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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Druskininkai vasarą pasitiko rokenrolo ritmu

UNICEF vaikų
bėgimas „Už
kiekvieną vaiką“ –
ir Druskininkuose

2 psl.

Druskininkai kyla
prieš šmeižto
bangą

4 psl.

Penktadienio pavakarę kurortą išjudino įspūdingos teatralizuotos eitynės, šiemet nugriaudėjusios rokenrolo ritmu/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Šiemet 225-ąjį gimtadienį
švenčiantys Druskininkai vasarą pasitiko spalvinga Kurorto švente – visą praėjusį
savaitgalį mieste karaliavo
rokenrolas.
Trys scenos, daugiau kaip
pusšimtis atlikėjų, teatralizuotos eitynės, amatų dirbinių ir
kulinarijos mugė.
Kurorto šventės kulminacija
tapo lazerių šou ir fejerverkai.
Tris dienas trukusioje šventėje
pramogų lietus susiliejo su tūkstančiais įsimintinų akimirkų, kurias papuošė įvairaus amžiaus
ir įvairių skonių druskininkiečių
bei kurorto svečių šypsenos.
Druskininkų Kurorto šventė yra
ne tik viena iš ryškiausių, bet ir
labiausiai druskininkiečių bei kurorto svečių laukiamų renginių.
Penktadienio pavakarę kurortą
išjudino įspūdingos teatralizuotos
eitynės, šiemet nugriaudėjusios
rokenrolo ritmu. Pasiruošimas
šventinėms eitynėms kaskart
suburia kūrybingus Druskininkų
įmonių, įstaigų ir organizacijų
kolektyvus dalintis idėjomis ir
energija, išsiliejančia smagiais
pasirodymais. „Net nesitikėjau,
kad Druskininkuose tiek artistiškų

žmonių, sugebančių pajausti ir
laikmetį, ir nuotaiką“, – po šventės mintimis dalijosi Druskininkų
kultūros centro direktorė Rimutė
Viniarskaitė.
Kurorto šventės pirmosios dienos vakarą Pramogų aikštėje
renginio dalyvius džiugino garsių muzikos žvaigždžių koncertai. Penktadienį Kurorto šventėje
koncertavo atlikėjai Evita Cololo,
Anatolijus ir grupė, Kristina Radžiukynaitė, Monika Marija, Lindyhop.lt šokėjų grupė.
Po koncerto surengta diskoteka. O vakare Druskonio ežero
pakrantėje skambėjo gyvos muzikos projektas „Coldplay Tribut“,
ten gausiai susirinkusią publiką
sužavėjo atlikėjo Jurgio Didžiulio
koncertas. Pirmąją šventės dieną
vainikavo įspūdingas lazerių ir fejerverkų šou.
Antroji antroji ir trečioji šventės dienos buvo skirtos bendruomenės inicijuotiems renginiams, vaikų ir jaunimo, šeimos
pramogoms.
Šeštadienis, antroji šventės
diena, prasidėjo teniso dvejetų
turnyru Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko taurei
laimėti, jogos užsiėmimais K.

Dineikos sveikatingumo parke bei
šiaurietiško ėjimo žygiu. Vėliau
Pramogų aikštėje žiūrovai rinkosi
į šokių kolektyvo „Kryžačiok“ iš
Baltarusijos koncertą.
Tarptautinę vaikų gynimo dieną,
birželio 1-ąją, surengtas ir savaitę trukusios labdaros akcijos
„Dalinkis vaikyste“ finalas. Visą
praėjusią savaitę į Druskininkų
savivaldybės viešąją biblioteką
buvo kviečiami ir suaugusieji, ir
vaikai, norintys padovanoti perskaitytas knygeles, žaislus Druskininkų ligoninės vaikų skyriuje
besigydantiems mažiesiems pacientams bei Druskininkų dienos
centro vaikams.
Perskaitytas knygeles ir žaisliukus akcijos dalyviai atnešė į
linksmąjį traukinuką prie Druskonio ežero. Akcijos finalą vainikavo
smagus ir spalvingas Druskininkų savivaldybės vaikų meno
kolektyvų bei jaunųjų atlikėjų
koncertas.
Šeštadienį šventės dalyviai
linksminosi ir liaudiškos muzikos
popietėje, surengtoje prie Druskonio ežero esančiame amfiteatre.
Roko muzikos gerbėjai pasirinko
klausytis jaunųjų vokalistų, pasirodžiusių festivalyje-konkurse

„Rock in summer“.
M. K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje svečiavosi M. K. Čiurlionio namų choras. Skambėjo
harmonizuotos lietuvių liaudies
melodijos ir dainos, choro vadovas M. Drūlia, pianistas – R.
Zubovas.
Šeštadienio popietę į K. Dineikos sveikatingumo parką susirinko gausus būrys dainuojamosios poezijos gerbėjų mėgavosi
gražia muzika, eilėmis ir išpuoselėta parko aplinka.
Vakaro koncerte gausiai susirinkusią įvairių kartų publiką išjudino
grupė „Poliarizuoti stiklai“, publikos ovacijų sulaukė ir „Daddy
Was a Milkman“ koncertas.
Sekmadienio renginių akcentai buvo skirti šeimai – žaidimai,
edukacijos, mandalų spalvinimas,
Burbulų šou.
Pramogų aikštėje švenčiančiuosius pradžiugino pramoginių šokių choreografijų festivalis
„Šoku Tau“, subūręs kolektyvus iš
Nemenčinės, Lazdijų, Kalvarijos
Švenčionėlių, Raseinių, Kauno,
Ukmergės, Vilniaus, Druskininkų.

6-7 psl.

Druskininkuose –
tradicinis Baltijos
regiono valstybių
Užsienio reikalų
ministerijų futbolo
turnyras

5 psl.

„Menų kalvėje“ –
„Esaties
balzamas II“

16 psl.
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Vaikų vasaros poilsiui – solidi savivaldybės parama
Netrukus moksleiviams prasidės vasaros atostogos, todėl Druskininkų savivaldybė
pasirūpino, kad šią vasarą dar
daugiau vaikų galėtų mėgautis
turiningu poilsiu. Šiemet Savivaldybės finansavimas vasaros stovykloms remti, lyginant
su praėjusiais metais, padidintas daugiau nei 10 tūkst. eurų.
Tai suteiks galimybę beveik
tūkstančiui vaikų smagiai leisti
vasarą 17-oje stovyklų.
Jau 10 metų iš eilės miestas
finansiškai paremia stovyklas,
taip prisidėdamas prie vaikų vasaros poilsio įvairovės ir naujų
prasmingų užsiėmimų atsiradimo
Druskininkuose.
Druskininkų savivaldybėje vaikų
vasaros poilsio užimtumas prasidės mažiausių – priešmokyklinukų stovyklomis nuo birželio 6
d., o visų stovyklų sezonas truks
iki rugpjūčio 30 d.
Mokyklose
organizuojamos
stovyklos yra dieninės, bendro
profilio. Šiais metais Druskininkų
savivaldybės vaikams sudarytos

Šią vasarą dar daugiau vaikų galės mėgautis turiningu poilsiu/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

sąlygos stovyklauti visą dieną. Po
pietų organizuojama M. K. Čiurlionio meno mokyklos stovykla „Trys
mūzos“ siūlo vaikams meninio

profilio užsiėmimus. Druskininkų
sporto centras siūlo sportinius užsiėmimus. Yra net 7 neformaliojo
švietimo tiekėjų programos, keliose

UNICEF vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“ –
ir Druskininkuose

stovyklose sudarytos galimybės
vaikams stovyklauti ir su nakvyne.
Džiugina tai, kad prie stovyklų finansavimo nemaža dalimi

prisideda ir mokinių tėveliai, skirdami apie 20000 Eur, prie to
dar pridedamos ir socialinės
paramos lėšos nemokamam
maitinimui – 5179 Eur, ir rėmėjų
lėšos – 5381 Eur, o Druskininkų
savivaldybė prie stovyklų finansavimo prisidės 38572 Eur. Tikimasi, jog 2019 metų vasaros
poilsiui organizuoti iš viso bus
panaudota 68700 Eur.
„Po intensyvių mokslo metų
augančioms asmenybėms reikia kokybiško ir aktyvaus vasaros poilsio, neformalių užsiėmimų. Kasmet skiriame vis
daugiau lėšų vaikų užimtumui
vasaros metu, tuo prisidėdami
prie pokyčių, kuriuos įkvepia
vaikų smalsumas, kūrybiškumas. Džiugina ir tai, kad stovyklų skaičius ir įvairovė auga,
sudaromos sąlygos vasaros poilsio stovyklose dalyvauti ir atvykstantiems į Druskininkus, ne
mūsų savivaldybės vaikams“,
– sakė Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja
Violeta Grigorienė.

Druskininkų miesto Švč. M. Marijos
Škaplierinės parapijai paskirtas
klebonas Vaidas Vaišvilas

Meras R. Malinauskas bei mero pavaduotojas L. Urmanavičius su kunigais V. Vaišvilu
bei K. Masevičiumi kalbėjosi apie nuveiktus darbus, būsimus ateities planus, naujas
idėjas/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Bėgimas „Už kiekvieną vaiką“ sulaukė didelio susidomėjimo, o susirinkusius dalyvius pasveikino Druskininkų savivaldybės meras R.
Malinauskas ir mero pavaduotojas L. Urmanavičius/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkuose surengtas antrasis UNICEF vaikų bėgimas.
Lietuvoje nebe pirmą kartą organizuojamas vaikų bėgimas
„Už kiekvieną vaiką“ susilaukė gausaus vaikų ir jų tėvų
susidomėjimo. UNICEF vaikų
bėgimas skirtas padėti nuo
bado ir mirtinų ligų kenčiantiems Mozambiko vaikams.
Linksmas 1 kilometro UNICEF
vaikų bėgimas – didžiausias
ir prasmingiausias bėgimas
Lietuvoje.
Susirinkusius dalyvius bei žiūrovus sveikino Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas,
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, aktorė Virginija Kochanskytė, dainininkas Petras Daunys.
„Dėkoju visiems dalyvaujantiems šiame prasmingame renginyje. Ypatingai džiugu, kad dalyvauja toks didelis dalyvių skaičius.
Šis renginys vienija ne tik mėgstančius sportuoti, bet ir kitų problemoms neabejingus žmones.
Ačiū, kad susirinkote. Ačiū, kad

Linksmas 1 kilometro UNICEF vaikų bėgimas – didžiausias ir prasmingiausias bėgimas
Lietuvoje/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

dalyvaujate“, – prieš dalyvių
startą kalbėjo Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas.
Savo vaikus į UNICEF vaikų bėgimą registravę tėvai turėjo sumokėti 5 eurų „Svarbus kiekvienas

vaikas“ mokestį. Už šią sumą bus
perkama speciali baltymais prisotinta riešutų pasta, kurios užtenka penkias dienas maitinti dėl
prastos mitybos išsekusį vaiką
Mozambike.

Penktadienį Druskininkų savivaldybėje lankėsi Druskininkų
miesto Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijai paskirtas klebonas
Vaidas Vaišvilas. Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas bei mero pavaduotojas Linas Urmanavičius su
kunigais Vaidu Vaišvilu bei Kęstučiu Masevičiumi kalbėjosi apie
nuveiktus darbus, būsimus ateities planus, naujas idėjas.
Kunigas V. Vaišvilas liepą Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapiją priims iš dabartinio
kunigo K. Masevičius, dalyvaujant
Vilniaus arkivyskupijos kurijos
kancleriui kun. Kęstučiui Palikšai
ir parapijos tarybos atstovams.
Kunigas V. Vaišvilas 15 metų
buvo Vilniaus Gailestingumo
šventovės rektoriumi, per šį laikotarpį stipriai prisidėjo prie
bendruomenės
įsitraukimo,
šventovės išgarsinimo, o Vilniaus miestą visame pasaulyje
tarp krikščionių išgarsino kaip
Gailestingumo miestą. Prieš 6
metus pirmasis visoje Lietuvoje
inicijavo sėkmingą bažnyčios
veikimą visą parą. Šventovė
žmonėms atidaryta visą parą,
įdiegta tiesioginė transliacija.
Vilniaus Gailestingumo šventovė
tarpo tarptautine ir gausiai lankoma šventove, kurią pasiekia

Druskininkų miesto Švč. M. Marijos
Škaplierinės parapijai paskirtas klebonas
V. Vaišvilas/Asmeninio archyvo nuotrauka

piligrimai iš viso pasaulio nuo
Aliaskos iki Naujosios Zelandijos. Kunigas apdovanotas Šv.
Kristoforo
apdovanojimu
už
nuopelnus Vilniui ir pilietiškumo
ugdymą.
„Ateidamas tarnauti į Druskininkus, nuoširdžiai tikiuosi būti
priimtas vietos bendruomenės,
tapti šiai bendruomenei broliu ir draugu. Noriu, kad miesto
bažnyčia taptų traukos centru
maldai, kultūrai ir būtų atvira
visiems“, – sakė kunigas V.
Vaišvilas.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų savivaldybė – 2020 m.
Lietuvoje vyksiančios 51-osios
Tarptautinės fizikos olimpiados
organizavimo partnerė

A. Plikšnys – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektų vadovas/Rūtos
Vitkauskaitės nuotrauka

Nauja vaikų žaidimų aikštelė – Ateities
gatvėje, Kalviškių mikrorajone
Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga Ateities gatvėje, Kalviškių mikrorajone, gyvenantys
vaikai sulaukė Druskininkų savivaldybės mero inicijuotos dovanos – naujos vaikų žaidimų
aikštelės. Ateities gatvėje įrengta
žaidimų aikštelė su laipynių kompleksu, čiuožyklomis, tilteliais,
karstyklėmis, suktuku ir kitomis
pramogomis. Planuojant ir gaminant vaikų žaidimų aikštelės
įrangą, didelis dėmesys buvo skiriamas vaikų saugumui, taip pat
atsižvelgta ir į tėvelių pageidavimus. Aikštelė atitinka visus europinius standartus, turi specialius
būtinus sertifikatus.
„Džiaugiuosi naujos vaikų žaidimų aikštelės įrengimu bendruomenės vaikams. Labai svarbu, kad
vaikai jaustųsi gerai, kad turėtų kur

Ateities gatvėje įrengta žaidimų aikštelė su laipynių kompleksu, čiuožyklomis, tilteliais,
karstyklėmis, suktuku ir kitomis pramogomis/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

leisti savo laisvalaikį. Nauja ir moderni aikštelė bus naujas vaikų ir
jų tėvelių traukos objektas, kuris
paįvairins jų užsiėmimus“, – sakė

meras R. Malinauskas.
Šiuo metu Druskininkuose
veikia penkios vaikų žaidimų
aikštelės.

Pirmadienį savivaldybėje organizuotas pasitarimas, kurio metu
aptarti 2020 m. Lietuvoje vyksiančios Tarptautinės fizikos olimpiados organizavimo klausimai.
51-oji Tarptautinė fizikos olimpiada 2020 m. liepos 18-26 d.
vyks Vilniuje. Renginyje dalyvaus komandos iš viso pasaulio
– 90 valstybių. Dalyvių (mokinių)
skaičius – 400, vadovų ir stebėtojų – per 300.
Olimpiada vyks 9 dienas, vienos iš kurių metu Druskininkuose viešės apie 200 olimpiados dalyvių – aukštųjų mokyklų
fizikos profesorių ir dėstytojų.
Su olimpiados organizatoriais
– Švietimo, mokslo ir sporto

ministerija – bus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal
kurią Druskininkų savivaldybė
įsipareigos bendradarbiauti, organizuojant svečių pažintines ir
edukacines programas.
Druskininkų
savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius džiaugėsi, kad Ministerija Druskininkus pasirinko, kaip
miestą, galintį puikiai reprezentuoti Lietuvą: „Šis mumis išreikštas pasitikėjimas yra ir džiaugsmas, ir atsakomybė. Tai bus
puiki galimybė pasitikrinti, kaip
esame pasirengę priimti didelį
kiekį svečių. Kaip žinia, 2021 m.
Druskininkuose vyks ir Pasaulio
lietuvių žaidynės.“

Lietuvos jaunimo reikalų
koordinatorių suvažiavimas
„Koordinalizacija 2019“

Druskininkų jaunimo atstovai dalyvavo
forume „Alytaus regionas – draugiškiausias
aplinkai Lietuvoje“

Renginį moderavo Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius J. Kazlauskas (trečias iš dešinės)/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų jaunimo reikalų koordinatorius Juozas Kazlauskas kartu su Druskininkų savivaldybės mokinių tarybos atstovais dalyvavo
iniciatyvos „Sprendimas Lietuvai“ forume „Alytaus regionas – draugiškiausias aplinkai Lietuvoje“/Druskininkų savivaldybės archyvo
nuotrauka

Antradienį Druskininkų jaunimo reikalų koordinatorius Juozas Kazlauskas kartu su Druskininkų savivaldybės mokinių
tarybos (DSMT) atstovais dalyvavo iniciatyvos „Sprendimas
Lietuvai“ forume „Alytaus regionas – draugiškiausias aplinkai
Lietuvoje“. „Sprendimas Lietuvai“ – tai naujai startavusi ne

pelno siekianti iniciatyva, kurios
tikslas – kartu su valstybės lyderiais ir jaunimu diskutuoti, kaip
aukštųjų technologijų pritaikymas padėtų regionų plėtrai, ir
padėtų atrasti tolesnių veiksmų
gairių.
Po forumo su Alytaus savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore Dalia Kavolyniene

buvo aplankytas AMBC atviras
jaunimo centras „Be rėmų“, kuriame pasidalinta gerąja patirtimi. Vėliau jaunimo parke
apžiūrėta draugiška jaunimui
infrastruktūra. Ten veikia riedlenčių parkas, įrengta parkūro
aikštelė, o šiemet teritorija pasipildys ir dviračių kalnelių „pump
track“ trasa.

Gegužės 28-29 dienomis Trakuose sušauktas tradicinis Lietuvos jaunimo reikalų koordinatorių
suvažiavimas „Koordinalizacija
2019“, kurį organizavo Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NJRKA). Renginio metu išrinkta nauja NJRKA
valdyba ir prezidentė – ja tapo
Palangos miesto savivaldybės
administracijos jaunimo reikalų
koordinatorė Laura Grendienė.
Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ministerijos direktorius Jonas Laniauskas pristatė jaunimo politikos penkmečio perspektyvas.
Taip pat pristatytas elektroninis

leidinys „Geroji JRK patirtis“,
jame – ir Druskininkų savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo, jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų bendradarbiavimo gerosios patirtys.
Antrąją dieną buvo tęsiami
NJRK tarptautinių projektų pristatymai, darbo grupėse metu
buvo analizuojamas jaunimo reikalų koordinatorių vaidmuo savivaldybėse, ieškoma efektyvių
bendradarbiavimo
sprendimų
įgyvendinant jaunimo politikos
gaires. Renginį moderavo Druskininkų savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorius Juozas
Kazlauskas.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkai kyla prieš šmeižto bangą

R. Malinauskas: „Tai, kas pastaraisiais metais dedasi Lietuvoje ir kai kurių teisėsaugos atstovų stalčiuose, –
Klestintis kurortas Druskininkai jau kelerius metus yra murdomas politikų ir teisėsaugos pareigūnų. Tačiau galiauprotu nesuvokiama.“
siai paaiškėja, kad visi kaltinimai yra laužti iš piršto.

lrytas.lt koliažas

Milda Kuizinaitė
Be jokių teismo nuosprendžių korumpuota savivaldybe
vadinamų Druskininkų gyventojai prieš kurį laiką Seimo
vadovybei įteikė tūkstančius
parašų. Dabar stabdyti įsibėgėjusią šmeižto kampaniją
viešai prašo ir šio kurorto tarybos nariai.
Kelerius metus į Seimą iš Druskininkų plaukė tik kurorto vadovais nepatenkintų vietos politikų
skundai, kurie iškart buvo persiunčiami įvairioms tarnyboms.
Kaip elgsis Seimo nariai, sulaukę laiškų iš kitos pusės?
Balandžio pradžioje Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui ir
frakcijoms buvo įteikta 6,5 tūkstančio Druskininkų gyventojų
pasirašytas raštas. Atsakymo
kol kas nėra. Šią savaitę į Seimą
viešu pareiškimu kreipėsi Druskininkų tarybos nariai. Prašoma
pradėti tyrimą dėl galimos politikų įtakos teisėsaugai.

– Kodėl tarybos nariai, tarp
kurių esate ir jūs, nusprendė
viešai kreiptis į Seimą? –
„Lietuvos rytas“ paklausė
Druskininkų mero Ričardo
Malinausko.
– Kitų kelių nebėra. Bandydami apginti persekiojamą savivaldybę, miesto tarybos narius, įskaitant ir mane bei mano
šeimą, kreipėmės į generalinį
prokurorą Evaldą Pašilį, į Kauno
apygardos prokurorą Darių Valkavičių, specialiąsias tarnybas ir
kitas institucijas, tačiau sulaukdavome tik formalių atsakymų,
be jokių paaiškinimų. Kai kurie
atsakymai būdavo pateikiami
per juokingai trumpą laiką, kurio
neužtektų net pateiktiems dokumentams perskaityti ir įvertinti.
Ką jau kalbėti apie tai, kad, man
nuėjus pas generalinį prokurorą
E. Pašilį ir pateikus jam tris segtuvus dokumentų, po valandos
informacija buvo nutekinta žurnalistams ir pateikta priešingo

konteksto.
– Ar jau sulaukėte kokios
nors reakcijos iš Seimo pirmininko ar frakcijų?
– Šį kreipimąsi oficialiai išsiuntėme tik antradienį, todėl
jokio oficialaus atsakymo dar
nesulaukėme. Kokie sprendimai
priimti dėl Druskininkų verslo
klubo iniciatyva surinktų puspenkto tūkstančio gyventojų
parašų, šiuo metu informacijos
neturiu.
– Į Seimą kreipėtės prašydami pradėti tyrimą dėl galimo neteisėto poveikio teisėsaugai. Ką bandote įrodyti?
– Turime konkrečių įrodymų ir
liudytojų, kad Seimo Antikorupcijos komisija, tuomet dar vadovaujama Vitalijaus Gailiaus,
duodavo nurodymus įvairioms
tarnyboms ir valstybės įstaigoms. Užtenka prisiminti vien
tą istoriją, kur aš su aplinkos
ministru kalbėjausi apie miestui aktualius dalykus. Iš pradžių
man buvo suteiktas specialiojo
liudytojo statusas, po savaitės
jau tapau nukentėjusiuoju. Nėra
abejonių, jog Antikorupcijos komisija šį cirką surengė tik tam,
kad sukeltų žiniasklaidos susidomėjimą, ir tam, kad būtume
apšmeižti ir apkaltinti. Trejus
metus komedijos buvo kuriamos
ir apie Druskininkų vandens
parką. Man buvo priekaištaujama dėl to, ką sunku suvokti
sveiku protu. Įdomu, kaip dabar
Joniškio meru tapęs V.Gailius
priima oficialius svečius, – ar jų
nepavaišina, miesto šventėse
neleidžia laiko kartu? Po dirbtinai sukurtų skandalų Druskininkų ėmė vengti netgi ministrai – nevažiuoja nei į miesto
šventes, nei apžiūrėti statomų
objektų. Bijo būti apjuodinti. Tai,
kas šiandien dedasi Lietuvoje
ir kai kurių teisėsaugos atstovų
stalčiuose, – protu sunkiai suvokiami dalykai. Asmeniškai
buvau susitikęs su penkiais garsiausiais Lietuvos teisės profesoriais, kurie mūsų žodžiais
patikėjo tik susipažinę su oficialiais dokumentais. Visų atsakymas buvo toks pat: mes dešimt
metų ritomės į teisinę bedugnę.
Tačiau visi bijo garsiai apie tai
pasakyti. Tai kokioje valstybėje
mes gyvename?
– Kas tuose dokumentuose,

kokie tai įrodymai?
– Turime dešimtis, net šimtus
įrodymų ir konkrečių faktų, kurių
tirti teisėsauga nesiima. Tai įrodymai apie prokurorus, taikančius dvejopus standartus. Vienas tokių – Kauno apygardos
prokuratūroje dirbantis Marijus
Šalčius. Tai ir prokurorai, klastojantys dokumentus, tokie kaip
Deimantė Nikitinienė. Įrodymais
galima laikyti net pačius teismų
sprendimus. Kaip galima tikėti,
kad Lietuvoje teismai dirba ne
pagal politinius užsakymus,
kai teismų suformuota praktika
Druskininkams taikoma visiškai
atvirkščiai arba vadovaujamasi
jau penkerius ar šešerius metus
nebegaliojančiais teisės aktais?
Turime liudytojų Liberalų sąjūdyje, kurie yra aiškiai nurodę,
kaip su Prezidentūra buvo derinamas puolimas prieš socialdemokratus. Jis buvo pradėtas
nuo R.Malinausko, kaip vieno
tuomečių partijos pirmininko
pavaduotojų. Labai gaila, jog
buvęs Socialdemokratų partijos
pirmininkas Algirdas Butkevičius turbūt iki šiol nesupranta,
kad vykdytas puolimas prieš
Druskininkus ir prieš mane pirmiausia buvo puolimas prieš
socialdemokratus. Taip buvo
siekiama pažeminti partiją ir sumažinti jos reitingus. O puolama
buvo ne dėl to, kad padaryta kokių nors teisės pažeidimų. Reikėjo surasti priežastį, kaip skaldyti ir valdyti.
– Tiek Druskininkų gyventojų pasirašytame rašte, tiek
jūsų kreipimesi minima nemažai politikų ir įvairių pareigūnų pavardžių. Kokios reakcijos sulaukėte iš jų?
– Kol kas jie laikosi taktikos
visiškai nereaguoti ir viliasi, kad
viskas greitai pasimirš. Neatmetu, kad jie kreipsis į teismą
prašydami paneigti tam tikrus
faktus. Tam esu pasirengęs, tai
suteiktų mums galimybę gauti
dar daugiau dokumentų, kurių iki
šiol neįstengėme gauti. Pusantrų metų užtrukome vien tam,
kad surinktume bent dalį dokumentų, įrodančių V.Gailiaus
piktnaudžiavimą. Mes turime
įrodymų, kad prokurorė D. Nikitinienė, neva nustačiusi, kad
Vijūnėlės dvaru vadinamas pastatas esą pastatytas tokias statybas draudžiančioje zonoje, iš

tiesų neatliko jokio tyrimo. Jei
ji būtų atlikusi tyrimą, nebūtų
galėjusi teismui pateikti teiginių
apie kurorto apsaugos juostas,
kurių Druskininkuose niekada
nebuvo. Apie tai, kodėl D. Nikitinienė priėmė kai kuriuos sprendimus, esu girdėjęs iš jos artimos aplinkos.
– Jūsų minėti skundai buvo
rašomi prieš keletą metų, ar
tai tęsiasi ir dabar?
– Jeigu teisingai suskaičiavau,
Specialiųjų tyrimų tarnyba dėl
vadinamojo Vijūnėlės dvaro atlieka gal jau šeštą tyrimą. Nieko
nerandama – tyrimas nutraukiamas, tuomet, matyt, gaunamas
nurodymas, ir vėl viskas pradedama iš naujo.
Mus iki šiol pasiekia informacija apie tai, kad Prezidentūros
atstovai domisi teismuose nagrinėjamomis bylomis. Niekada
nebūčiau patikėjęs, kad pati
prezidentė gali daryti įtaką teismams. Tačiau kaip vertinti tai,
kad prezidentė savo metiniame
pranešime
pradeda
kalbėti
apie kažkokį privatų namą? Tai
buvo ženklas pulti, skirtas visiems tiems, kurie į darbą buvo
ir priimami tam, kad vykdytų
nurodymus.
Galimybe pakilti karjeros laiptais pasinaudojo visi – nuo eilinės Alytaus statybos inspekcijos teisininkės, kuri tapo viso
regiono teisės departamento
vadove, iki prokurorų ir teisėjų.
Negana to, savivaldybės administracija Generalinėje prokuratūroje neseniai pasirašė taikos
sutartį, nors tyrimas buvo absurdiškas. Pagal galiojančius
įstatymus visos savivaldybės
priėmė sprendimus perimti savo
žinion ir prižiūrėti tam tikrą turtą.
Visų sprendimai buvo geri, tik
dėl vienintelės Druskininkų savivaldybės pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Kai specialistai nuvyko
į Generalinę prokuratūrą, paaiškėjo, jog iš kelių šimtų savivaldybei perduotų objektų adresų
prie vieno nebuvo prirašyta, kad
jis yra Druskininkų mieste. Jei
man kas nors pasakotų tokius
dalykus, sunkiai patikėčiau, kad
tai gali vykti Lietuvoje, Europos
Sąjungos valstybėje. Tačiau tai
vis dėlto vyksta.
„Lietuvos rytas“,
2019-06-03
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Trakai vasarą pasitiko, siūlydami poilsį
Lietuvos kurortuose

Druskininkų imtynininkams
šypsojosi sportinė sėkmė

Lietuvos kurortų ir kurortinių teritorijų TIC atstovai momentinėje loterijoje išdalino daug puikių prizų/Druskininkų TVIC archyvo
nuotrauka

Birželio 1-2 dienomis senoji
Lietuvos sostinė Trakai pasitiko vasarą. Tradicinėje šventėje „Trakų vasara 2019“ netruko emocijų – surengti net
keli meno festivaliai, spalvingi
renginiai jaunimui, svečių laukė
gausybė pramogų, Rotušės turgus, skanus maistas, Lietuvos
kurortų ir kurortinių teritorijų turizmo mugė, o įspūdingą vakaro
koncertą pilies fone vainikavo

šviesos, ugnies ir lazerių šou.
Birželio 1 d. Lietuvos kurortų
ir kurortinių teritorijų mugėje
Druskininkų, Anykščių, Birštono, Ignalinos, Zarasų, Kauno
rajono ir Trakų Turizmo informacijos centrų (TIC) darbuotojai aktyviai kvietė į savo atstovaujamus miestus.
Lietuvos kurortų ir kurortinių
teritorijų TIC atstovai momentinėje loterijoje išdalino daug

puikių prizų. Šventės svečiai
laimėjo pramogas UNO nuotykių parke, Druskininkų vandens
parko ir sanatorijos „Belorus“
dovanų kuponus, pasivažinėjimus rogutėmis Anykščių rogučių parke, originalius suvenyrus
iš Zarasų, Ignalinos, Birštono,
Kauno rajono ir, be abejo,
– Trakų.

Į Vilkaviškyje organizuotą 12-ąjį tarptautinį laisvųjų ir moterų imtynių
turnyrą LR Seimo nario A. Butkevičiaus taurei laimėti išbandyti jėgas
atvyko komandos iš Lenkijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Rusijos, Lietuvos miestų ir rajonų. Ant imtynių kilimų kovojo 130 sportininkų.
Aukso medalį svorio kategorijoje iki 22 kg šiose varžybose iškovojo
druskininkietis Tauras Senkevič. Tauras varžėsi ir sunkesnėje kategorijoje – iki 26 kg, kurioje taip pat iškovojo 3-ąją vietą. Druskininkietis
Adomas Senkevič 29 kg svorio kategorijoje iškovojo 2-ąją vietą, Aronas Miglinas svorio kategorijoje iki 35 kg laimėjo bronzos medalį.

Druskininkų TVIC informacija

Druskininkų sporto centro informacija ir nuotrauka

Druskininkuose – tradicinis Baltijos regiono valstybių Užsienio reikalų
ministerijų futbolo turnyras

Universaliame sporto aikštyne surengtame tarptautiniame turnyre dalyvavo komandos iš 7 šalių: Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Suomijos ir Švedijos/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Birželio 1 dieną Druskininkuose surengtas XIV-asis Baltijos regiono valstybių Užsienio reikalų ministerijų futbolo
turnyras „Baltic Cup“ pritraukė
didžiulį būrį sporto entuziastų.
Universaliame sporto aikštyne
surengtame tarptautiniame turnyre dalyvavo komandos iš 7
šalių: Danijos, Estijos, Latvijos,
Lenkijos, Lietuvos, Suomijos ir

Švedijos.
Turnyro dalyvius pasveikinęs
Lietuvos užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius pasidžiaugė galimybe šiais metais
renginį organizuoti Lietuvoje ir
padėkojo Druskininkų atstovams
už puikų bendradarbiavimą, organizuojant renginį: „Esame dėkingi
Druskininkų savivaldybei ir visiems šio miesto žmonėms, kurie

taip šiltai mus priėmė.“
Turnyro dalyvius pasveikino ir
Druskininkų savivaldybės meras
Ričardas Malinauskas, Latvijos
ambasadorius Lietuvoje Einaras
Semanis, Estijos ambasadorė
Jana Vanaveski bei Diplomatų
sporto klubo pirmininkas Gvidas
Kerušauskas.
„XIV-asis Baltijos regiono valstybių Užsienio reikalų ministerijų

futbolo turnyras „Baltic Cup“ buvo
gera proga populiarinti Druskininkų kurorto vardą, parodyti čia
sukurtos sporto infrastruktūros
galimybes priimti aukšto lygio
komandas“, – pasidžiaugė Druskininkų sporto centro direktorius
Vilmantas Matkevičius.
Turnyro čempionais tapo Danijos Užsienio reikalų ministerijos
komanda, finale, rezultatu 3:0

įveikusi kolegas iš Lenkijos. Lietuvos komandai, kuri mažajame
finale pergalę prieš Suomijos futbolininkus pelnė rezultatu 5:2, atiteko garbinga trečioji vieta.
Kitais metais jubiliejinis XV-asis
turnyras bus rengiamas Estijoje.
Pagal Druskininkų sporto
centro informaciją parengė
Ramunė Žilienė
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Druskininkai vasarą pasitiko rokenrolo ritmu
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Laimos Rekevičienės, Roberto Kisieliaus, Alvydo Lukoševičiaus nuotraukos
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5 faktai kodėl verta rinktis „Aviva Lietuva“ II pakopos pensijų fondus
Šiuo metu bendras Lietuvos
II pakopos pensijų fonduose
sukauptas turtas yra išaugęs
iki daugiau nei 3,3 mlrd. eurų.
Vis dėlto, nepaisant gerų II pakopos pensijų fondų rezultatų,
neretas vis dar dvejoja, ar apsimoka savarankiškai kaupti
pensijai. Tačiau bet kokius II
pensijų pakopos mitus paneigia ir asmeninio kaupimo pensijai svarbą akcentuoja „Aviva
Lietuva“ generalinė direktorė
Asta Grabinskė.
Vien valstybės mokamos
pensijos man neužteks
Šiuo metu vidutinė senatvės
pensija yra 344 eurai. Dalis pensininkų gauna ir didesnes pensijas, bet yra ir tokių, kurie turi
pragyventi iš gerokai mažesnių
sumų. Prognozuojama, kad 2050
metais, po 30 metų, valstybės
mokama pensija sudarys vos
ketvirtadalį buvusio atlyginimo.
Daug tai ar mažai? Tikrai nedaug.
Žmonės rūpinasi savo ateitimi ir kaupia II pakopoje
Savo pensijai II pakopoje šiuo
metu kaupia apie 1,3 mln. šalies
gyventojų, arba 90 proc. visų Lietuvos dirbančiųjų. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos
duomenimis, beveik 80 proc. naujai kaupiančiųjų yra žmonės iki 40
metų amžiaus. Daugėja ir žmonių,
nusprendusių kaupti maksimaliai

Asmeninio kaupimo pensijai svarbą
akcentuoja „Aviva Lietuva“ generalinė
direktorė A. Grabinskė

– prašymus pasididinti kaupimą
nuo 1,8 proc. iki 3 proc. pateikė
beveik 50 tūkst. žmonių. Kaupimą
nutraukė ir su sukauptu asmeniniu
turtu į „Sodrą“ grįžo mažiau nei 1
proc. (11,8 tūkst.) II pakopos dalyvių. Nesunku pastebėti, kad savarankiškas kaupimas pensijai II pakopoje ir toliau išlieka patraukliu.
„Aviva Lietuva“ pensijų fonduose
savo pensijai kaupia jau 228 tūkst.
Lietuvos žmonių.
Apie pensiją galvoti reikia jau
dabar
Vienas populiarių mitų, kuriuo
tiki nekaupiantieji II pakopoje, yra
tas, kad pensija ateis dar negreitai,

ir nėra čia ko rūpintis ja iš anksto.
Puiku, jeigu jums kažkada atiteks
didelis palikimas, kurį paliko niekad nematytas dėdė iš JAV ar
gausite nuompinigius iš nuomojamo buto. Tačiau ne visiems taip
susiklosto gyvenime. Kaupimas II
pensijų pakopoje – paprasčiausias būdas nedidelėmis įmokomis
per ilgą laikotarpį užsitikrinti apie
20 proc. priedą prie būsimos pensijos. Ypač, kai vidutinė senatvės
pensija yra vos daugiau nei 340
eurų. Finansiniai sprendimai dažnai yra reikalaujantys ne tik daug
atsakomybės, bet ir specifinių
žinių. Šiuos sprendimus geriau
patikėti finansų srities profesionalams, pavyzdžiui, „Aviva Lietuva“
finansų konsultantams, kurie nuolat tobulinasi mokymuose, gilinasi
į asmeninių finansų valdymo
subtilybes ir domisi finansų rinkų
naujienomis.
Pensijų fonduose kaupiami
pinigai uždirba
Didžiausias pinigų priešas – infliacija, tad sveikintas noras įdarbinti pinigus, kad uždarbis ne tik
viršytų infliacijos lygį, bet dar ir
uždirbtų apčiuopiamą grąžą. Per
beveik 15 metų, kiek Lietuvoje
veikia II pakopos pensijų sistema,
pensijų fondai kasmet vidutiniškai
uždirbo po 4,2 proc. – vidutinė
metinė infliacija per visą laikotarpį buvo mažesnė nei 3 proc.
Vadinasi, fondų uždarbis viršijo

infliaciją, o sukauptas turtas ne
tik nenuvertėjo, bet dar ir uždirbo
realią grąžą. Visi „Aviva Lietuva“
pensijų fondai 5 metų laikotarpiu
aplenkė savo lyginamuosius indeksus, o konservatyvios investavimo strategijos pensijų fondas
„Europensija“, vertinant 2018 m.
investavimo rezultatus, buvo geriausias II pakopos pensijų fondas tarp visų veikiančių Lietuvoje.
„Atlyginimas, palyginus su
2018 m., nebemažėja“
Kodėl mes nusprendžiame taupyti? Ruošiamės „juodai dienai“,
taupome kelionei, brangesniam
pirkiniui, ir taupome atsidėdami
dalį pinigų nuo savo atlyginimo.
Tai yra normalu ir puikiai suprantama. Tačiau kodėl tai neatrodo
normalu kalbant apie savo pensiją? Mes skiriame dalį savo sunkiai uždirbto atlyginimo tam, kad
senatvėje turėtume pakankamai
pinigų, kai jau nebegalėsime (ar
nebenorėsime) dirbti. Čia į pagalbą ateina valstybė – jos mokama paskata kompensuos dalį
jūsų įmokos į II pakopos pensijų
fondą, o kaupiant maksimaliai
galite gauti beveik 200 eurų per
metus paskatą. Be to, jeigu iki
šiol jūs papildomai kaupėte savo
pensijai, dėl dalyvavimo II pensijų pakopoje jūsų atlyginimas
šiais metais, lyginant su 2018 m.,
nesumažėja.
„Naivu tikėtis, kad senatvėje

oriai gyvensime tik iš socialinio
draudimo gaunamų pajamų – tuo
labiau, kai kone kasmet vis ilgėja
tikėtina gyvenimo trukmė, o darbingo amžiaus žmonių skaičius
mažėja. Patrauklių galimybių papildomai prisidėti prie savo pensijos
yra pakankamai – geriausiai savo
finansine ateitimi pasirūpinsime tik
patys“, – teigia A. Grabinskė.
„Aviva Lietuva“ pensijų fondais pasitiki daugiau nei 200
tūkst. žmonių“
„Aviva Lietuva“ yra tvirtą tarptautinį užnugarį turinti, didžiausia
tarp bankų grupei nepriklausančių įmonių ir tarp trijų didžiausių
pensijų kaupimo bendrovių Lietuvoje pagal pensijų fondų dalyvių
skaičių bei valdomą pensijų turtą.
Nuo veiklos pradžios „Aviva Lietuva“ pensijų fondų klientams ir
paveldėtojams išmokėjo beveik 30
mln. eurų. „Aviva Lietuva“ pensijų
fonduose savo pensijai kaupia jau
228 tūkst. Lietuvos žmonių.“
Jeigu norite gauti konsultaciją kaupimo II pakopos pensijų fonduose, gyvybės draudimo ar kitais finansų valdymo
klausimais, kreipkitės į „Aviva
Lietuva“ atstovus jūsų mieste:
Druskininkų biuras, Liepų g.
2A, 66102, Druskininkai; tel. Nr.
(8 313) 52460.
Užsakymo Nr. MDR-208-01

„Vilties šaltinis“ – onkologinėmis ligomis sergančiųjų
druskininkiečių bendruomenei
Jau antrus metus psichosocialinei pagalbai onkologinių
ligų paliestiems asmenims
Druskininkų savivaldybė skiria
projektinį finansavimą, sudarydama galimybę VšĮ „Tėviškės
namai“ Alytuje įkurto Vėžio informacijos ir paramos centro
specialistams ir savanoriams
teikti pagalbą onkologinėmis
ligomis sergantiems druskininkiečiams. O nuo šiol onkologinėmis ligomis sergančiųjų
druskininkiečių bendruomenė
„Vilties šaltinis“ jau buriasi veiklai ir Druskininkuose, Veisiejų
g. 17 esančiose patalpose, kurios skirtos Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu.
Pakalbintos druskininkietės viliasi, kad šios patalpos, kuriose
bus organizuojama veikla ir įvairūs užsiėmimai, padės suburti
bendravimui daugiau druskininkiečių. Jų manymu, tokie susitikimai ir bendravimas yra vienas iš
stipriausių vaistų.
Angelė (59 m.): „Labai džiaugiuosi, galėdama lankyti užsiėmimus. Labai patinka psichologės
Sandros Birbilaitės vedamos konsultacijos. Dabar esu po gydymo,
stebima medikų, tačiau norisi
veiklos, susitikimų ir bendravimo,
tad užsiėmimai man tikrai yra atgaiva, stiprinanti ir teikianti gyvenimo džiaugsmo.“

Kai žmonės vienas kitą palaiko ir remia, liga ir skausmas atsitraukia/Asociatyvi VšĮ
„Tėviškės namai“ archyvo nuotrauka

Dalia (60 m.): „Labai stiprina
bendravimas.
Susitikimuose
kalbamės ne tik apie ligą. Dalinamės ir džiaugsmais, ir geromis žiniomis, įvairia informacija,
kalbamės apie anūkus. Norėtųsi,
kad onkologinės ligos paliesti
žmonės nebijotų viešumos –
Druskininkuose yra apie 1000
tokių žmonių. Žinau, kad ne vienas iš jų mano, esą jei nesirodys
viešumoje, tai niekas ir nesužinos. Tačiau ką slėpti, ko gėdytis? Galiausiai, juk nesergame

Viešbučiui „Galia“ nuolatiniam darbui
reikalingi:
virėjas (-a), padavėjas (-a), kambarinė.
Skambinti tel. 8 685 40033
arba rašyti el. paštu: info@galia.lt
Išnuomoju maisto prekių parduotuvę su visa įranga
arba be įrangos, galima kita veikla. Tel. 8 612 12197

kokia nors užkrečiama liga.
Kviečiu prisijungti prie mūsų
bendruomenės.“
Snieguolė (50 m.): „Susirgau
49-erių. Pritariu, kad vienas iš
stipriausių vaistų – bendravimas.
Labai džiaugiamės turėdami tokio bendravimo pavyzdį – Alytuje
veikiančią VšĮ „Tėviškės namai“.
Bendraudama, dalyvaudama renginiuose, šventėse, ne kartą patyriau, kad ten, kur žmonės vienas
kitą palaiko ir remia, liga ir skausmas atsitraukia.“

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja
Violeta Grigorienė pasidžiaugė,
kad ir Druskininkuose į bendruomenę telkiami onkologinių ligų
paliesti žmonės bei jų artimieji:
„Tikiu, kad „Vilties šaltinis“ atvers
dar daugiau galimybių bendrauti
ir stiprinti vieniems kitus, įlieti
naujų jėgų.
Dalinimasis patirtimi ir bendryste
yra ne tik vilties, bet ir sveikatos
stiprinimo šaltinis. Tikimės, kad,
bendruomenei plėtojant veiklas,
pagalbos priemonių onkologinės
ligos diagnozę išgirdusiesiems
žmonėms Druskininkuose bus vis
daugiau.“
VšĮ „Tėviškės namai“ direktoriaus Jono Eimanto Balaikos teigimu, šiuolaikinė medicina yra
labai pažengusi, tačiau ne vien
gydymas vaistais, chemoterapija
ar kitomis šiuolaikinėmis onkologinių susirgimų gydymo priemonėmis prisideda prie sėkmingų

rezultatų: „Sveikimas labai priklauso ir nuo to, kaip jaučiasi pacientas, nuo jo optimizmo, pasitikėjimo specialistais ir veiksmingu
gydymu.
Čia gali padėti psichologas, sielovadininkas arba pacientas, jau
praėjęs analogišką gydymo kelią,
galintis pasidalinti savo sėkmės
istorija bei padrąsinti dabar besigydantįjį. Dar dažnai mūsų visuomenėje nepakankamai vertinama
tai, koks svarbus besigydančiajam
ir kiek daug vilties pasveikti suteikia aktyvus artimųjų palaikymas,
bendras dalyvavimas onkologinių
pacientų savipagalbos grupėse.
Todėl džiaugiamės, kad Druskininkuose susiformavo iniciatyvių
druskininkiečių branduolys.
Visi drauge, kartu su bendruomene bei Alytuje veikiančio Vėžio
informacijos ir paramos centro
komanda, galėsime padėti ir vieni
kitiems, ir dar platesniam sergančiųjų ratui Druskininkuose.“

Birželio 19 d. 18 val. Socialinių paslaugų centro salėje (I
aukšte) organizuojamas onkologinių ligų paliestus asmenis
ir jų artimuosius Druskininkuose telkiančios organizacijos
„Vilties šaltinis“ steigėjų susirinkimas. Visi suinteresuoti asmenys, onkologiniai pacientai ir jų artimieji, pageidaujantys dalyvauti šios bendruomenės veikloje, kviečiami tapti steigėjais
ir nariais. Dėl duomenų steigimo sutarčiai parengti pateikimo:
būsimieji nariai turi iki birželio 17 d. pateikti prašomus duomenis, susisiekus su iniciatyvinės grupės atstove Snieguole
Vitkauskiene telefonu: 8 614 54082

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

Paveikslų
(ir ne tik)
rėminimo
paslaugos.
Tel. 8 699 89857,
el. p.: deiviostudija@
gmail.com
„Menų kalvė“
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Gardino ir Druskininkų mokyklas vienija ilgametė draugystė
Renata Jaskelevičienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
mokytoja
Atvira, draugiška, jauki šypsena, atviros ir gyvenimu besidžiaugiančios akys, nuoširdumu spinduliuojantis veidas,
malonus pasitikimas, globa.
Sutikimo ir priėmimo džiaugsmas, dalijimasis viskuo, ką
turiu. Kuklus pasididžiavimas
darbo rezultatais, bendryste
tarp Lietuvos ir Baltarusijos
miestų, mokyklų. Taip mus,
„Saulės“ mokyklos mokytojus ir gausų būrį mokinių, šiltą
penktadienio rytmetį pasitiko
projekto partneriai – Gardino
18-osios vidurinės mokyklos
bendruomenės nariai, padovanoję muzikines dovanas ir
pažadinę norą sugrįžti į šį seną
miestą dar ne kartą.
Graži ir prasminga dviejų mokyklų bendrystė tęsiama jau septynerius metus. Per šį ilgą laikotarpį mokyklų bendruomenės
dalijosi prasmingomis veiklomis,
sumanymais, rengė ir įgyvendino mini projektus, organizavo
edukacines išvykas, sportines
varžytuves, istorines viktorinas,
meninius pasirodymus, taip suteikdami galimybę abejų mokyklų mokiniams ir mokytojams
pažinti kitų šalių kultūrų skirtumus, jų įvairovę, pastebėti panašumus arba esminius skirtumus
švietimo srityje, įgyvendinant
bendruosius ugdymo planus, organizuojant mokinių neformalųjį
ugdymą, užimtumą ir kita.
Mokiniams tokie susitikimai –
tai ir puiki galimybė pasitikrinti
rusų kalbos mokėjimą, supratimą, pritaikyti žinias praktikoje,
sutikti bendraminčių svečioje

„Saulės“ mokyklos mokytojus ir gausų būrį mokinių pasitiko projekto partneriai – Gardino 18-osios vidurinės mokyklos bendruomenės
nariai/„Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka

šalyje – juk dabar bendravimas
ir draugystė, turint išvystytas komunikacinio ryšio priemones, jau
nėra kliūtis!
Gardiniškiai mus sutiko ypač
prasmingai: mokyklos pirmo
aukšto fojė mūsų laukė dviejų
tautų, miestų, mokyklų draugystę simbolizuojantys medeliai, papuošti tautinėmis spalvomis – raudona, žalia, mat tokios
spalvos dominuoja ir vienos, ir
kitos šalies vėliavose. Šeimininkai mus, svečius, pakvietė prisijungti prie medelių puošybos ir
ant šakų užrišti savo kaspinėlius,
kad medžiai sužaliuotų, sužydėtų visomis tautinėmis spalvomis. Daugiausia rišome geltonas

juosteles, taip parodydami savo
pritarimą, sustiprindami draugystę. O mokyklos aktų salėje
mūsų jau laukė šventiškai nusiteikę, spalvingais apdarais
pasipuošę mokiniai, pasirengę
dalintis slavišku šokio temperamentu, užburiančiais balsais...
Šioje muzikinio ugdymo pakraipą
turinčioje mokykloje mokosi daugiau kaip aštuoni šimtai mokinių.
Daugelis iš jų apdovanoti unikaliais muzikiniais ar kitokiais meniniais talentais, juos sistemingai
ir kruopščiai ugdo. Tad ir šis koncertas – dar vienas iš daugybės
dovanotų anksčiau! – nenuvylė,
sužavėjo: į siautulingą sūkurį net
keletą kartų įtraukė tautinių šokių

grupė „Lilėja“, sužavėjo smuiko
virtuozai, kurie, pasirodo, yra ir
puikūs solistai. Ne vieną iš mūsų
pakerėjo atlikėjos Julijos balso
galimybės ir prasmingi dainos
žodžiai. Žavėjo ir mokinių kūrybingumas, laisva laikysena scenoje, veidą visad puošiančios
šypsenos, puošnūs ir apgalvoti,
suderinti ryškiaspalviai kostiumai
ir begalinis atsidavimas, meilė
muzikai, šokiui, darbui.
Po įspūdingo koncerto mokiniai ir mokytojai pasidalijo į dvi
darbo sekcijas: mokiniai ugdė
savo kūrybines galias, susipažino su naujomis technikomis ir
pasigamino spalvingas dekoracijas – drugelius, kuriuos čia pat

džiaugsmingai segėsi prie kuprinių arba žadėjo dovanoti lauktuvių laukiantiems artimiesiems.
O abiejų mokyklų mokytojai, susitikę metodiniame kambaryje,
aptarė mokyklų bendradarbiavimo sąlygas, tęstinumo svarbą,
darbus, pasidalijo gražiais ankstesnių susitikimų įspūdžiais, taip
pat dalijosi švietimo naujienomis
– šeimininkams rūpėjo mūsų etatinio darbo apmokėjimo metodika,
Nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo galimybės, gautų rezultatų nauda, išvadų panaudojimas, na o mes džiaugėmės ir
žavėjomės atnaujintomis jų mokyklos erdvėmis, mokinių ir mokytojų kūrybiškumu. Tokį gražų
sutikimą
vainikavome
rankų
darbo dovanomis, pagamintomis
mūsų mokyklos mokytojų, kurias
įteikėme Gardino 18-osios vidurinės mokyklos vadovams.
Po smagios viešnagės mokykloje vykome į gardiniškių mėgstamą vietą – zoologijos sodą,
turintį įdomią ir unikalią istoriją,
gausią ekspoziciją, galintį pasigirti gyvūnų įvairove. Valanda
gamtos apsuptyje, retai sutinkamų gyvūnų draugijoje, gidei
įdomiai apie juos pasakojant, netruko prabėgti.
Kelionės iššūkiai (vis dėlto vykome ne į ES šalį, muitinė, patikra, pasų kontrolė...), įspūdžių kupina diena, susitikimo ir pažinimo
džiaugsmas, jaukaus bendravimo
akimirkos, tikiu, mums, druskininkiečiams, įsiminė ilgam, o kai kam
tai buvo ilgai lauktas sugrįžimas į
seniai matytą vaikystės miestą.
Po mūsų viešnagės lauksime
gardiniškių Druskininkuose, kad
galėtumėme ir mes pasidalinti
tokiu pat betarpišku bendravimu,
atvirumu, nuoširdumu.

„Aš ir ateities Europa“
Rovena Kvaraciejūtė,
„Atgimimo“ mokyklos anglų kalbos mokytoja
Kokioje Europoje gyvensime,
kokiose mokyklose mokysimės, kokiais būdais keliausime, kokias kultūras auginsime ir net kokiomis kalbomis
kalbėsime? Į šiuos ir dar daugelį kitų klausimų bandė atsakyti Europos mokyklų klubo
dalyviai kasmetiniame susitikime Normandijoje. Šiais metais „Atgimimo“ mokyklai jame
atstovavo aštuntokės Gabija
Matulevičiūtė, Daniela Velderbeek ir septintokas Dominykas Lukošiūnas. Juos lydėjo
anglų kalbos mokytoja Rovena
Kvaraciejūtė.
2008 metais įkurtam Europos
mokyklų klubui priklauso mokyklos iš Ispanijos, Italijos, Olandijos, Vokietijos, Prancūzijos ir,
be abejo, Lietuvos. Kiekviena
užsienio mokykla Normandijoje
turi mokyklą-partnerę, su kuria
kasmet ruošia bendrą projektą
tų metų tema. Mūsų mokykla šio
klubo nariais tapo 2013 metais.
Po penkerių metų bendradarbiavimo su Ernest Hemingway
mokykla, pastarąją uždarius, labai džiaugiamės, galėdami tęsti
narystę klube. Šiais metais pradėjome bendradarbiauti su Alain
Chartier mokykla Bayeux mieste.
Ne paslaptis, kad naująją partnerystę nulėmė žmogiškasis
faktorius. Europos klubo įkūrėjai
E. Hemingway mokykloje anglų
kalbos mokytojai Sabine Coeffe perėjus į kitą mokyklą, buvo
lyg savaime suprantama, kad

„Atgimimo“ mokyklos atstovai dalyvavo kasmetiniame Europos mokyklų klubo dalyvių susitikime Normandijoje/„Atgimimo“ mokyklos
archyvo nuotrauka

bendradarbiausime su pastarąja,
mat iki šių metų kasmet džiaugėmės kartu sėkmingai rengiamais
projektais. Su didesniu nei įprasta
jauduliu vykome į šį vizitą, mat
nežinojome, kaip būsime sutikti
naujų partnerių.
Jauduliukas sutirpo jau po pirmojo susitikimo. Jautėme, kad
buvome ne tik labai laukiami, bet
ir turėsime galimybių plėtoti mūsų
partnerystę.
Mūsų mokiniai, kaip visada,
buvo apgyvendinti prancūzų šeimose, su kuriomis praleido visą
savaitgalį. Jie ne tik aplankė keletą pilių, žymųjį Omahos paplūdimį, į kurį 1944 m. nusileido
sąjungininkų kariuomenė, bet
ir stebėjo šiuolaikinį baletą bei
linksminosi pramogų parke.
Pirmą darbo savaitės dieną
Alain
Chartier
mokyklos

moksleiviams pasakojome apie
savo miestą, šalį ir, be abejo, mokyklą. Vaišinome lietuviškomis
vaišėmis ir baiginėjome paruošiamuosius darbus prieš pagrindinį
renginį. Mūsų trijulei taip pat teko
galimybė pamokyti prancūzus lietuvių kalbos ir patiems pasimokyti
lotynų kalbos, kuri kartu su senovės graikų kalba šioje mokykloje
yra kaip pasirenkamas dalykas.
Antradienį vykome į Normandijos sostinės Caen Kongresų
rūmus, kuriuose organizuotas
metinis visų narių susitikimas.
Europos parlamento rinkimai nulėmė šių metų susitikimo temą
– „Ideali ateities Europa“. Mes
su savo partneriais pasirinkome
kurti ateities mokyklą, nes tikime,
kad švietimas – vienas iš svarbiausių gerbūvio garantų. Mūsų
moksleiviai šią temą nagrinėjo

trimis etapais. Balandžio mėnesį
surengtų mainų metu Erasmus+
projekto „Chance“ dalyviai iš Vokietijos ir Prancūzijos kartu su
mūsų moksleiviais konstravo įsivaizduojamos mokyklos erdvių
modelius. Grupelė šeštokų su
dailės mokytoja Egle Maračinskaite kūrė sulankstomus ateities
mokyklos maketus, o aštuntokai
su dailės mokytoja Jūrate Kygiene, panaudodami meną, siūlė
idėjas, kaip praplėsti mokymo
turinį. Pavyzdžiui, Daniela mano,
kad būtų labai įdomu ir naudinga
turėti NASA pamokas, nes kiekvienas turime ne tik daugiau
žinoti apie kosmosą, bet galbūt
ir praktiškai pasirengti gyvenimui kitose erdvėse. Gabija pasiūlė tvaraus dizaino pamokas,
kurių metu moksleiviai išmoktų
susikurti naujų drabužių iš jau

turimų, taip pat praktikuotųsi kurti
drabužius 3D spausdintuvu. Šią
pamoką ji sieja su karjeros ugdymu, mat naujieji įgūdžiai galėtų
būti „tiesioginis laidas“, renkantis
profesiją. Dominykas galvoja, kad
dabartinės mokyklos stokoja saviraiškos pamokų. Jo nuomone,
tokiose pamokose kiekvienas jaunuolis turėtų galimybę atskleisti
savo talentus, išbandyti save įvairiose meno, saviraiškos srityse,
išmoktų oratorystės meno ir įgytų
tinkamų gebėjimų darbo rinkai.
Spalvingas
mūsų
stendas
traukė lankytojų akį ir buvo labai
aktyviai lankomas. Mūsų partneriai prancūzai savo idėjas apie
ateities švietimą sudėjo į plakatą,
akcentuodami visų tautų lygiavertiškumą, diskriminacijos mažinimą, atvirumą kitoms kultūroms
ir tikėjimams, siūlė suvienodinti
mokymo programas, kuo daugiau
dėmesio skiriant ekologiniam
ugdymui ir bendražmogiškų vertybių skiepijimui. Kitų dalyvių pristatytuose projektuose atsispindėjo tvarumo ekonomika, susijusi
su draugiškų aplinkai produktų
kūrimu, dėmesys mažiau išsivysčiusioms šalims ir geresniu kaimyninių šalių pažinimu.
Keturios viešnagės dienos prabėgo labai greitai. Kiekvienas dalyvis grįžo su gražiu naujų žinių, patirčių ir idėjų bagažu bei kupinomis
rieškučiomis prancūziško vaišingumo ir širdingumo. Visada daug
lengviau atsisveikinti, kai žinai, kad
tariame ne „sudie“, o „iki pasimatymo“. Šį kartą gal net Lietuvoje,
mat mūsų naujieji draugai ir partneriai puoselėja viltį kitais mokslo
metais apsilankyti pas mus.
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Puoselėjame olimpines vertybes
Lopšelio-darželis
„Žibutė“,
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) ilgalaikės programos „Olimpinė karta“ narys,
LTOK finansuojamų projektų
konkursui pateikė projektą „Tiesiu draugystės ranką“. Jo įgyvendinimui skirta 500 eurų, už
kuriuos įsigytas trikrepšis ir prizai projekto renginio dalyviams.
Sportiniame rytmetyje „Tiesiu
draugystės ranką“, surengtame
gegužės 17 d. Jaunimo užimtumo centro stadione, dalyvavo
lopšelių-darželių „Žibutė“ ir „Bitutė“ vaikai bei sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrijos „Druskininkų viltis“ nariai. Renginio idėja
– bendradarbiauti su socialiniais
partneriais, kuriant tarpusavio pasitikėjimo bei draugiško bendravimo atmosferą, suburti bendrai
sportinei veiklai skirtingų galimybių ir poreikių dalyvius.
Po neformaliojo švietimo (kūno
kultūra) mokytojos Editos Kibirkštytės organizuotos smagios
mankštelės dalyvių komandos
pasuko link sportinių veiklų zonos, kurioje pasidaliję į tris spalvingas komandas, pasiskirstė į
stoteles, pavadintas „Trikrepšis“,
„Tinklinis“ ir „Skraidančios lėkštės“. Azarto netrūko, dalyviams

Renginiai
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 7 d. 15 val. Skaitymo
iššūkio
„Skaitydami
mes
pakeisime pasaulį!“ pristatymas
jauniesiems
skaitytojams
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Bendravimas sporto aikštelėje suartino ir abiejų ikimokyklinių įstaigų mažuosius sportininkus, ir bendrijos „Druskininkų viltis“ narius/
Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

padėjo mokytojai, kartais net
ramindami per daug įsijautusius
mažuosius sportininkus.
Komandoms pabuvojus visose
trijose stotelėse, pabaigai mokytoja Edita buvo palikusi pačią žaismingiausią užduotį – žaidimą su
parašiutu ir spalvotais kamuoliukais. Jis dalyvius skatino draugiškai veikti ir derinti savo veiksmus
su šalia esančio draugo veiksmais

bei suteikė daug gerų emocijų.
Už aktyvų dalyvavimą ir draugišką elgesį visi dalyviai gavo po
prizą ir po buteliuką mineralinio
vandens, už kurį organizatoriai
dėkoja rėmėjams – UAB „Akvavita“. Bendravimas sporto aikštelėje suartino ir abiejų ikimokyklinių įstaigų – „Olimpinės kartos“
dalyvių – mažuosius sportininkus,
ir bendrijos „Druskininkų viltis“

Birželio 8 d. 12 val. Kauno
berniukų chorinio dainavimo
mokyklos „Varpelis“ koncertas
(M. K. Čiurlionio memorialinis
muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

narius, nuoširdžiai ir entuziastingai sportavusius kartu su darželinukais. O kad draugystė tęstųsi,
renginio dalyviai savo įspūdžius
nupiešė. Piešiniai eksponuojami
bendrijos „Druskininkų viltis“ galerijoje ir internetinėje lopšeliodarželio „Žibutė“ svetainėje.

Birželio 9 d. 13.15 val. senjorų
meno kolektyvų koncertas
„Draugystės pynė“. Dalyvaus
Alytaus, Kauno, Ukmergės,
Vilniaus Šeškinės, Vilkpėdės ir
Druskininkų „Bočių“ kolektyvai
(Druskininkų pramogų aikštė)

Lopšelio-darželio „Žibutė“
informacija

Iki liepos 1 d. veiks dailininkės
Elmos Šturmaitės jubiliejinė
kūrybos darbų paroda „Esaties
balzamas
II“
(Druskininkų
amatų centras „Menų kalvė“,
M.K.Čiurlionio g. 27)

Parodos

Iki
vasaros
pabaigos
Druskininkų miesto muziejuje
veiks paroda „1000 druskinių“ iš
muziejaus rinkinių, (Druskininkų
miesto
muziejus,
M.
K.
Čiurlionio g. 59)
Iki liepos 7 d. veiks V. K.
Jonyno galerijoje atidaryta
Ramintos Ardzevičienės paroda
„Spalvotos balos“ (V. K. Jonyno
galerija, Turistų g. 9)
Iki liepos 1 d. veiks
Druskininkų
lopšelio-darželio
„Žibutė“ „Kregždutės“ grupės
ugdytinių kūrybinių darbų paroda
„Metų laikai“. Pedagogės – R.
Jonavičienė ir V. Miliauskienė.
Projekto vadovė – M. K.
Čiurlionio meno mokyklos V. K.
Jonyno dailės skyriaus mokytoja
N.
Akstinienė
(Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka,
V. Kudirkos g. 13)

Dėkoju Druskininkų ligoninės Priėmimo skyriaus gydytojui Rokui Liubauskui už suteiktą medicininę pagalbą bei dviems slaugytojoms už rūpinimąsi manimi birželio 2 dieną, kai į ligoninę mane
atvežė Greitosios pagalbos medikai. Nuoširdus ačiū už sugrąžintą sveikatą.
Julija Čmukienė

Centrui „Dainava“ nuolatiniam darbui reikalingas bendrosios praktikos
slaugytojas (-a). Informacija tel. 59103

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)
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Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų
viešnagė Ukrainoje

Užuojautos
Nebepažvelgs pro langą jau mamytės akys,
nebelauks jau niekad mylima širdis.
Pasiguost skubėsit prie jos šalto kapo,
ašarų lašeliai žiedlapiuos žibės...
Mirus mylimai Mamai Elei Rainienei,
nuoširdžiai užjaučiame sūnus Rytį ir Aurelijų bei artimuosius.
DNSB „Ąžuolas“ gyventojai

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai mokslo metus tradiciškai užbaigia kelionėmis – pastaroji kelionė – į Ukrainą/Antano lankelio
nuotrauka

Dalia Vekterienė
Trečiojo amžiaus universiteto
klausytojai mokslo metus tradiciškai užbaigia kelionėmis.
Sutikome
parskrendančius
paukščius Žuvinte, lankėmės
Valstybės pažinimo muziejuje
Vilniuje, Medininkų pilyje, o šįkart vykome toliau – į Ukrainą.
Pasisvečiavome Lvove, grožėjomės Karpatų kalnais.
Teškenant į autobuso langus
ilgai lauktam lietui, nusiteikėme
ilgai kelionei per pietryčių Lenkiją.
Kaip saulė švietė žydinčių rapsų
laukai, didžiuliai vaismedžių sodai, tvarkingos sodybos, įdomios
architektūros bažnyčios, modernūs keliai. Tokia mus pasitiko
šiandieninė Lenkija.
Pirmasis sustojimas – Liubline,
Kauno dydžio renesansinės architektūros mieste, esančiame
pusiaukelėje tarp Vilniaus ir Krokuvos, kuriame1569 m. buvo
pasirašyta sutartis tarp LDK
bei Lenkijos karalystės ir įkurta
Abiejų Tautų Respublika.
Liublino senamiestis puikiai išsilaikęs. Ir čia pajunti XVI amžiaus
dvasią. Štai Liublino pilis, kurioje
reziduodavo Žygimantas Augustas, ir prie jos prigludusi šv. Trejybės koplyčia, Ortodoksų bažnyčia, kurioje Jogailos Algirdaičio
rūpesčiu ištapytos įspūdingos
freskos. Domininkonų bažnyčia,
kurioje, sakoma, po Unijos pasirašymo meldėsi Žygimantas
Augustas.
Deja, negalime ilgai užsibūti,
nes laukia pasienio formalumai
– juk kertame Europos Sąjungos
sieną. Išsikeitę pinigus ir už vieną

eurą gavę 30 grivinų, pasijuntame
turtuoliais. Betemstant, pasiekiame savo jaukų, tvarkingą viešbutį ir einame ilsėtis: juk išvykome
paryčiais, beveik nemiegoję.
Kita diena skirta Lvovui, Levo –
lietuviškai – Liūto miestui. Mat jį
įkūrė Volynės kunigaikštis Levas
1256 m. Lvovas labai skiriasi nuo
visos Ukrainos, nes 200 metų priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai, tarpukariu – Lenkijai. Todėl
jame ryški europietiška kultūra.
Lvove labai daug bažnyčių, priklausiančių penkioms konfesijoms. Romos katalikų, armėnų,
stačiatikių, graikų katalikų, unitų.
Pastarųjų šv. Jurgio katedra
viena gražiausių. Daug skulptūrų: poetų Adomo Mickevičiaus,
Taraso Ševčenkos, kovotojo už
Ukrainos nepriklausomybę Stapono Banderos.
Vakare lankėmės Operos ir baleto teatre – premjeriniame R.
Vagnerio operos „Lohengrinas“
spektaklyje. Žavėjo ne tik muzika,
puikūs dainininkų balsai, bet ir
teatro interjeras: sienas, aukštus
skliautus puošiančios freskos,
auksu tviskantys lipdiniai, unikalus sietynas. Didžiulė, su penkių
aukštų balkonais salė, deja, nebuvo užpildyta, nors bilietai nėra
brangūs. Nors spektaklis buvo
ilgas, keturių valandų, išėję, matėme, kad miestas pilnas žmonių,
gyvas, judrus, veikė kavinės, kuriose maistas gana pigus. Ir mes
turėjome progos pasivaišinti skania kava ir iš Austrijos atkeliavusiais štrudeliais.
O kitą dieną laukė sąlytis su
gamta. Vykome į kalnus. Karpatai,
palyginti, nėra aukšti, paskendę

vešliuose miškuose. Stabtelėjome
prie keistų uolų, išraižytų paslaptingais ženklais, pasiekėme turistų
gausiai lankomą objektą – Lynų
kelią. Ne visi ryžosi kilti atvirose
dvivietėse kabinose, tačiau atsiveriantys vaizdai atpirko pradinę
baimę. Tyras, gaivus oras, pasivaikščiojimas kalnų takeliais – tikra sielos atgaiva.
Ir štai – vėl kelionė namo. Bet
pakeliui sustojome Zamostėje,
istoriniame mieste, ne veltui vadinamame vienu gražiausių Lenkijoje, pramintame renesanso
perlu. Jis įtrauktas į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą. Miestą
suplanavo italų architektas Bernardo Morando, svajojęs sukurti
„idealų“ miestą, kuris būtų funkcionalus, gražus, aiškiai išdėstytas,
saugus. Miesto planas atitinka
žmogaus kūną: rūmai – galva, pagrindinė gatvė – stuburas, skersinė gatvė su turgumi – pilvas, o
gynybiniai bastionai – rankos ir
kojos. O širdis – didinga katedra.
Legenda byloja, kad Zamostėje
gimė posakis „švediškas stalas“
– Švedijos karalius Karolis Gustavas čia buvo vaišinamas prie
stalo, šalia kurio nebuvo kėdžių...
Turėdami šiek tiek laisvo laiko,
sukiojomės Rotušės aikštėje su
renesansine rotuše, apie kurią
buvo išsidėstę turtingiausių Zamostės pirklių namai. Netoliese
– ir garsioji katedra su 47 m aukščio varpinės bokštu, įdomios architektūros Sinagoga.
Kai dienos pilnos įspūdžių, jos
tarsi pailgėja, palieka prisiminimų
aidą, todėl ir kasdienybė prasmingesnė, praturtinta pasaulio pažinimu, bendravimo dovana.

1. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (įstaigos kodas
300147455), adresas: Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, vykdo valstybės ilgalaikio materialiojo
turto – Raigardo pasienio kontrolės punkte (toliau – PKP) dalies negyvenamųjų patalpų viešąjį
nuomos konkursą, siekiant parinkti ūkio subjektą, turėsiantį teisę vykdyti muitinės tarpininkų
veiklą šiame PKP.
2. Kontaktinis asmuo – Ingrida Papaurėlienė, Statybos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji
specialistė, Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, 4 kabinetas, tel.: (8 5) 262 0061, el. paštas:
ingrida.papaureliene@pkpd.lt, faksas (8 5) 262 0081.
3. Konkreti informacija apie vykdomą viešą nuomos konkursą skelbiama Direkcijos interneto
svetainėje adresu: http://www.pkpd.lt/lt/skelbimai/nuoma

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
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2019.06.07 d.
Penktadienis
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 (Ne)emigrantai.
13:00 Vartotojų kontrolė.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas.
22:20 Keliai. Mašinos. Žmonės.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Akistata su dinozaurais.
00:15 Šešėlių frontas. Lietuvos žvalgyba 1918–1940.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimas.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Aš matau tave“.
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 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS. „Ratai 2“.
21:35 VASAROS KINO TEATRAS.
„Hobitas. Penkių armijų mūšis“.
00:30 „Juodoji auklės knygelė“.
02:05 „Įsikūnijimas“.
04:55 „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 „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 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. Karalystė.
23:15 Mirties apsuptyje.
01:15 Anakonda.
02:55 Vidury vandenyno.
04:50 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 Ne spaudai.
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 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
21.00 PREMJERA. „Bruto ir Neto“.
21.30 „Nusikaltimas ir bausmė.
Dembavos monstrai“.
22.30 Reporteris.
23.30 „Miškinis“.
00.35 Lrytas tiesiogiai.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Nusikaltimas ir bausmė.

Dembavos monstrai“.
03.40 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Raudonoji karalienė“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
06:20 „Pragaro viešbutis“.
07:15 „Pragaro virtuvė“.
08:15 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:15 „Nemiga“.
10:15 „Kobra 11“.
11:15 „Ekstrasensų mūšis“.
13:45 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nemiga“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
20:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 300. Imperijos gimimas.
23:35 Teisingumo riba.
01:25 „F. T. Budrioji akis“.

2019.06.08 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
07:00 Premjera. Gipsas.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Padėkos šv. mišios už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Tiesioginė transliacija iš Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų
bazilikos Krokuvoje.
14:00 Džesika Flečer 7.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio 85-mečio jubiliejinis koncertas.
23:30 Gyvenimas yra gražus.
01:10 Akistata su dinozaurais.
02:30 Steiko (r)evoliucija.
04:25 Džesika Flečer 7.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
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 „Alfa ir Omega“.
13:10 „Šoklieji bičiuliai“.
14:50 „Po priedanga“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 „Turtuolis vargšas“.
21:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Bėgantis labirintu“.
23:15 „Juodosios raganos metai“.
01:05 „Hobitas. Penkių armijų mūšis“.
03:35 „Žemiau 6. Kalno stebuklas“.
05:20 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:35 „Tomo ir Džerio šou“.
07:00 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:30 „Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną“.
07:55 KINO PUSRYČIAI. Pramuštgalviai.
09:30 Narsusis riteris Justinas.
11:20 Beverli Hilso nindzė.
13:05 Žuvelės pasaka.
14:50 Žydroji pakrantė.
17:00 Gyvūnų pasaulis.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Karatė vaikis.
22:30 Anoniminis tėtis.
00:40 Skaistuolė amerikietė.
02:15 Mirties apsuptyje.
03:50 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.
07.50 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė“.

08.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Felicija Bortkevičienė“.
09.00 „Neprijaukinti. Jukonas“.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas. Antikultūrinis bliuzas“.
13.00 PREMJERA. „Loch Neso
byla“.
14.00 PREMJERA. „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
17.00 „Nuostabūs pojūčiai“.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.30 PREMJERA. „Šviesoforas“.
21.30 „Nusikaltimas ir bausmė. Kruvinoji „Svainijos“ paslaptis“.
22.30 Žinios.
23.00 „Konsultantas“.
01.00 „Moterų daktaras“.
02.45 „Nusikaltimas ir bausmė.
Dembavos monstrai“.
03.25 „Šeimininkė“.
05.05 „Triufaldinas iš Bergamo“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
06:05 „Nutrūkę nuo grandinės“.
06:30 „Nutrūkę nuo grandinės“.
07:00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
07:30 „Džiunglių princesė Šina“.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas.
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 „Policijos akademija“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:05 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18:10 „Kas žudikas?“.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:55 MANO HEROJUS. Kartą
Meksikoje.
23:55 AŠTRUS KINAS. Laimės sausainiai.
01:45 „F. T. Budrioji akis“.

2019.06.09 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
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. Pelenė.
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Dramblių šeimyna ir aš.
13:50 Mis Marpl 2.
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. Laisvės kaina. Sąjūdis.
22:00 Atostogos.
00:10 Upė.
02:10 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai.
03:05 Pasaulio dokumentika. Dramblių šeimyna ir aš.
03:55 Klausimėlis.lt.
04:20 Mis Marpl 2.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Ūkio šefas“.
09:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
10:30 „Svajonių sodai“.
11:30 „Mikė Pūkuotukas“.
12:30 „Šuniukas žvaigždė“.
14:20 „Audros karys“.

16:10 „Romanas su brangakmeniu“
.18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS.
„Bibliotekininkas 3: Judo taurės prakeiksmas“.
21:20 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS. „Brangus krovinys“.
23:15 „Persekiojama daktaro. Sugrįžimas“.
01:05 „Bėgantis labirintu“.
03:00 „12 galimybių“.
05:00 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:15 „Tomo ir Džerio šou“.
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“.
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:00 Tomas ir Džeris lobių saloje.
10:30 Džesikos Darling sąrašiukas.
12:10 Nepaprasta komanda.
14:00 Paskutinis veiksmo filmų herojus.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Nepaprastas Žmogus-Voras 2.
22:25 Zoologijos sodo prižiūrėtojo
žmona.
00:55 Kaulų kolekcininkas.
03:05 Anoniminis tėtis.
04:45 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Neprijaukinti. Afrika“.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 PREMJERA. „Loch Neso
byla“.
14.00 PREMJERA. „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 „Nuostabūs pojūčiai“.
18.00 Žinios.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.30 PREMJERA. „Šviesoforas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Loch Neso byla“.
01.00 „Širdies plakimas“.
02.45 „24/7“.
03.25 „Detektyvas Linlis“.
04.55 „Kelrodė žvaigždė“.
05.40 „Pasaulio turgūs. Atėnai“.
06:30 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas.
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 „Policijos akademija“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:10 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18:15 “Spa Classic” lenktynės.
18:55 „Nusikaltimų miestas“.
19:30 „Tiltas“.
22:00 „Iliuzija“.
23:00 „Mirties įšalas“.
00:05 300. Imperijos gimimas.
02:00 Laimės sausainiai.

2019.06.10 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.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
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 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.

21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1.
00:20 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Svajonių sodai“.
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 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Siuntinys“.
23:55 „Kalėjimo bėgliai“.
00:55 „X failai“.
01:45 „Amerikiečiai“.
02:40 „Tėvynė“.
03:35 „Kalėjimo bėgliai“.
04:25 „Paskutinis iš Magikianų“.
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 „Neklausk meilės vardo“.
12:30 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „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.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Tamsioji banga.
00:50 „Išbandymų diena“.
01:45 Zoologijos sodo prižiūrėtojo
žmona.
03:40 Programos pabaiga.
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 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.55 Rubrika „Verslo genas“.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.55 Rubrika „Verslo genas“.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „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 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Raudonoji karalienė“.
06:30 „Pragaro virtuvė“.
07:25 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
08:25 „Nemiga“.
09:25 „Kobra 11“.
11:25 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nemiga“.
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17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Trigubas X.
23:30 Kartą Meksikoje.
01:25 „Iliuzija“.
02:15 „Mirties įšalas“.
03:05 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.

2019.06.11 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Senis.
10:00 Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo (su vertimu į gestų k.).
11:10 Komisaras Reksas 13.
12:00 Stilius.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
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 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 (Ne)emigrantai.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
15:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Pagrobimas“.
23:55 „Kalėjimo bėgliai“.
00:55 „X failai“.
01:45 „Amerikiečiai“.
02:40 „Tėvynė“.
03:35 „Kalėjimo bėgliai“.
04:30 „Tarp mūsų, mergaičių“.
05:20 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Mirtis rojuje“.
11:15 „Namai, kur širdis“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „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. PREMJERA. Cimbelinas.
00:25 „Išbandymų diena“.
01:25 Tamsioji banga.
03:20 Programos pabaiga.

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 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
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 „Bruto ir Neto“.
21.30 „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 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Raudonoji karalienė“.
06:30 „Mentalistas“.
07:25 „Pragaro virtuvė“.
08:25 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:25 „Nemiga“.
10:25 „Kobra 11“.
11:25 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nemiga“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Prezidento patikėtinis.
22:55 Trigubas X.
01:30 „F. T. Budrioji akis“.
02:15 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.

2019.06.12 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.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
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 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Atsargiai! Merginos“.
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 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Pagrobti vaikai“.
22:25 „Vikinglotto“.
23:55 „Kalėjimo bėgliai“.
00:55 „X failai“.
01:50 „Amerikiečiai“.
02:40 „Tėvynė“.
03:40 „Kalėjimo bėgliai“.
04:30 „Tarp mūsų, mergaičių“.
05:20 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
06:35 „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 „Našlaitės“.
15:00 „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. Užpuolikai.
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:45 Cimbelinas.
03:15 Programos pabaiga.
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 „Namas su lelijomis“.
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 „Bruto ir Neto“.
21.30 „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 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Raudonoji karalienė“.
06:25 „Mentalistas“.
07:20 „Pragaro virtuvė“.
08:20 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:20 „Nemiga“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nemiga“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Kylanti audra.
23:00 Prezidento patikėtinis.
00:55 „F. T. Budrioji akis“.
01:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.

2019.06.13 d.
Ketvirtadienis
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 Gyvenimas.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
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 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1.
23:45 Klausimėlis.lt.
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.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Atsargiai! Merginos“.
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 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„12 galimybių 2. Perkrauta“.
23:55 „Kalėjimo bėgliai“.
00:55 „X failai“.
01:45 „Amerikiečiai“.
02:35 „Tėvynė“.
03:35 „Kalėjimo bėgliai“.
04:25 „Tarp mūsų, mergaičių“.
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 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „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. PREMJERA. Kraujo kerštas.
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:40 Užpuolikai.
03:20 Alchemija. Švietimo amžius.
03:50 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
04:20 Programos pabaiga.
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 „Namas su lelijomis“.
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 „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 „Namas su lelijomis“.
06:25 „Mentalistas“.
07:20 „Pragaro virtuvė“.
08:20 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:20 „Nemiga“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nemiga“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Kova iki mirties.
23:00 Kylanti audra.
01:00 „F. T. Budrioji akis“.
01:50 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.

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

Apdailos ir santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676
Gamybos įmonei reikalingas mechanikas-operatorius (-ė).
Tel. 8 615 14427

Tel. 8 613 91192

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

Reikalinga moteris, vasaros metu, prižiūrėti sodybos aplinką.
Tel. 8 620 58798

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300

Šių metų birželio 18 d. nuo 10 val. UAB „Dzūkijos matininkai“ atliks privataus žemės
sklypo, kadastro Nr. 5935/0008:45 esančio Raudonikių k. Leipalingio sen. Druskininkų sav., kadastrinius matavimus. Prašome atsiliepti gretimų žemės sklypų kadastro Nr.
5935/0008:277 ir Nr. 5935/0008:279 sav. O. Žėkienės (mirusi) turto paveldėtojus. Su
savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją. Dėl informacijos kreiptis adresu: Savanorių g. 2, Varėna arba tel. 8 686 36855 arba el. p.: vidast26@gmail.com

Nuomojamas prekybinis paviljonas Neravų gatvėje.
Tel. 8 612 60319
UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ieško inžinieriaus-sąmatininko (-ės). Taip pat ieškome administracinių patalpų valytojos
(-o) dirbti 0,5 etato nuo 17 val.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 313) 51405

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

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

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

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

Reikalingas meistras,
galintis remontuoti
lengvuosius
automobilius.

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu, Pramonės g. 5 Druskininkai, pristatymas ir pajungimas prie prietaiso
Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.
Parduodame europinio standarto 5, 11,19 kg propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

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

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

Druskininkų Pavėžėjai – pigiausia
keleivių pavėžėjimo paslauga. Surinkus 7
spaudukus, 8 važiavimas, miesto
ribose – nemokamas.
Tel.: 8 623 99900, 8 653 99907
Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Perkame juodo ir
spalvoto metalo laužą.
Didesnį kiekį pasiimame patys (Leipalingis).
Tel.: 8 687 66440,
8 682 20383

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

1 kambario butas Gardino g. 17,
1 aukšte. Tel. 8 687 21996
Kambarys bendrabutyje su komunikacijomis. Reikalingas remontas. Kaina 8900 Eur.
Tel. 8 686 42499
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. Melnyčėlės rajono
nesiūlyti. Tel. 8 683 98529
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
4 kambarių 70 kv. m butas M. K.
Čiurlionio g. 86-7, 4 aukšte, atnaujintame renovuotame name.
Kaina – 50000 Eur.
Tel. 8 616 36909
Namas Leipalingyje, 17 a žemės
sklype su ūkiniu pastatu ir kitais
statiniais. Name įvestas vandentiekis, priestate įrengta pirtis.
Kaina –31 500 Eur. Šią sodybą
galima keisti į 1-2 kambario butą
Druskininkuose. Tel.8 694 52629
Sodas miesto ribose, SB „Raigardas“, Rasos g. 19. Namas
– 94 kv. m, tinka gyventi žiemą.
Tel. 8 613 71749
Sodas Jaskonyse. Dviejų aukštų. Įrengtas. Šildymas malkinis.
Gręžinys. Garažas. Rūsys. Su
buitine technika. Visais baldais.
Kanalizacija. 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
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
– 105 000 Eur. Tel. 8 602 10802
2 aukštų namas Druskininkuose:
dalinai įrengtas , apšildomas kietu
kuru, 6 a sklypas. Yra vietinis vandentiekis, kanalizacija prijungta
prie miesto, garažas. Kaina – 55
000 Eur. Tel. 8 696 10088
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
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
0,623 ha namų valdos sklypas
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto
kelio, netoli elektra. Kaina – 8500
Eur. Arba keičiu į mišką.
Tel. 8 682 48474
2 aukštų 126 kv. m įrengtas gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu
ir garažu 10,6 a sklype Sakų g.,
Druskininkuose, besiribojančiame
su pušynu, arba keičiamas į butą
Druskininkuose ar Kaune. Kaina
– 85 000 Eur. Tel. 8 600 80228
Garažas M. K. Čiurlionio g. 117.
Kaina – 2600 Eur.
Tel. 8 624 64977
Parduodamas garažas su rūsiu prie „Eglės“ sanatorijos.
Tel.861153844
Garažas Leipalingyje (prie elektrinės). Tel. 8 614 66815
6 a sodo sklypas Jaskonyse, netoli kavinės „Romnesa“.
Tel. 8 687 21996
Gamybos įmonė siūlo darbą
sandėlininkui (-ei). Būtinas
kompiuterinis raštingumas.
Sandėlio darbuotojui (-ai).
Būtina patirtis, dirbant autokrautuvu.

Tel. 8 614 35269

15 a žemės ūkio paskirties sklypas Randamonyse.
Tel. 8 654 22872

Nuoma
Išnuomojamas 3 k. butas ilgalaikei
nuomai labai gražioje vietoje prie
Nemuno. Kaina – 250 Eur/mėn.
(plius mokesčiai). Butas po kapitalinio remonto. Tel. 8 697 40022
Ilgam laikui išnuomojamas butas
kotedže Mizarų g. Šildymas – autonominis. Tel. 8 615 43483
Išnuomojamas garažas Merkinės
g., 30 Eur/mėn. Tel. 8 606 68136
Išnuomoja sodo namelį prie
„Eglės“ sanatorijos. Pirmas aukštas – 100 Eur, 2 aukštas – 80
Eur. Tel. 8 675 61036

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„Renault Clio“ 2003 m., 1,4 l benzinas, TA. Tel. 8 629 79915
„Peugeot 206“ 2000 m., 1,6 l, benzinas, 65 kW, TA iki 2020-05-30.
Kaina – 450 Eur. Tel. 8 608 44603
„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Kaina – 1200 Eur. Galima
derėtis. Tel. 8 682 98506
„VW Passat“ 1994 m., 1,9 l dyzelinas, TA iki 2019.10, bakas – 100
litrų. Kaina – 400 Eur.
Tel. 8 692 77641
„Opel Frontera“ 2000 m., 2,2 l dyzelinas, TA iki 2021 m. + žieminių
padangų komplektas su ratais.
Tel. 8 605 70200
„Volkswagen Polo“, sedanas,
2000 m.; TA iki 2019 m. lapkričio;
kaina – 650 Eur.
Tel. 8 610 85089

Miškas, mediena, malkos

Trijų dalių vokiška spinta slankiojančiomis durimis (3,05 x 2,20) už
300 Eur. Tel. 8 600 38260
Naudotas langas 2,90x1,50 m ir
naudotos durys 1,93x0,90 m.
Tel. 8 612 53740
Sekcija, dvigulė lova, spaustuvai,
grybų džiovyklė. Tel. 8 640 24799
Virtuvinės spintelės: 3 pakabinamos, 2 pastatomos (su praustuvu). Kaina – 80 Eur.
Tel. 8 685 75776
Trimeris „Partner“, sofa su foteliais, lovos, spintos, stalai, televizoriai, televizoriai, durys, langai,
dušo kabina, boileris, katilas VEDRUS, dviratis. Tel. 8 616 48116
Mediniai viengubi langai, „Viasat“
antena, lauko tualetas, lauko baldai, malkinės sandėliukas.
Tel. 8 656 38881, 8 686 68736
Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas „Bosch“ ir metalinė tvora.
Tel. 8 689 41566
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

Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795

Kasos aparatas „Euro 50 mini“;
emaliuoti kibirai, ventiliatorius
(vėjelis). Tel. 8 617 37822

Malkos. Tel. 8 608 70658

2 pirmos Komunijos suknelės ir
vyriškas kostiumas.
Tel. 8 600 51577

Parduodu sausas skaldytas pušines malkas. Atvežu.
Tel. 8 682 58164

Parduodama žemės ūkio
produkcija
Parduoda 2 metų ožką.
Tel. 8 678 17113
Parduoda pašarines bulves. 1
kg kaina – 0,10 Eur. Tel. 8 657
87140
Parduoda melžiamą ožką, 3 ožkytes, 2 ožiukus.
Tel. 8 692 77641
Parduodu ožką su ožiuku ir ožką
su ožiuku bei ožkyte.
Tel. 8 625 67849
Parduodamas bičių spiečius.
Tel. 8 605 29096

Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm) u- 15 Eur, SCART
laidai, įvairūs pulteliai.
Tel. 8 686 43600
Sekcija už 150 Eur, sofa-lova su
2 foteliais už 50 Eur, naktinės
užuolaidos 2 langams.
Tel. 8 675 35738
Vaikiškas paspirtukas, televizorius, durys su stakta, garų
surinktuvas, rašomasis stalas,
mikrobangų krosnelė.
Tel. 8 675 57873

GRINDŲ
BETONAVIMAS.

Tel. 8 605 014 84

Ieško darbo
Moteris ieško papildomo darbo.
Gali tvarkyti ir prižiūrėti butus,
privačius namus.
Tel.: 8 682 51290
29 m. moteris ieško darbo. Gali
prižiūrėti vaikus, dirbti kiemo
darbus, tvarkyti namus.
Tel. 8 600 51577
Du vyrai ieško darbo statybose.
Tel. 8 627 02119
39-erių vyras ieško bet kokio
darbo. Tel. 8 629 17171
Moteris ieško darbo; gali prižiūrėti
seno amžiaus žmogų, prižiūrėti sodybos aplinką; keletą valandų gali
prižiūrėti vaiką. Tel. 8 688 84671
Vyras ieško darbo. Gali prižiūrėti
sodybą, pjauti žolę.
Tel. 8 682 51290
50 m. vyras, be žalingų įpročių,
ieško sodybos prižiūrėtojo darbo.
Tel. 8 675 57873
57 m. moteris ieško slaugės (turi
7 metų patirties) arba bet kokio
darbo. Tel. 8 605 05177
Vyras ieško darbo. Gali 2 kartus
per mėnesį prižiūrėti sodybą.
Tel. 8 623 23430
39 m. vyras ieško darbo statybų,
apdailos srityse. Tel. 8 607 76732

Perka
Pirkčiau ar išsinuomočiau sodą
arba sodo sklypą.
Tel. 8 621 98324

Kiti
Reikalinga auklė prižiūrėti 6 metukų sergančią mergaitę.
Tel. 8 620 99497
Priimčiau gyventi (Kudrėnų kaime) moterį, turinčią vairuotojo
pažymėjimą. Tel. 8 645 13177
Dovanoja laužą (šaligatvio plytelės ir plytos). Tel. 8 627 23222
Dovanoja 2 labai pūkuotus baltus
katinukus. Tel. 8 681 95749
Gal kas padovanotų naudotą
šaldytuvą. Tel. 8 659 92869
2 mėnesių kačiukai ieško namų.
Tel. 8 627 47380

Parduodami įvairūs daiktai
Pigiai mažai naudotas šaldytuvasšaldiklis „Snaigė 315“, A klasė ir
pianino kėdutė. Tel. 8 619 23415
Naudotas šaldytuvas. Kaina – 50
Eur. Tel. 8 685 27357

Nuolatiniam darbui Druskininkuose reikalingas stalius.
Tel. 8 685 46006
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„Menų kalvėje“ – „Esaties balzamas II“
Druskininkų amatų centro
„Menų kalvė“ ekspozicijų salėje iki liepos 1 dienos veiks
dailininkės Elmos Šturmaitės
darbų paroda „Esaties balzamas II“. Parodos atidarymas
praėjusį šeštadienį subūrė
daug druskininkiečių, autorės bičiulių, mokinių, kolegų
ir daugybę kitų svečių, savaitgalį viešėjusių Kurorto
šventėje.
E. Šturmaitė – Lietuvos dailininkų sąjungos, Kauno akvarelininkų grupės „Vanduo ir spalva“,
Druskininkų dailininkų asociacijos narė. Dailininkė aktyviai dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose
pleneruose, tarptautinėse akvarelės bienalėse, daugiau nei
200 kartų jos kūrybos darbai
eksponuoti bendrose respublikinėse, tarptautinėse parodose
Lietuvoje ir užsienyje. Dailininkė
– žinoma, mokinių gerbiama pedagogė. 1976-aisiais kartu su
kitais dailininkais pradėjo steigti
tuometę Druskininkų dailės mokyklą ir vėliau joje 40 metų mokė
jaunąją kartą meno paslapčių.
Kaip mokytoja ekspertė, ji surengė ir dalyvavo daugybėje
įvairių kūrybinių stovyklų, jos
mokiniai yra pelnę įvairių laimėjimų daugelyje renginių, parodų,
konkursų Lietuvoje ir užsienyje.
E. Šturmaitė kuria akvarelės,

Šiemet išleista dailininkės E. Šturmaitės asmenybę bei kūrybą reprezentuojanti knyga
„Spalvotos mintys“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

E. Šturmaitė: „Dailininkui svarbiausia -– likti savimi“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

tekstilės, tapybos srityje. Iš viso
yra surengusi 45 autorines parodas. „Esaties balzamas II“ – jubiliejinė E. Šturmaitės paroda,
pažyminti gyvenimo sukaktį,
kurioje eksponuojami naujausi,
2018-2019 metais akvarelės,
aliejaus, akrilo ir mišria technika sukurti darbai. Ši ekspozicija „Menų kalvėje“ yra parodos
„Esaties balzamas I“ prasminė
tąsa – pastaroji paroda šių metų
balandį-gegužę buvo eksponuojama Kauno valstybinės filharmonijos erdvėse.
Pristatydama
ekspoziciją

„Esaties balzamas II“, E. Šturmaitė įvardija: „Dailininkui svarbiausia – likti savimi, atsiliepti į
kūrybinį šauksmą. Kurdamas,
negalvoji apie sėkmę. Yra idėja,
yra noras ją realizuoti. Tai būsena, kurią sudėtinga apsakyti.
Kūrimo procesas vyksta tyloje ir
savasties būsenoje, kur darbas
brandinamas ilgesnį ar trumpesnį laiką. Patį autorių rezultatai gali tenkinti arba ne, bet
geriausias vertintojas yra laikas,
kuris sudėlioja viską į savo vietas, kartais net netilpdamas į
esamą laikmetį.“

– Kodėl šios parodos pavadinimas „Esaties balzamas?“
– Domiuosi filosofija, gerą dešimtį savo gyvenimo metų gana
intensyviai gilinausi į įvairią filosofinę literatūrą. Esatis, kaip
sąvoka, sutinkama daugelio filosofų, pavyzdžiui, Vydūno, R.
Ozolo pamąstymuose. Ir įdomu
tai, kad ji apibūdinama skirtingai. Man esatis – tai tarsi buvimas ir dabartyje, ir jau ateityje...
Arba – praeities atkėlimas į dabartį, į laikotarpį čia, dabar. Balzamas – tai, kas labai koncentruota, kas skatina savotiškai
įrodyti aplinkai, kodėl esi. Manau, menininko pašaukimas juk
yra susijęs ir su tuo, kad jis turi
dalintis savo kūryba su aplinka,
bendruomene. Tad šioje parodoje savotiškai ir dalinuosi esatimi, atskleisdama, parodydama
tai, kuo gyvenu.
– Jūsų kūrybos žinovams,
gerbėjams šioje ekspozicijoje
gal buvo kiek netikėta pamatyti tapytus portretus?

–Tiesiog „pažaidžiau“ portretais. Kita vertus, įdomu stebėti
žmones, visi tokie skirtingi.
Įdomu pastebėti tuos skirtumus,
įvairovę ir viena ar kita kūrybine
forma ją užfiksuoti.
– Ar jau turite naujų kūrybinių planų?
– Norėčiau kiek atsikvėpti po
pastarąją savaitę surengto tarptautinio akvarelės simpoziumo
„Kuriant Baltijos tiltus“. Artėja
naujos parodos, bienalės, kuriose ruošiuosi dalyvauti. Artimiausiu metu reikia pristatyti darbus į tarptautinę vizualaus meno
bienalę „Meno matas. Įvykių horizontas“ Alytuje, – paroda bus rengiama Kultūros ir komunikacijos
centre. Liepą surengti autorinę
parodą mane pakvietė Tauragės
Krašto muziejus. Jau reikia galvoti ir apie artėjančią tarptautinę
akvarelės bienalę „Baltijos tiltai“,
organizuojamą kitąmet, Kauno
Paveikslų galerijoje.
Parengė Ramunė Žilienė

