
į klausimą – „O kas Parapijos
namai yra man?“.
Ką mes vadiname namais? Namai – vieta, kurioje susitinkame
su artimaisiais, kurioje galima
pabūti tyloje arba garsiai dainuoti
ir šokti. Žodį „namai“ žino ir vos
pradėję kalbėti mažyliai. Šis žodis
tikrai yra labai svarbus kiekvieno
iš mūsų gyvenime. Ne daiktai
kuria namus. Ir ne gražūs baldai.
Šviesos ir jaukumo savo namams
suteikiame patys, kai klausomės
kito žmogaus, nuoširdžiai domimės juo pačiu, tada ir yra kuriami
tikri namai. Kuriami iš visos širdies, su pasitikėjimu ir pagarba

UAB „Druskininkų
komunalinis ūkis“
ieško inžinieriaussąmatininko. Dėl
išsamesnės informacijos kreiptis telefonu:

8 313 51405

Piešinius, kuriuose vaizduojami Parapijos namai, sukūrė 22 vaikai/Angelės Paulėkaitės nuotrauka

sau bei kitam.
Parodoje eksponuojami 22
vaikų darbai, kuriuose vaizduojami Parapijos namai. Kiekvienas namas yra savitas, turi savo
sielą ir veidą, kaip ir kiekvienas
jį piešęs vaikas. Kaip sakė M. K.
Čiurlionio meno mokyklos mokytoja Dovilė Petrauskienė, viskas atsispindi vaikų piešiniuose:
ir metų laikai, ir nuotaika, ir pastebėtos architektūrinės detalės, ir išreikšta emocija. Klebonas Kęstutis pastebėjo, kad visi
namai turi akis, kurios žiūri ir
kviečia užsukti į svečius.
Kiekvienas žmogus, atėjęs į
Parapijos namus, palieka dalelę
savęs. Čia lankosi kartos: išdykauja vaikai, buriasi šeimos, meldžiasi močiutės. Todėl šią vietą,
galime drąsiai vadinti Parapijos
NAMAIS – čia susitinka žmonės,
skleidžiantys meilę ir gerumą.
Kaip sakė šešiametis Ignas, trys
valandos Parapijos namuose prabėga lyg trys minutės – niekas
nenori eiti namo.
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Paveikslų
(ir ne tik)
rėminimo
paslaugos.
Tel. 8 699 89857,
el. p.: deiviostudija@
gmail.com
„Menų kalvė“

Renginiai
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, vadovaujamas
V.
Dansevičiaus
(Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
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)
Birželio 5 d. 17 val. Sankt
Peterburgo
muzikos
mokyklos
moksleivių koncertas M. K. Čiurlionio
memorialiniame muziejuje (M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus, M.
K. Čiurlionio g. 35)
Birželio 6 d. 15 val. Festivalio
„Druskininkų vasara su M. K.
Čiurlioniu“ atidarymo koncertas (M.
K. Čiurlionio memorialinis muziejus,
M. K. Čiurlionio g. 35).
Birželio 6 d. 16 val. M.
Dobužinskio parodos „Scenografija
Lietuvos teatre“ atidarymas (M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus, M.
K. Čiurlionio g. 35).
Birželio 8 d. 12 val. Kauno
berniukų
chorinio
dainavimo
mokyklos „Varpelis“ koncertas (M.
K. Čiurlionio memorialinis muziejus,
M. K. Čiurlionio g. 35).
Parodos
Birželio 1 d. Druskininkų miesto
muziejuje atidaroma paroda „1000
druskinių“ iš muziejaus rinkinių
(Druskininkų miesto muziejus, M. K.
Čiurlionio g. 59)
Iki liepos 7 d. V. K. Jonyno
galerijoje
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“ (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).

Druskininkų Pavėžėjai – pigiausia
keleivių pavėžėjimo paslauga. Surinkus 7
spaudukus, 8 važiavimas, miesto
ribose – nemokamas.
Tel.: 8 623 99900, 8 653 99907
Restoranui „Elingas“ reikalingi: virėjai (-jos), virtuvės pagalbiniai (-ės)
darbuotojai (-jos). Tel. 8 658 52420

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Iki birželio 28 d. veiks Vilniaus
apskrities A. Mickevičiaus viešosios
bibliotekos parengta paroda „Žvelk
širdimi tik į širdį!“, skirta lietuvių ir
lenkų poetui, dramaturgui, publicistui
Adomui Mickevičiui (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13).

Maloniai kviečiame
birželio 1 d. 19 val.
į VI-osios tarptautinės
akvarelės baigiamojo plenero
„Kuriant Baltijos tiltus“ darbų
parodą, kavinėje-galerijoje
„Mūza“ (V. Krėvės g. 28)
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Didžiausia regiono kompostavimo aikštelė –
jau saugioje stoginėje
Virš Alytaus regiono atliekų
tvarkymo technologijų centre
esančios didžiausios regione
žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelės baigta įrengti didžiulė stoginė. Ant metalinių
konstrukcijų pastatyta stoginė
dengia daugiau kaip pusę hektaro ploto užimančią aikštelę ir
joje kompostuojamas žaliąsias
atliekas.
„Stoginė įrengta, sprendžiant
susidarančių nuotekų ir dėl kaupuose vykstančio puvimo proceso atsirandančio nemalonaus
kvapo problemą“, – sakė Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius Algirdas
Reipas.
Anot jo, tokios problemos itin paaštrėja lietingu periodu, kai kartu
su nuotekomis iš kaupų plaunamos visos juose susikaupusios
medžiagos. Pagal technologinius
reikalavimus, šlapių atliekų kaupų
negalima vartyti, o nevartant,
juose laikomos atliekos negauna
oro, susidaro anaerobinės sąlygos ir atsiranda blogas kvapas.
„Tokie yra gamtos dėsniai. Ieškodami šios problemos sprendimo būdų, kreipėmės į specialistus. Jie rekomendavo vienintelį
dalyką: uždengti aikštelę, kad
joje laikomos organinės atliekos
negautų lietaus“, – pasakojo A.
Reipas.
Uždengus aikštelę, lyjant, nuo
jos stogo nubėgs švarus vanduo,
o susidarančios nuotekos bus surenkamos rezervuaruose, iš kurių
bus laistomi po stogu esantys
atliekų kaupai, reguliuojant tinkamą drėgmės kiekį juose. Taip
bus užkirstas kelias bet kokiam
nuotekų patekimui į aplinką.
Alytaus rajone Takniškių kaime
esančios kompostavimo aikštelės
uždengimas kainavo apie pusę
milijono eurų. Šiai investicijai naudotos tik ARATC lėšos.
„Tai buvo labai tikslinga ir prasminga investicija, padėjusi išspręsti ir blogo kvapo, ir aplinkos
taršos nuotekomis problemą,
ir leisianti ateityje taupyti, nes,
esant sausam orui, organinių
atliekų kaupus reikėdavo laistyti, kad juose vyktų kompostavimosi procesai“, – sakė ARATC

...be galo baisu žmogų
tartum saulę danguj prarast...
(Just. Marcinkevičius)
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl brolio mirties
reiškiame nuoširdžią užuojautą Mikui Suraučiui.
Druskininkų kultūros centro kolektyvas
Susimąstai prie Amžinybės slenksčio –
ji mums išlieka paslaptim gilia.
Atėjome, pabuvome, išėjome...
Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.
Mirus mylimai sesei,
nuoširdžiai užjaučiame Feliksą Dirmą.
DNSB „Ąžuolas“ gyventojai

Didžiausia ARATC sistemos kompostavimo aikštelė, atsižvelgus į specialistų rekomendacijas, uždengta, užkertant kelią nuotekų taršai ir blogo kvapo susidarymui/ARATC archyvo nuotraukos

vadovas A. Reipas.
Alytaus rajone Takniškių kaime
ARATC
technologijų
centre
esančioje aikštelėje surenkama
daugiausia biologiškai skaidžių
– daugiau kaip trečdalis visų regione surenkamų šios rūšies
– atliekų.
Iš viso Alytaus regione veikia
septynios žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Per praėjusius
metus jose buvo surinkta daugiau kaip 8500 tūkst. tonų žaliųjų
atliekų.
Šiose aikštelėse tvarkomos gyventojų surinktos žaliosios atliekos: žolė, lapai, medžių šakos,
obuolių išspaudos ir kitos biologiškai skaidžios atliekos.
Pernai kompostavimo aikštelėse surinktos medžių šakos
buvo susmulkintos ir perduotos
technologijų centre veikiančiam
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo padaliniui kaip struktūrinė
medžiaga, naudojama energijai
gauti.
Iš surinktų biologiškai skaidžių

atliekų (lapų, žolės) per praėjusius metus buvo pagaminta daugiau kaip 3800 tonų komposto,
kurio gyventojai galėjo nusipirkti
arba gauti nemokamai, į aikštelę
atvežę nenaudojamos buitinės
technikos, elektronikos arba žaliųjų atliekų. Daugiabučių namų
bendrijoms buvo skiriama po 3,
o regiono savivaldybių aplinkos
tvarkymui – iki 5 tonų komposto
per metus nemokamai.
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje iš gyventojų,
įmonių ir didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelių pernai priimta beveik 1600 tonų medienos
atliekų, kurios buvo susmulkintos
ir realizuotos – iš jų pagaminta
daugiau kaip 1380 tonų medienos
drožlių. Aikštelėje taip pat smulkinamos miškininkystės atliekos, iš
kurių pagamintas krosnių kuras
Alytaus regiono gyventojų namams šildyti.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro informacija

Savaitraščio „Mano Druskininkai“ redakcija, vykdydama Visuomenės informavimo etikos komisijos
prievolę paskelbti 2019 m. sausio 8 d. šios komisijos priimtus sprendimus, informuoja:
„Visuomenės informavimo etikos
komisija, vadovaudamasi Lietuvos
respublikos visuomenės informavimo įstatymo 46.1 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais, 6 dalimi, 2019
m. sausio 8 d. priėmė sprendimą
(Nr. EKS-02/19): 1. Pripažinti, jog
publikacijoje „Nuomonių spektras:
Opozicija griebiasi šiaudo?“ („Mano
Druskininkai“, manodruskininkai.lt,
2018-10-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos
kodekso 3 straipsnis, nustatantis,
jog, gerbdami žmogaus teisę gauti
teisingą informaciją, žurnalistai,
viešosios informacijos rengėjai ir
skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones,
ir 20 straipsnis, nustatantis, jog
neigiamai kritikuojamam asmeniui
visada turi būti suteikta galimybė
paaiškinti,
patikslinti,
paneigti

Užuojautos

informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako
pasinaudoti šia galimybe, būtina
pranešti tame pačiame kūrinyje.
2. Įpareigoti VšĮ „Kantri medija“
paskelbti šį sprendimą laikraštyje
„Mano Druskininkai“ ir portale manodruskininkai.lt
Visuomenės informavimo etikos
komisija, vadovaudamasi Lietuvos
respublikos visuomenės informavimo įstatymo 46.1 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais, 6 dalimi 2019
m. sausio 8 d. priėmė sprendimą
(Nr. EKS-01/19): 1. Pripažinti, jog
publikacijoje „Ar V. Semeška nori
būti „lygesnis tarp lygių?“ („Mano
Druskininkai“, manodruskininkai.lt,
2018-10-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos
kodekso 3 straipsnis, nustatantis,
jog, gerbdami žmogaus teisę gauti

teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingasžinias bei įvairias nuomones, ir 20
straipsnis, nustatantis, jog neigiamai
kritikuojamam asmeniui visada turi
būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu
tokios galimybės nėra arba asmuo
atsisako pasinaudoti šia galimybe,
būtina pranešti tame pačiame kūrinyje. 2. Įpareigoti VšĮ „Kantri medija“
paskelbti šį sprendimą laikraštyje
„Mano Druskininkai“ ir portale manodruskininkai.lt
Redakcija pažymi, kad su šiais
sprendimais nesutinka, ir abu šie
sprendimai yra apskųsti Vilniaus
apygardos administraciniam teismui. Apie tolesnę eigą savaitraščio
„Mano Druskininkai“ skaitytojai bus
informuoti.

VšĮ „Kantri medija“ turi paramos gavėjo statusą. Nuo 2015 m. iš juridinių ir privačių asmenų įstaiga gauna paramą.
2019 m. sausio-gegužės mėnesiais VšĮ „Kantri medija“ gavo 24 000 Eur paramą, skirtą, kaip numatoma Paramos
sutartyse, išskirtinai leidybos ir platinimo išlaidoms padengti.
Paramos davėjai – UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ (20 000 Eur), UAB „Draugystės sanatorija“ (3000 Eur), UAB „Druskininkų perlas“ (1000 Eur).
Gauta parama yra skiriama išskirtinai leidybinėms išlaidoms ir savaitraščio „Mano Druskininkai“ platinimui iš dalies padengti. Gauta parama jokios įtakos savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir www.manodruskininkai.lt skelbiamų
publikacijų turiniui neturi.

UAB „Valstra“

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

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

Restoranas-vyninė „Sicilia“ ieško ūkvedžio (-ės).
Tel. 8 698 72997
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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2019.05.31 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Aukštuomenės daktaras 8.
11:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
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.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Atgal į ateitį 3.
00:45 Klausimėlis.lt (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 Šventadienio mintys (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“.
12:25 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Ilgo plauko istorija“.
21:20 VAKARO KINO TEATRAS
„Džonas Karteris“.
00:00 „Nesunaikinami 3“.
02:15 „Taksi 5“ (k.).
04:05 „Tarp mūsų, mergaičių“.
05:00 „Virtuvė“.
05:25 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
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“.
15:30 Sala (k).
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS Ties riba į
rytojų.
23:20 Demonas viduje.
01:05 Apgaulė.
02:45 Užsienietis (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 „Vis tiek tu būsi mano“.
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 „Kelionė Žeme“.
22.00 Reporteris.
23.00 Ant bangos.
00.00 „Miškinis“.
01.05 „Gluchariovas“.
02.10 Lrytas tiesiogiai..
02.55 Po darbų.

03.25 „Neprijaukinti. Kodjako sala“.
03.45 „Neišsižadėk“.
04.35 „Kelrodė žvaigždė“.
05.20 „Raudonoji karalienė“.
06.10 Pasaulis iš viršaus.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
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 I
vietos. Tiesioginė transliacija
21:00 „Amerikietiškos imtynės“.
23:00 Niekada nepasiduok.
01:15 Teisingumo misija (k).
03:00 „F. T. Budrioji akis“.

2019.06.01 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“ (k.).
07:00 Mokytojas Keisas stato spektaklį.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai. Jausmai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai. Miškingos vietovės.
14:00 Šaulių sąjungos 100-mečio
šventė. Tiesioginė transliacija iš Katedros aikštės.
15:05 Dainuoju Lietuvą.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Premjera. Neužmiršti.
19:00 Šaulių sąjungos 100-mečio
šventinis koncertas. Tiesioginė transliacija iš Katedros aikštės.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dvi kartos.
23:00 Labas, čia aš.
00:30 Atgal į ateitį 3 (k.).
02:30 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai (k.).
03:25 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai. Miškingos vietovės (k.).
04:20 Neužmiršti (k.).
05:15 Dainuoju Lietuvą (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 „Noriu šio darbo!“.
11:30 „Aristokatės“.
13:05 „Šoklusis bičiulis“.
14:55 „Nevykėlio dienoraštis: Ilga
kelionė“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 TIESIOGIAI „UNICEF Už kiekvieną vaiką“.
23:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Brangusis Džonai“.
01:10 „Džonas Karteris“ (k.).
03:25 „Naujokė“.
04:15 „Moderni šeima“.
05:05 „Virtuvė“.
06:05 „Tomo ir Džerio šou“ (k).
06:25 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
06:50 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““.
07:20 „Kung Fu Panda“.
07:50 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:25 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:50 KINO PUSRYČIAI Tomas ir
Džeris. Paklydėlis slibinukas.
09:55 PREMJERA Beždžionių karalius. Perkrauta.
11:30 Peliukas Stiuartas Litlis 2.
13:05 Jausmų vandenynas.
14:55 Tai kur po velnių tie Morganai?
17:00 Gyvūnų pasaulis.
17:30 Bus visko.

18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Medžioklės
sezonas atidarytas 4!
21:10 PREMJERA Kai ateina ji.
23:05 Tarp jaunų ir karštų.
01:05 Ties riba į rytojų (k).
07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.
07.55 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Sofija Vytautaitė“.
08.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Barbora Umiastauskaitė- Žagarietė“.
09.00 „Neprijaukinti. Jukonas“.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas. Susilietimo taškas“.
13.00 Adomo obuolys.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasislėpusi Palanga. Palanga – pasienio miestas“.
16.00 Žinios.
16.30 Čempionai.
16.50 „Tiesa apie alkoholio vartojimą“.
18.00 Žinios.
18.30 Nuoga tiesa.
20.00 Žinios.
20.25 „Šelesto bylos“.
22.00 Žinios.
22.30 „Šelesto bylos“ (tęs.).
23.10 „Konsultantas“.
01.25 „Moterų daktaras“.
02.55 „Šeimininkė“.
04.35 „Pasaulio turgūs. Florencija“.
05.05 „Triufaldinas iš Bergamo“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
06:05 „Nutrūkę nuo grandinės“.
07:30 „Džiunglių princesė
Šina“.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė - Europos rinktinė. 2018 m. Sporto laida.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
11:40 „Iš visų jėgų“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
15:50 „Kas žudikas?“.
17:00 Betsafe–LKL. Rungtynės dėl
III vietos. Tiesioginė transliacija
19:30 Lietuvos balsas.
21:50 MANO HEROJUS Karo menas.
00:10 AŠTRUS KINAS Ryklys robotas.
02:00 „F. T. Budrioji akis“ (k).

2019.06.02 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. Prašoktos kurpaitės.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Kolibriai – puošnieji pasiuntinukai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Dramblių šeimyna ir aš.
13:50 Mis Marpl 2. Vienu pirštų
spragtelėjimu.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Stovintis priešaky.
Lietuvos Respublikos Prezidentai.
22:30 Meilė ant šoninės linijos.
24:00 Mieloji Čariti.
02:25 Pasaulio dokumentika. Kolibriai – puošnieji pasiuntinukai (k.).
03:20 Pasaulio dokumentika. Dramblių šeimyna ir aš (k.).
04:20 Mis Marpl 2. Vienu pirštų (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 PREMJERA „Ūkio šefas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Planeta 51“.
13:20 „Šoklusis bičiulis. Pasaulio
čempionas“.
15:05 „Paveldėtojai“.
17:30 „Olimpinė diena“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Įsikūnijimas“.
22:50 PREMJERA „Galutinis vaizdas“.
00:35 „Brangusis Džonai“ (k.).
02:35 „Paveldėtojai“ (k.).
04:35 „Moderni šeima“.
05:00 „Virtuvė“.
06:05 „Tomo ir Džerio šou“
(k).
06:30 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
06:55 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““.
07:25 „Kung Fu Panda“.
07:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:25 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:55 „Ogis ir tarakonai“.
09:05 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Tomas ir Džeris. Vilis Vonka ir šokolado fabrikas.
10:45 Tėčio dienos stovykla.
12:30 Mano draugas delfinas 2.
14:45 Uždelsta meilė.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Nepaprastas Žmogus-Voras.
22:15 PREMJERA Žalioji zona.
00:35 12 pėdų po vandeniu.
02:15 Kai ateina ji (k).
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.
16.30 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 Ant bangos.
18.00 Žinios.
18.30 „Skyrybos savo noru“.
20.00 Žinios.
20.30 „Skyrybos savo noru“ (tęs.).
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Inspektorius Luisas. Meilės
alegorija“.
00.45 „Širdies plakimas“.
02.45 „Detektyvas Linlis“.
04.15 „Kelrodė žvaigždė“.
05.45 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“.
06:30 Galiūnai. Lietuvos
rinktinė - Europos rinktinė
(k). 2018 m.
07:30 „Džiunglių princesė

Šina“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Geriau vėliau, negu niekada“.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
11:40 „Iš visų jėgų“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Kas žudikas?“.
17:00 Betsafe–LKL. Rungtynės dėl
I vietos. Tiesioginė transliacija
19:30 „Tiltas“.
21:55 „Iliuzija“.
22:55 „Mirties įšalas“.
23:55 Niekada nepasiduok (k).
02:05 Ryklys robotas (k).

2019.06.03 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:10 Komisaras Reksas 13.
12:00 Beatos virtuvė (k.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.

17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Neužmiršti (k.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
03:30 Dviračio žinios (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (k.).
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Keršytojų komanda“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Svajonių sodai“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje.
10:00 „Meilės sparnai“.
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 PREMJERA „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Apiplėšimas uragano akyje“.
00:05 „Melas ir paslaptys“.
01:05 „Tironas“.
02:05 „Amerikiečiai“.
02:55 „Tėvynė“.
03:50 „Melas ir paslaptys (k.).
04:40 „Paskutinis iš Magikianų“.
05:40 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Mirtis rojuje“.
11:10 „Namai, kur širdis“.
11:55 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „PREMJERA Našlaitės“.
15:00 „PREMJERA Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Sala. N-7.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Adjutantas.
00:20 „Išbandymų diena“.
01:25 Žalioji zona (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ant bangos.
09.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.05 „Raudonoji karalienė“.
12.10 „Triufaldinas iš Bergamo“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
21.00 PREMJERA. „Bruto ir Neto“.
21.30 PREMJERA. „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.30 „Miškinis“.
00.35 Lrytas tiesiogiai.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 „Neišsižadėk“.
04.30 „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).
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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. Neptūnas Lietkabelis. 1-osios rungtynės dėl
bronzos. Tiesioginė transliacija
21:00 Šešios kulkos.
23:20 Išbandymų diena (k).
01:55 „Iliuzija“ (k).
02:40 „Mirties įšalas“ (k).

2019.06.04 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:10 Komisaras Reksas 13.
12:00 Stilius.
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 „Aladinas“ (k.).
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Atsargiai! Merginos“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
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 PREMJERA „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Žemiau 6. Kalno stebuklas“.
00:05 „Melas ir paslaptys“.
01:05 „Tironas“.
02:05 „Amerikiečiai“.
03:00 „Tėvynė“.
04:05 „Melas ir paslaptys“ (k.).
04:50 „Tarp mūsų, mergaičių“.
05:40 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Mirtis rojuje“.
11:10 „Namai, kur širdis“.
11:55 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „PREMJERA Našlaitės“.
15:00 „PREMJERA Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Sala.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Pavojai
gelmėse 2. Rifas.
00:20 „Išbandymų diena“.
01:20 Adjutantas (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
09.00 „Gluchariovas“.

10.00 „Gyvybės langelis“.
11.05 „Raudonoji karalienė“.
12.10 „Triufaldinas iš Bergamo“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 PREMJERA. „Bruto ir Neto“.
21.30
PREMJERA.
„Pamiršk
mane“.
22.30 Reporteris.
23.30 „Miškinis“.
00.35 Lrytas tiesiogiai.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 „Neišsižadėk“.
04.30 „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. Žalgiris - Rytas. 1-osios finalo rungtynės. 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).

2019.06.05 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:10 Komisaras Reksas 13.
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 „Atsargiai! Merginos“

(k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
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 PREMJERA „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Fenikso skrydis“.
22:25 „Vikinglotto“. 2019. 23 s.

00:20 „Melas ir paslaptys“.
01:15 „Tironas“.
02:15 „Amerikiečiai“.
03:05 „Tėvynė“.
04:00 „Melas ir paslaptys“ (k.).
04:50 „Tarp mūsų, mergaičių“.
05:40 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Mirtis rojuje“.
11:10 „Namai, kur širdis“.
11:55 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „PREMJERA Našlaitės“.
15:00 „PREMJERA Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Sala.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Melo
pinklės.
01:05 „Išbandymų diena“.
02:00 Pavojai gelmėse 2. Rifas (k).
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.05 „Raudonoji karalienė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 PREMJERA. „Bruto ir Neto“.
21.30 PREMJERA. „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.30 „Miškinis“.
00.35 Lrytas tiesiogiai.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03:00 „Pamiršk mane“.
03.40 „Neišsižadėk“.
04.30 „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. Lietkabelis
- Neptūnas. 2-osios rungtynės dėl
bronzos. Tiesioginė transliacija
21:00 „Banga žudikė“.
00:50 Kobra (k).
02:25 „F. T. Budrioji akis“.

2019.06.06 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:10 Komisaras Reksas 13.
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.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas.
24:00 LRT radijo žinios.

00:05 Tvin Pyksas 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
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 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“ (k.).
07:55 „Atsargiai! Merginos“ (k.).
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
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 PREMJERA „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„12 galimybių“.
00:15 „Melas ir paslaptys“.
01:10 „Tironas“.
02:15 „Amerikiečiai“.
03:05 „Tėvynė“.
04:05 „Melas ir paslaptys“ (k.).
04:55 „Tarp mūsų, mergaičių“.
05:40 „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 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „PREMJERA Našlaitės“.
15:00 „PREMJERA Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Vidury

vandenyno.
00:55 „Išbandymų diena“.
01:50 Melo pinklės (k).
03:50 Alchemija. Švietimo amžius.
04:20 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.05 „Raudonoji karalienė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12:40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 PREMJERA. „Bruto ir Neto“.
21.30 Ne spaudai.
22.30 Reporteris.
23.30 „Miškinis“.
00.35 Lrytas tiesiogiai.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 Ne spaudai.
03.40 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
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. Rytas - Žalgiris. 2-osios finalo rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Teisingumo misija.
23:00 „Banga žudikė“ (k).
02:35 „F. T. Budrioji akis“.
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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.

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

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

Apdailos ir santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676
Brigada greitai uždengs jūsų stogą. Pakonsultuosime,
sukomplektuosime medžiagas. Tel. 8 655 75705

Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur už
100 g), sages, pakabukus, gabalus. Tel. 8 674 61640
Remontuojame namus. Visa vidaus ir išorės apdaila.
Montuojame terasas, dengiame stogus. Tel. 8 679 14253

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

Reikalingas meistras,
galintis remontuoti
lengvuosius
automobilius.

Tel. 8 613 91192

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383
Viešbutis parduoda naudotas dviejų spyruoklių blokų lovas su čiužiniu.
Išmatavimai: 90x200 cm. Tel. 8 623 39998

Siūlome darbą tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojams.

Tel. 8 687 93693

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

Betonuojame grindis savo ir užsakovo
medžiagomis. Atliekame paruošiamuosius darbus
prieš betonavimą. Tel. 8 655 54573, 8 640 31009

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

Tel. 8 605 014 84

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

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300

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
3 kambarių 67,43 kv. m butas 9
aukšte iš 9, Ateities g. 40. Kaina
– 38500 Eur. Tel. 8 687 37575
3 kambarių 66 kv. m butas Veisiejų g. 13, 7 aukšte iš 10 su baldais. Tel. 8 654 22872
4 kambarių 70 kv. m butas M. K.
Čiurlionio g. 86-7, 4 aukšte, atnaujintame renovuotame name. Kaina
– 50000 Eur. Tel. 8 616 36909
Garažas su rūsiu prie „Eglės“
sanatorijos. Tel. 8 611 53844
0,623 ha namų valdos sklypas
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto
kelio, netoli elektra. Kaina – 8500
Eur. Arba keičiu į mišką.
Tel. 8 682 48474
15 a žemės ūkio paskirties sklypas Randamonyse.
Tel. 8 654 22872
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
Garažas Leipalingyje (prie elektrinės). Tel. 8 614 66815
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 Baltašiškėje. Kaina –
2700 Eur. Tel. 8 630 86962
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
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
Parduodamas namas Leipalingyje, 17,13 arų sklype. Kaina 15
000 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
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
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
Garažas M. K. Čiurlionio g. 117.
Kaina – 2600 Eur.
Tel. 8 624 64977

Parduodami automobiliai ir jų
dalys

Savaitraščio Nr. 207
Kaminas „Schiedel“ (6 m, diametras 200, pilnas komplektas).
Tel. 8 650 85487
Benzininis pjūklas „Jonsered“
(naudotas 1 kartą); naudoti: barzdos skutimo mašinėlė „Philips“, 2
plaukų kirpimo mašinėlės, 2 moliniai dideli gėlių vazonai.
Tel. 8 615 63180
Kasos aparatas „Euro 50 mini“;
emaliuoti kibirai, ventiliatorius
(vėjelis). Tel. 8 617 37822
Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm) u- 15 Eur, SCART
laidai, įvairūs pulteliai.
Tel. 8 686 43600
Parduoda sekciją už 150 Eur;,
sofą-lovą su 2 foteliais už 50 Eur;
naktines užuolaidas 2 langams.
Tel. 8 675 35738

Keičia
Tvarkingą 2 kambarių, 30 kv. m,
2 aukšte butą Gardino g. ir 80
a ežero pakrantės (25 km nuo
Druskininkų) keičiu į 1-2 kambarių butą. Prie Melnyčėlės nesiūlyti. Tel. 8 683 98529
Perka
Pirkčiau ar išsinuomočiau sodą
arba sodo sklypą.
Tel. 8 621 98324
Ieško darbo
Vyras ieško darbo. Gali prižiūrėti
sodybą, pjauti žolę. Tel. 8 682 51290
Nuoma

„VW Passat“ 1994 m., 1,9 l dyzelinas, TA iki 2019.10, bakas – 100
litrų. Kaina – 400 Eur.
Tel. 8 692 77641

Vaikiškas paspirtukas, televizorius, durys su stakta, garų
surinktuvas, rašomasis stalas,
mikrobangė. Tel. 8 675 57873

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

„Peugeot 206“ 2000 m., 1,6 l,
benzinas, 65 kW, TA iki 2020-0530. Kaina – 450 Eur.
Tel. 8 608 44603

2 dujų balionai. Kaina – 1 vnt./15
Eur. Tel. 8 601 68 542

Išnuomojamas garažas Merkinės
g. Kaina – 1 mėn./30 Eur.
Tel. 8 606 68136

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Kaina – 1200 Eur. Galima
derėtis. Tel. 8 682 98506
„Rover“ 1999 m., 1,6 l benzinas,
TA, žalios spalvos.
Tel. 8 645 55917

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795
Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035
Malkos. Tel. 8 608 70658

Parduodama žemės ūkio
produkcija
2 metų ožka. Tel. 8 678 17113
Melžiama ožka, 3 ožkytės, 2
ožiukai. Tel. 8 692 77641

Parduodami įvairūs daiktai
Sekcija, dvigulė lova, spaustuvai,
grybų džiovyklė.
Tel. 8 640 24799
Naujos medinės (ąžuolo ir klevo)
taburetės. Tel. 8 618 20125
Mediniai viengubi langai, „Viasat“
antena, lauko tualetas, lauko baldai, malkinės sandėliukas.
Tel.: 8 656 38881, 8 686 68736
Naudota konvekcinė krosnis
„Rational CPCM“: galingumas
– 10 kW, 3 N50 HZ, Talpa – 6
skardų GN 1/1. Mygtukas IQT:
programų katalogas, valdytuvas
„Clima Plus Control“. Kaina – 800
Eur. Tel. 8 614 01121
Pigiai mažai naudotas šaldytuvas-šaldiklis „Snaigė 315“, A
klasė ir pianino kėdutė.
Tel. 8 619 23415
3 dalių vokiška spinta slankiojančiom durim (3,05x2,20 m). Kaina
– 300 Eur. Tel. 8 600 38260
Pigiai elektrinė-joninė surinkta
šildymo sistema „Gelan 9“, siurblys „Grundfus“, manometrai,
visa automatika, specialus skystis glikolis. Kaina – 500 Eur.
Tel. 8 687 81236

Virtuvinės spintelės: 3 pakabinamos, 2 pastatomos (su praustuvu). Kaina – 80 Eur.
Tel. 8 685 75776

Kiti
Dovanoju 2,5 mėn. gražią, protingą katytę. Tel. 8 675 35177
Pamestas vyriškas sidabrinės
spalvos laikrodis. Radusiam atsilyginsiu. Tel. 8 683 65163
Gardino g. rastas telefonas
„Samsung“. Tel. 8 614 84957

Gauta nauja
vyriškų ir moteriškų drabužių siunta
(proginės ir vasarinės suknelės, vyriški marškiniai, kelnės, šortai ir kita).
Yra didelių dydžių!
K. Dineikos g. 12
(Parko vila).

Viešbučiui „Galia“ nuolatiniam darbui
reikalingi:
virėjas (-a), padavėjas (-a), kambarinė.
Skambinti tel. 8 685 40033
arba rašyti el. paštu: info@galia.lt
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Prasideda jau XVII-asis
festivalis „Druskininkų
vasara su M. K. Čiurlioniu“

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras su meno vadovu ir vyr. dirigentu M. Pitrėnu/LMRF
archyvo nuotrauka

Birželio 6 d., 15 val. M. K.
Čiurlionio memorialiniame muziejuje – Festivalio atidarymas
(dalyvaus Varėnos J. Čiurlionytės
menų mokyklos jaunių choras „Varėnė“; vad. I. Zalanskienė; kamerinės muzikos koncertas: Alytaus
muzikos mokyklos moksleiviai –
tarptautinių konkursų laureatai. 16
val. M. K. Čiurlionio amžininko
M. Dobužinskio eskizų parodos
„Scenografija Lietuvos teatre“
atidarymas (iš Lietuvos teatro,
muzikos ir kino muziejaus rinkinių).
Parodą pristatys menotyrininkas
dr. H. Šabasevičius ir Lietuvos
teatro, muzikos ir kino muziejaus
dailės skyriaus vedėja A. Endriukaitienė bei parodos kuratorė, M.
K. Čiurlionio memorialinio muziejaus vadovė R. Stankevičie-

nė. Muzikuos Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai ir mokytojai: F. Pauliukas,
E. Sakavičienė, M. Žūkas ir S.
Vilpišauskas. 17 val. Ceremonija prie paminklo M. K. Čiurlioniui „Nusilenkime Čiurlioniui“
(Varėnos J. Čiurlionytės menų
mokyklos jaunių choras „Varėnė“;
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokyklos pučiamųjų instrumentų
orkestras; vadovas ir dirigentas
J. Mikolainis; 19 val. „Grand SPA
Lietuva“ salėje „Nemunas“ –
Festivalio pradžios koncertas
(Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras; meno vadovas ir vyr.
dirigentas M. Pitrėnas; dirigentas
R. Šervenikas; D. Kazonaitė (sopranas).
Organizatorių informacija

