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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Menininkė Rūta Burbulė: „Druskininkai – nuostabus
miestas gyventi ir kurti“

dėl patalpų studijai. Atsikrausčiusi
gyventi į Druskininkus, ieškojau
patalpų, kuriose galėčiau įsirengti
savo studiją. Apžiūrėjau nemažai,
bet nei viena netraukė. Ir tada
netikėtai vienų patalpų, kurių atsisakiau, savininkė paskambino
man ir, žinodama mano situaciją,
papasakojo apie būsimą „Menų
kalvę“, davė kontaktus – juk aš
nieko iš Druskininkų menininkų
nepažinojau. Kreipiausi dėl studijos į „Menų kalvę“, tikėdamasi,
kad tai bus ir puiki galimybė
susipažinti su čia kuriančiais dailininkais, įsilieti į jų gretas, dirbti po
vienu stogu, bendradarbiauti. Esu
veikli, mane domina įvairūs meniniai projektai, taip pat prisidedu
prie labdaringų veiklų, o „Menų
kalvėje“, tikiuosi, bus plėtojama
daug įdomių veiklų.
– Kokias edukacines programas siūlote „Menų kalvėje“?
– „Menų kalvėje“ siūlau tapybos
ant šilko kursus suaugusiems.
Su vaikais dirbu vienkartinėse
edukacijose: stovyklų, išleistuvių,
švenčių, gimtadienių ar kitų veiklų
metu. „Menų kalvėje“ rengiamų
užsiėmimų
metu
moterys
susipažįsta su šilku, jo istorija, bei
viską išbando praktiškai. Išmoksta
įsitempti šilką ant rėmo, piešti
eskizo kontūrus, lieti dažus ir
įvairiausiais būdais marginti šilką.
Mokėti piešti nebūtina, o rezultatas
– nenuspėjamas, visada originalus.
Be to, kiekvienas dalyvis namo
iškeliauja su jo širdžiai mielu, paties sukurtu darbeliu, kuris džiugins
tikriausiai ne vienerius metus.
–
Kokie
įspūdžiai
iš
susitikimų
su
lankytojais,
besidominčiais Jūsų kūryba,
šiomis edukacijomis?
– Dirbu šilko tapybos srityje
daugiau nei dešimtį metų, turiu
daug tapymo patirties, daug metų
Vilniuje dirbau analogišką darbą,
susijusį su žmonių mokymu, ir ši
veikla man labai
patinka.

5 psl.

Dailininkė R. Burbulė sostinę iškeitė į Druskininkus ir čia mėgaujasi kūrybine laisve/Asmeninio archyvo nuotrauka

Dailininkė Rūta Burbulė, save
vadinanti
šimtaprocentine
vilniete, dabar gyvena ir kuria
Druskininkuose, nors, pasak
jos pačios, anksčiau niekada nė
nepagalvodavusi, kad gyvens
mažame miestelyje. Moteris
savo sprendimu persikelti į
Druskininkus yra patenkinta:
„Druskininkai – nuostabus miestas gyventi ir kurti.“
R. Burbulė nuolat dalyvauja
įvairiose parodose, rengia tapytų
drabužių
kolekcijų
pristatymus, dalyvauja ir tarptautiniuose šilko tapybos konkursuose,
yra 2017-aisiais Prancūzijoje
surengto tapybos ant šilko
konkurso laureatė. Menininkė
trejus metus ėjo Lietuvos šilko

tapybos asociacijos prezidentės
pareigas, tačiau jų teko atsisakyti,
kai priėmė sprendimą pakeisti
gyvenamąją vietą.
– Kas lėmė sprendimą apsigyventi Druskininkuose?
– Pirmą kartą gyvenime Druskininkus aplankiau per praėjusias
Kalėdas. Pamačiau eglučių parką,
pavakarieniavau šalia Vandens
parko esančiame restorane. Tuo
pažintis tąsyk ir baigėsi. Tačiau,
pasibaigus vaikų mokslo metams,
– auginu jaunesniojo mokyklinio
sūnų ir dukrą – jaučiausi labai
pavargusi nuo Vilniaus keliamo
streso, nuolatinių, visą dieną
besitęsiančių „kamščių“, begalės
žmonių, lakstymo po vaikų būrelius.

Pajutau, kad reikia judėti kita kryptimi – norėjau ramybės, vienatvės,
svajojau pabėgti nuo visų... O
tai, kad pasirinksiu Druskininkus,
man ir pačiai buvo labai netikėta:
juk čia neturiu jokių giminių – tik
keletą pažįstamų žmonių. Daug
kas bandė atkalbėti nuo tokio pasirinkimo. Vasara greitai prabėgo
ir, likus vienai savaitei iki rugsėjo
1-osios,
galutinį
sprendimą
priėmiau labai greitai, nes vaikams
juk reikėjo pradėti naujuosius metus, eiti į kažkurią mokyklą. Taigi
laiko ilgiems apmąstymams nebebuvo. Greitai susimečiau visą
kalną daiktų, baldų, ir atsiradau
čia. Džiaugiuosi, kad tam tikras,
galima
sakyti,
atsitiktinumas
padėjo priimti gerą sprendimą ir

Druskininkų ir
apylinkių vandens
telkinių vanduo –
švarus

2 psl.

Lietuva
pradeda rengtis
Druskininkuose
vyksiančioms
Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėms
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Vandens parkas
ir „Snow Arena“
pramogomis
nudžiugino vaikų
globos namų
auklėtinius

16 psl.
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Miesto ir apylinkių vandens
telkinių vanduo – švarus

Prasidėjus karščiams, vis daugiau žmonių stengiasi atsivėsinti,
panirdami į upių, ežerų ar tvenkinių vandenį. Higienos specialistai
praneša, jog vandens užterštumas daugelyje šalies upių ir ežerų
šiuo metu viršija leistinas normas,
tačiau Druskininkų ir jo apylinkių vandens telkiniuose vanduo
yra švarus, čia maudytis galima
drąsiai.
Druskininkų savivaldybės Asmens ir visuomenės sveikatos
skyriaus vyriausiosios specialistės Eglės Sadauskaitės teigimu,
gegužės 9-23 dienomis ir birželio 6 dieną buvo atlikti Druskininkų savivaldybės paplūdimių

Vandens mikrobiologiniai parametrai: Žarniniai enterokokai
(Intestinal Enterococci). Norma
– 100 ml ne daugiau kaip 100
kolonijas sudarančių vienetų;
Žarninės lazdelės (Escherichia
coli). Norma –100 ml ne daugiau
kaip 1 000 kolonijas sudarančių
vienetų.
„Trumpalaikis vandens užteršimas gali atsirasti dėl: teršalų
patekimo į vandens telkinius iš
pasklidosios taršos šaltinių, gyvenamųjų namų, neprijungtų prie

ir maudyklų vandens kokybės
mikrobiologiniai tyrimai. Buvo
patikrintas Vijūnėlio tvenkinio paplūdimio, Ilgio ežero ir Latežerio
maudyklų, Alkos tvenkinio, Avirio
ežero ir Ašarėles (Ešerinio) ežero
– vanduo.
Smėlio tyrimai buvo atlikti Vijūnėlio tvenkinio paplūdimyje bei
Ilgio ežero maudykloje. Nustatyta, kad ir vandens, ir smėlio tirtų
parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018
„Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.
Vandens tyrimai atliekami kas
dvi savaites, o smėlio – vieną
kartą per mėnesį.

valymo įrenginių, paviršinių vandenų, galvijų, naminių gyvulių, gamybinių procesų, ūkininkavimo,
laukinių gyvūnų taršos, eutrofikacijos (vandens žydėjimo), didelio
karščio ar gausiai iškritusių kritulių“, – teigė E. Sadauskaitė.
Oficialiai įteisintos Vijūnėlės
tvenkinio paplūdimys ir jo maudykla bei Ilgio ežero maudykla.
2019 m. Druskininkų savivaldybėje nustatytas maudymosi sezono laikotarpis – nuo gegužės
15 d. iki rugsėjo 15 d.
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Druskininkų bendruomenei – atnaujinta
poilsio erdvė
Druskininkų savivaldybė, skirdama daug dėmesio kurorto
svečiams, nepamiršta ir vietos
bendruomenės. Savivaldybės pastangomis, atnaujintas Alkos tvenkinio pliažas, kuriame smagiai poilsiauti galės visi druskininkiečiai.
Savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Joana
Verbickienė teigė, jog paplūdimys šalia Alkos tvenkinio kurį
laiką buvo apleistas ir tinkamai
neprižiūrėtas.
„Ten dirbę verslininkai bandė šią
vietą atgaivinti, tačiau nesėkmingai. Poilsiavietė buvo praradusi
patrauklumą ir funkcionalumą.
Savivaldybė nusprendė šią vietą
sutvarkyti“, – sakė J. Verbickienė.
Skyriaus vedėjos teigimu, prie
Alkos tvenkinio buvo atvežta
naujo smėlio, išlygintos duobės,
pastatyta suoliukų, sutvarkyta
aplinka.

Prie Alkos tvenkinio buvo atvežta naujo smėlio, išlygintos duobės, pastatyta suoliukų,
sutvarkyta aplinka/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Savivaldybė rengia šio tvenkinio
valymo techninę dokumentaciją,
planuojama mechaniškai išvalyti
tvenkinį nuo žolių, o jei reiks, – ir
nuo dumblo.
„Tvenkinį reikia išvalyti, nes ten
daug vandens augalijos, kartais
vanduo „žydi“, tai kelia nepatogumų poilsiautojams“, – sakė
J.Verbickienė.

Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius įsitikinęs, jog druskininkiečiams vieno pliažo prie Vijūnėlio yra per mažai, todėl reikia
daugiau poilsio vietų: „Alkos pliažas buvo labai populiarus, mūsų
bendruomenės aktyviai lankomas, todėl stengiamės, jog jis vėl
taptų miestiečių poilsio traukos
centru.“

Pėsčiųjų žygių organizatoriai atranda
Druskininkus
Sveikatinimo ir pramogų įvairovę Druskininkuose gali papildyti
dar viena aktyvaus poilsio rūšis.
Nuo ateinančių metų pradžios
į Druskininkus bus kviečiami ir
pėsčiųjų žygių entuziastai iš Lietuvos bei užsienio.
Antradienį Savivaldybėje apsilankę VšĮ „Trenk Turas“ vadovai
Vytautas Bartulis ir Deivydas
Urbonavičus mero pavaduotojui Linui Urmanavičiui bei Savivaldybės kultūros ir turizmo
įstaigų vadovams pristatė idėją
Druskininkuose rengti pėsčiųjų
žygius.
„Mes jau ne vienerius metus
organizuojame pėsčiųjų žygius
Lietuvoje ir Latvijoje, kurie sutraukia tūkstančius šio aktyvaus
poilsio entuziastų. Manome, jog
į Druskininkus pėsčiųjų žygių dalyviai gausiai susirinktų dėl puikios infrastruktūros ir daugybės
kitų miesto privalumų“, – sakė V.
Bartulis.
„Trenk Turo“ atstovai pasakojo,
jog jie organizuoja vienos dienos
žygius, dažniausiai siūlomos 15
-30 kilometrų ilgio trasos.
Mero
pavaduotojas
L.Urmanavičius pastebėjo, jog
Druskininkuose yra didžiulis trasų
pasirinkimas pėsčiųjų žygiams,

VšĮ „Trenk Turas“ vadovai V. Bartulis ir D. Urbonavičus pristatė idėją Druskininkuose
rengti pėsčiųjų žygius/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

todėl tokia nauja aktyvaus poilsio
rūšis ypač vėsiojo sezono metu
būtų reikalinga.
Susitikimo metu buvo apsikeista
mintimis apie pėsčiųjų žygio galimą laiką, koncepciją. Pagal išankstinį planą, pirmasis pėsčiųjų

žygis Druskininkuose galėtų vykti
2020 metų žiemos pabaigoje
arba ankstyvą pavasarį.
„Trenk Turo“ organizuojamuose
žygiuose jau dalyvavo 40 tūkst.
žygeivių Jie nukeliavo 1 126 375
kilometrus.

Į nemokamus mokymus kviečia ūkininkus, jų
partnerius, ūkio darbuotojus
Kviečiame ūkininkus, jų partnerius, ūkio darbuotojus; kitus
fizinius ar juridinius asmenis,
užsiimančius žemės, maisto ir
miškų ūkio veikla; kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimančius
žemės valdytojus, labai mažų,
mažų ir vidutinių įmonių darbuotojus bei amatininkus į nemokamus mokymus, kurie naudingi
atsiskaitant už gautą paramą ir
siekiant įgyti naujų žinių.
Mokymus organizuoja Vytauto
Didžiojo universiteto Žemės
ūkio akademijos Bioekonomikos
plėtros fakultetas, lyderis apskaitos ir finansų specialistų ruošime, įgyvendindamas projektą

„Žemės ūkio apskaitos, finansų ir
melioracijos kompetencijų tobulinimas siekiant žemės ūkio verslo
subjektų veiklos efektyvumo ir
konkurencingumo didinimo“ (Nr.
14PM-KK-18-1-03441-PR001).
Išklausiusiems mokymų kursą
bus išduodami Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos
patvirtinti Kvalifikacijos tobulinimo

pažymėjimai. Mokymų dalyviams
bus pateikiama dalomoji medžiaga, taip pat bus vaišinami
kava ir pietumis.
Dėl registracijos ar papildomos informacijos prašome
kreiptis el. paštu: Diana.Staneliene@vdu.lt
Maloniai kviečiame registruotis ir dalyvauti!
Druskininkų savivaldybės informacija
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Lietuva pradeda rengtis Druskininkuose vyksiančioms Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėms
Liko dveji metai iki Druskininkams, visai Lietuvai ir užsienyje
gyvenantiems tautiečiams itin
svarbaus įvykio. 2021 metų liepos 1-4 dienomis Druskininkuose
vyks 11-osios Pasaulio lietuvių
sporto žaidynės, kuriose planuoja
dalyvauti apie 5 tūkst. lietuvių
sportininkų iš viso pasaulio.
Premjeras
sudarė
darbo
grupę
Tai, kad šiam įvykiui skiriamas
ypatingas aukščiausių valstybės
vadovų dėmesys, rodo faktas, jog
Premjeras Saulius Skvernelis jau
sudarė pasirengimo žaidynėms
Darbo grupę, kurioje – daugelio
ministerijų viceministrai, sporto
federacijų atstovai, žinomi visuomenės veikėjai, užsienio lietuvių
sporto organizacijų vadovai.
Darbo grupei pirmininkauja
švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė, o
jos pavaduotoju paskirtas Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas.
Antradienį Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijoje organizuotas kai kurių darbo grupės narių
susitikimas su žaidynių šeimininkais – Druskininkų savivaldybės
atstovais. Meras R. Malinauskas
teigė, jog tai pirmas susitikimas,
kuriame dalyvavo ministerijos atsakingi darbuotojai, darbo grupės
nariai.
„Pristatėme Druskininkų sporto
infrastruktūrą, išskiriant tas vietas, kurias reiktų atnaujinti iki
žaidynių pradžios. Pagrindinis
dėmesys buvo skiriamas teniso
kortams, šaudyklai ir vaikščiojimo keliams. Apie mūsų keliamas problemas bus informuotos
visų sporto šakų federacijos, jos
turės pateikti savo įžvalgas ir pasiūlyti sprendimus. Šios žaidynės – mūsų galimybė patobulinti
Druskininkų sporto infrastruktūrą
ir deramai prisistatyti pasaulio lietuviams“, – sakė R. Malinauskas.

kainuoja apie 200 tūkst. eurų“, –
pasakojo A. Svirskas.
Savivaldybės vadovai turi vilties,

„Pristatėme
Druskininkų
sporto infrastruktūrą, išskiriant
tas vietas, kurias reiktų atnaujinti iki žaidynių pradžios. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas teniso kortams, šaudyklai
ir vaikščiojimo keliams. Apie
mūsų keliamas problemas bus
informuotos visų sporto šakų
federacijos, jos turės pateikti
savo įžvalgas ir pasiūlyti sprendimus. Šios žaidynės – mūsų
galimybė patobulinti Druskininkų sporto infrastruktūrą ir deramai prisistatyti pasaulio lietuviams“, – sakė R. Malinauskas.
Antras darbo grupės posėdis
planuojamas liepos mėnesį.
Meras įtikino pesimistus
Druskininkų savivaldybės Investicijų ir turto valdymo skyriaus
vedėjas Algirdas Svirskas pasakojo, jog Pasaulio lietuvių sporto
žaidynės organizuojamos kas
ketverius metus, 2017 metais jos
surengtos Kaune.
„Kiek man žinoma, nemaža dalis paskutiniųjų žaidynių dalyvių
nebuvo patenkinti jų organizavimu, todėl buvo kilęs pavojus,
jog 2021 metais šis renginys
nesutrauks pakankamo dalyvių
skaičiaus. Kai meras R. Malinauskas pristatė žaidynių viziją,
abejojančių dėl žaidynių sėkmės
nebeliko“, – teigė A. Svirskas.
Planuojama, kad žaidynių dalyviai varžysis 19-oje sporto
šakų.
A. Svirskas sakė, jog Druskininkai neturi rimtesnių problemų
dėl sporto objektų infrastruktūros tinklo, tačiau pastebėjo, kad
dėl kokybiškesnių futbolui, lauko
tenisui ir šaudymui skirtų erdvių
teks investuoti į jų infrastruktūros
gerinimą.
„Futbolo varžyboms yra puiki
„Atgimimo“
mokyklos
aikštė
su specialia danga, kurią gyrė

jog iki Pasaulio lietuvių žaidynių
pradžios Druskininkuose išaugs
ir naujasis Kultūros centras.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynių
organizavimo Darbo grupė

futbolo profesionalai. Tik šalia
aikštės reikės įrengti persirengimo patalpas ir žiūrovų tribūnas.
Tai kainuos apie pusę milijono
eurų, jau pateikėme paraišką“, –
pasakojo A. Svirskas.
Planuojama, kad žaidynių dalyviai varžysis krepšinio, stalo
teniso, lengvosios atletikos, plaukimo, badmintono, orientavimosi
sporto, sportinės žūklės, golfo ir
daugelyje kitų rungčių.
Laukia Kultūros centro
Skyriaus vedėjas užsiminė, jog
reikės spręsti klausimą dėl šaudyklos pasirinkimo ir lauko teniso
kortų įrengimo.
„Lauko teniso kortai galėtų būti
šalia aerodromo, ten – laisvas
sklypas. Gal verslininkai galės
įrengti ten teniso kortus?“, – mintimis dalijosi A. Svirskas.
Kalbėdamas apie paplūdimio
tinklinio erdves, jis prisiminė, jog
buvo svarstyta smėlio aikštelę
įrengti prie Vijūnėlio, tačiau šios
minties teko atsisakyti, nes, tokiu
atveju, tektų naikinti dalį legendinio narcizų lauko.
„Kadangi Druskininkuose yra
sniego arena, siūlysime į žaidynių programą įtraukti ir kalnų slidinėjimo rungtį, jos Kaune tikrai
nebuvo. Žinoma, tektų investuoti
į sniego sutankinimo mašiną, kuri

Kornelija Tiesnesytė, Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė
(darbo grupės vadovė);
Ričardas Malinauskas, Druskininkų miesto savivaldybės meras
(darbo grupės vadovo pavaduotojas);
Egidijus Balčiūnas, Kūno kultūros ir sporto departamento prie
LR Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro direktoriaus pavaduotojas;
Saulius Balnionis, Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos
pirmininkas;
Marius Banaitis, Britanijos lietuvių sporto asociacijos prezidentas;
Vida Bandis, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje;
Elijus Čivilis, ekonomikos ir inovacijų viceministras;
Ričardas Degutis, susisiekimo viceministras;
Neris Germanas, užsienio reikalų viceministras;
Ramūnas Grumbinas, viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija“ prodiuseris;
Daina Gudzinevičiūtė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė;
Regina Jaskelevičienė, kultūros viceministrė;
Unė Kaunaitė, Ministro Pirmininko patarėja;
Stasys Kuliavas, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos vicepirmininkas;
Rimantas Kveselaitis, Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas;
Skirmantas Liepinis, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos narys;
Vilmantas Matkevičius, Druskininkų sporto centro direktorius;
Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
Rimas Mickus, Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos vicepirmininkas;
Laurynas R. Misevičius, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos centro valdybos pirmininkas;
Vida Montvydaitė, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės direktorė;
Česlovas Mulma, vidaus reikalų viceministras;
Vytas Nėnius, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ generalinis sekretorius;
Kęstutis Smirnovas, Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos
pirmininkas;
Algirdas Šešelgis, sveikatos apsaugos viceministras;
Bronislavas Algis Vasiliauskas, Lietuvos asociacijos „Sportas
visiems“ prezidentas;
Edmundas Žilevičius, finansų ministro patarėjas
Druskininkų savivaldybės informacija

M. K. Čiurlionio meno mokykla atsisveikino su dar viena absolventų laida
Gegužės 30 dieną „Draugystės“ sanatorijos
Raudonojoje salėje Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokykla užbaigė mokslo metus baigimo
pažymėjimų įteikimo švente – atsisveikinta su
dar viena absolventų laida. Sveikinimo žodžius
tarė mokyklos direktorė Ona Olšauskienė, Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown bei didelis
būrys mokytojų, baigiančiųjų mokyklą mokinių
ir jų tėvelių. Muzikos skyriaus mokiniai šventės dalyviams, surengė absolventų muzikinį
koncertą.
Tradicinės nominacijos „Mokyklos garbė“ tikslas – pagerbti aktyviausius mokinius, įvertinant jų
mokymosi rezultatus, dalyvavimą konkursuose,
parodose, pleneruose, įvairiuose renginiuose, atstovaujant mokyklai mieste arba užsienyje. Įteiktos
8 nominacijos: Eglei Sadauskaitei, Ugnei Janeliauskaitei, Agnei Matulevičiūtei, Aleksėjui Muravjovui,
Vakariui Stankauskui, Tadui Mikučioniui, Gabijai
Januškaitei ir Janai Van Gucht. Piniginius prizus
įsteigė UAB „Greenstar“, UAB „Malonės turtas“ ir
UAB „Draugystės sanatorija“ administracija, dovanų
kuponus padovanojo AB „Eglės“ sanatorija vadovai.
V. K. Jonyno dailės skyriaus mokytoja Gulnara Kupčinskienė sukūrė statulėles, kurias įteikė choreografijos skyriaus jaunosios šokėjos.
Dviems V. K. Jonyno dailės skyriaus moksleivėms
– Gabijai Matulevičiūtei ir Eglei Sadauskaitei, kurios dailės mokykloje mokėsi net po 11 metų, buvo
įteiktos nominacijos už ištikimybę menui bei reabilitacijos centro „UPA medical SPA“ dovanų kuponai.
Susirinkusiuosius pasveikinti atvyko buvęs mokyklos mokinys Kristijonas Magelinskas, žinomas,

M. K. Čiurlionio meno mokyklos absolventams įteikti mokyklos baigimo pažymėjimai/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

kaip daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas, už muzikinę veiklą 2018 m. apdovanotas prezidentės
Dalios Grybauskaitės garbės raštu, nuo 2017 metų gaunantis Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo
„Pagalba Lietuvos vaikams“ stipendiją.
Svarbiausius vakaro apdovanojimus – mokyklos baigimo

pažymėjimus – įteikė mokyklos direktorė Ona Olšauskienė ir direktorės pavaduotojas ugdymui Vytautas
Andriuškevičius.
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos informacija
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„Bravo gimnazistai 2019“
Ramunė Karlonienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Bene svarbiausia ir gražiausia šventė „Ryto“ gimnazijoje rengiama birželį. Mokslo
metams baigiantis, tradicinis
renginys „Bravo gimnazistai“
vainikuoja gražiausius ir ypatingus mokinių darbus mokslo,
meno ir kitose srityse.
Taigi birželio 11-osios pavakarę į
aktų salę gausiai susirinkę mokytojai, „Bravo“ nominantai, jų tėveliai,
kiti garbingi svečiai drauge džiaugėsi ugdytinių ir savo vaikų sėkme.
Renginį pradėjo šauni mokytojų vedėjų pora – anglų kalbos mokytojas Nerijus Plūkys ir
matematikas Zenonas Maskalenka. Džiaugiantis žingeidžiais
ir geranoriškais pirmokais, buvo
pristatyti pirmūnai – septyni 1a
klasės mokiniai, pirmuosius
mokslo metus gimnazijoje baigę
puikiais ir labai gerais rezultatais. Devintukais ir dešimtukais,
taip pat dalyvavimu įvairiose
olimpiadose bei konkursuose
gali didžiuotis Arnas Bozys,
Gabija Januškaitė, Aušrinė Navickaitė, Motiejus Žūkas, Daina
Slavinskaitė, Marharyta Sytaya
ir Nikita Kisialeuski. Geriausius
antrokus – Dorotėją Dyburytę,
Arvydą Kalėdą, Vilmantę Kudelytę, Elzę Svirnelytę, Pijų
Domantą Valentukevičių, Janą
Patriciją Anną Van Gucht, Aleksandrą Verbickają, Donatą Vyšniauskaitę – vaizdo klipuose
kūrybiškai pristatė jų draugai.

Šie mokiniai – taip pat įvairių
regiono ir respublikos olimpiadų
dalyviai ir prizininkai. Visiškas
įvairių olimpiadų rekordininkas –
tos pačios klasės mokinys Julius
Gvozdiovas.
Mokinių tėvų atstovai – humoristas, renginių vedėjas Vitalijus
Cololo ir verslininkė Algina Markauskienė – žiūrovams pristatė
gimnazijos komandų nuopelnus.
Statulėlėmis ir pagyrimo raštais
apdovanotos net 8 skirtingų sričių komandos ir jų mokytojai, be
kurių organizacinių bei kitų sugebėjimų nepavyktų suburti vieningos ir veiklios grupės. „Ryto“
gimnazija ypač didžiuojasi trečią
veiklos dešimtmetį šiemet švenčiančia šokių studija „Decima“
(vadovė Rūta Dvorkinienė) ir
folkloro ansambliu „Racilukai“
(vadovė Lina Dudulienė). Respublikiniame lietuviškos dainos festivalyje-konkurse „Mūsų dienos
2019“, skirtame Vytautui Kernagiui atminti, aukščiausią įvertinimą pelnė šiemet susibūrusi ketvirtokų muzikos grupė (vokalistė
Viktorija Čaplikaitė, 4b). Su šiais
abiturientais dirba muzikos mokytoja Ronata Balkaitienė.
Ugdytiniai puikių rezultatų pasiekė kalnų slidinėjimo komandinėse varžybose (mokytojas
Juozas Juonys). Nominacija „Geriausias technologinis sprendimas“ Dzūkijos regiono mokomųjų
mokinių bendrovių ir mokinių
Startuolių mugėje 2019 džiaugiasi
mokytojos Daivos Vasiljevienės
2d klasės mokinių komanda. Respublikiniame Jaunųjų dramaturgų

konkurse
(vadovė
mokytoja
Laima Zdančiuvienė) specialų
prizą iš Panevėžio parsivežė šeši
ketvirtokai. Mokytojos Gitanos
Stukienės ugdytiniai olimpiadoje
„Ispanakalbis pasaulis ir aš“ taip
pat pelnė pirmąją vietą. Taigi regėjome labai skirtingose srityse
ir veiklose pasižymėjusias komandas, garsinusias gimnaziją
respublikoje.
Šauniausi trečiokai buvo pristatyti mokytojos D. Vasiljevienės
ir direktorės Egidijos Vilkienės
vaizdo klipuose. Vedėjos Vilmantė Kudelytė ir Jana Patricija
Anna Van Gucht į sceną pakvietė
pirmūnes – Viktoriją Praviednają,
Giedrę Zdanavičiūtę, pirmūnes
ir olimpiadininkes, respublikinių
konkursų dalyves Eviją Buraitę,
Eivilę Čakaitę, Aistę Dagytę. Už
nuopelnus kitose srityse buvo apdovanoti dar penki trečiokai: Evita
Cololo, Rusnė Kuliešiūtė, Guoda
Pronckutė, Mantas Ramoška,
Giedrė Karlonaitė ir Smiltė
Šeimytė.
Filmukai apie geriausius ketvirtokus, kurti jų auklėtojų ir mokytojų, susirinkusiems atskleidė
mokyklą bebaigiančių žmonių
gražiausias asmenybės puses.
Didžiuojamės žmonėmis, kurie paskutinius mokslo metus
baigė puikiai. Pirmūnų ketvirtokų
gretose – Modesta Bogušytė,
Vaida Cerebiejūtė, Mindaugas

Česnulevičius, Mantas Ptakauskas,
Gabrielė
Tamkevičiūtė,
Daina Javarauskaitė, Gabrielė
Jauneikaitė, Morta Žūkaitė. Pagerbta buvo ir 4b klasės mokinė
Živilė Malaškevičiūtė – abiturientė, gebanti puikiai šnekėti dzūkiškai, yra Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų
– konkurso „Tramtatulis 2019“
laureatė. 4f klasės mokiniai Ema
Zdanavičiūtė ir Tomas Padegimas
– respublikinio Jaunųjų talentų
konkurso „Skambėk, Dzūkija –
2019“ 1-osios vietos laimėtojai. O
4a klasės mokinys Nerijus Pugačiauskas tapo prizininku Lietuvos
mokinių fotografijos konkurse.
Gimnazijos Tarybos tėvų premija
atiteko aktyviausiai gimnazijos
mokinei Eivilei Čakaitei. Mokytoja
Edita Nevulienė-Nemunaitienė
padėkojo aktyviausioms mokinių
savivaldos narėms abiturientėms
Živilei Malaškevičiūtei ir Annai
Uteshevai. Šių metų nauja nominacija „Metų pažanga“ įteikta 2c
klasės mokiniui Rojui Visockui.
Renginyje dalyvavusios Druskininkų savivaldybės švietimo
administracijos skyriaus vyriausiosios specialistės Inga Jakavonienė ir Jurgita Naruckienė
maloniai talkino, įteikiant apdovanojimus. Simbolines statulėles,
kurias kasmet kuria mokytojas
Andrius Mosiejus, nominantams
įteikė ir Druskininkų jaunimo

Tradicinis renginys „Bravo gimnazistai“ vainikuoja gražiausius ir ypatingus mokinių darbus mokslo, meno ir kitose srityse/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotraukos

reikalų koordinatorius Juozas
Kazlauskas. Renginio scenarijų
sukūrė lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja Erika Skrėliūnienė.
Jau septintus metus iš eilės Darius Šavolskis, 2000 metų laidos
abiturientas, šiuo metu dirbantis
vienoje iš ES saugumo institucijų Briuselyje, skiria stipendijas
dviem abiturientams – geriausiam istorikui ir anglistui. Gimnazijos direktorė E. Vilkienė paskelbė tų žmonių vardus. Metų
anglistu išrinktas Edvinas Savulionis, metų istoriku – Mindaugas
Česnulevičius.
Tikintis ne tik oficialaus, bet
nuoširdaus ir prasmingo renginio,
organizatoriai jau nebe pirmus
metus pasikliauja dainininkais iš
Alytaus. Šiemet apdovanojimų
intarpuose klausėmės Alytaus
jaunimo centro vokalinės studijos „Bel Canto“ (vadovė Aldona
Ramanauskaitė), kuriems nuoširdžiai dėkojame už sukurtą jaukumą ir nuostabius balsus.
Pabaigoje vėl scenoje pasirodę
keturi vedėjai padėkojo mokinių
tėvams, palaikantiems ir skatinantiems šiuos judėti tik pirmyn, bendrai
nuotraukai jie pakvietė visus nominantus, jų mokytojus ir svečius.
Šventė baigėsi, atminty liko gražios akimirkos, viduje – tvirtas tikėjimas jaunais žmonėmis, kurie
gražiai, po truputį kasdieniu darbu
kuria savo ateitį.
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Irklenčių entuziastas iš Italijos
išbandys vandens kelią nuo
Druskininkų iki Kauno
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Menininkė Rūta Burbulė: „Druskininkai –
nuostabus miestas gyventi ir kurti“

atkelta iš 1 psl.

„Menų kalvėje“ R. Burbulė siūlo tapybos ant šilko kursus suaugus- R. Burbulės sukurta skara pelnė apdovanojimą Prancūzijoje
iems/Asmeninio archyvo nuotrauka
surengtame šilko tapybos konkurse)/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vandens kelionių vandeniu entuziastas iš Italijos A. Ricci pradės vandens kelionę Nemunu
iš Druskininkų į Kauną/Asmeninio archyvo nuotrauka

Įdomu, kai lietuviai išbando
naujus kelionių mūsų upėmis
ir ežerais būdus, bet dar įdomiau, jei tai padaro svečiai iš
užsienio. Ateinančią savaitę
druskininkiečiai ir kurorto svečiai taps originalios akcijos
liudininkais. Vandens kelionių
vandeniu entuziastas iš Italijos
Andrea Ricci pradės vandens
kelionę Nemunu iš Druskininkų
į Kauną. Įdomiausia tai, jog jis
plauks ne valtimi, plaustu ar
baidare, bet irklente.
Sparčiai Lietuvoje populiarėjančia vandens priemone – irklente
– italas nusprendė per keturias
dienas nuplaukti iš Druskininkų į
Kauną. Tai – ne primoji šio italo
kelione irklente Lietuvos upėmis.
Gegužę jis plaukė Nerimi iš Vilniaus į Kauną ir įveikė 170 km
atstumą.
A. Ricci Lietuvą pasirinko neatsitiktinai. Irklenčių mylėtojas
mūsų šalyje yra lankęsis ne kartą,
jis dirba konsultantu vienoje iš
įmonių, vykdančioje transporto
plėtros projektus Lietuvoje.
„Iš paukščio skrydžio mačiau,
kad Lietuvoje yra daug gražių
vietų ir upių. Man labai patinka
žmonės, maistas, o irklentės yra
mano mėgstamiausias užsiėmimas. Pradėjau ieškoti įdomaus
maršruto, kurį galėčiau įveikti irklente. Pastebėjau, kad Neris jungia dvi Lietuvos sostines – Vilnių

ir Kauną, o iš puikaus Druskininkų
kurorto Nemunu galima pasiekti
Kauną. Ilgai laukiau šios galimybės sugrįžti į Lietuvą“, - sakė
A. Ricci, kuris irklente yra įveikęs nemažai upių Prancūzijoje,
Vokietijoje, Italijoje, Austrijoje,
Šveicarijoje.
A. Ricci prisipažino, kad aistrą
irklentėmis jis pajuto, vos tik jas
išbandęs: „Esu bandęs įvairiausias vandens priemones, bet irklentės man yra ypatingos. Čia
galima visą laiką stovėti ir stebėti
viską aplinkui, mėgautis gamta.
Labai pamilau šį sportą“.
Prieš pradėdamas plaukimą Nemunu, A. Ricci susitiks su Druskininkų savivaldybės vadovais ir
aptars tolesnio bendradarbiavimo
perspektyvas.
„Mums labai svarbūs tokie įvykiai, kuomet užsieniečiai atranda
Druskininkus ir sugalvoja išnaudoti vandens kelią“, – sakė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.
Kviečiame visus druskininkiečius ir kurorto svečius
iškilmingai išlydėti šaunųjį
italą į kelionę Nemunu. Laukiame Jūsų ateinantį antradienį, birželio 25 d., 11 val. 50
min. aikštėje prie Druskininkų
savivaldybės. Linksmai palydėsime A. Ricci prie Nemuno
ir palinkėsime jam sėkmingo
plaukimo!

Sveikatinimo įstaigoms –
Lietuvos kurortų asociacijos
pagalba
Neseniai Lietuvos kurortų asociacijos prezidentu tapęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas gilinasi į kurortuose dirbančių
įstaigų problemas ir ieško sprendimo būdų. Naujasis asociacijos
prezidentas susitiko su Druskininkuose veikiančių sveikatinimo
įstaigų atstovais ir domėjosi, su
kokiomis problemomis jos susiduria, kokių sprendimų reikia, kad
jų neliktų.
Sveikatinimo įstaigų vadovai išskyrė dvi problemas, kurias tektų
spręsti nacionaliniu lygiu, keičiant
įstatymų bazę ar inicijuojant naujus Vyriausybės sprendimus.
Viena iš jų – pridėtinės vertės

mokesčiu (PVM) apmokestinamų
sveikatinimo paslaugų teikimo
spektras. Šiuo metu galiojanti
tvarka kelia daug keblumų ir
trukdo verslui.
Antroji problema, kurią pateikė
sveikatinimo įstaigų vadovai, –
Fizinės medicinos ir reabilitacijos
(FMR) gydytojų trūkumas.
Meras R.Malinauskas nori surinkti didesnį Druskininkų ir kitų
kurortų sveikatinimo įstaigų problemų ir spręstinų klausimų paketą, kad, pasinaudodamas Lietuvos kurortų asociacijos vadovo
įgaliojimais, galėtų ieškotų tų problemų spendimų Vyriausybėje,
Seime ir ES institucijose.
Druskininkų savivaldybės informacija

Suknelių kolekcijos pristatymas (Kairėnų botanikos sode, 2016 m.)/Asmeninio archyvo nuotrauka

Tad jokių netikėtumų nebuvo:
pasikeitė tik vieta ir žmonių veidai,
o mano darbas liko toks pat.
Tiesa, pačioje pradžioje truputį
nuogąstavau, ar bus norinčių pas
mane ateiti, bet labai džiaugiuosi,
nes mano lūkesčiai viršyti bent
keletą kartų. Nesitikėjau, kad bus
toks didelis susidomėjimas šia
sritimi!
– Koks buvo pačios kelias į
meną?
– Nuo pat vaikystės esu glaudžiai
susijusi su menu. Būdama kelerių
metų, pradėjau lankyti moksleivių
rūmų dailės būrelį. Po to Stasio Vainiūno muzikos mokykloje
mokiausi dailės specialybės. Baigiau keturmetę Vilniaus Justino
Vienožinskio dailės mokyklą, apsigyniau diplominį darbą portretų
tema. Daug metų mokiausi papildomai piešimo pas dėstytoją Marijų
Piekurą. Įstojau į Nacionalinę M. K.
Čiurlionio menų gimnaziją, taip pat
tapybos specialybę. Apsigynusi
interaktyvaus dizaino diplomą,
įgijau audiovizualinio meno ir meno
pedagogikos bakalauro laipsnius.
Parašiau dailės edukologijos magistro darbą „Populiariosios kultūros
vaizdinių panaudojimas plečiant
vaikų vizualinę raišką dailės
būrelyje“. Vėliau gilinau žinias
įvairiuose seminaruose bei mokymuose pasirinktoje šilko tapybos
srityje.
– O kaip atradote tapybą ant
šilko?
– Senokai ir visai netikėtai.
Anksčiau tapydavau aliejiniais
dažais, bet dėl įvairių kvapų,
naudojamų skiediklių, vaitspirito,
terpentino ir panašių dalykų,
nusprendžiau atsisakyti tapymo
šiais dažais, o atsiradusią
spragą užpildžiau tapyba ant
šilko. Pabandžiusi nulieti mažytę
skarelę, labai susižavėjau visu

procesu, ir tapau ant šilko iki
šiol. Man tai – atsipalaidavimas,
užsimiršimas nuo rūpesčių, noras
išbandyti skirtingų technikų derinius ir smalsumas – kaip atrodys
baigtas darbas? Tapau įvairius
aksesuarus, skareles ir šalikėlius,
kaklaraiščius, sukneles, tunikas,
kaftanus, užuolaidas bei paveikslus. Visa mano darbinė veikla
teikia man labai daug džiaugsmo.
– Suknelės ir tapyba ant šilko
– kuo ypatinga ši veikla Jūsų
kūrybinėje biografijoje?
– Tik pradėjusi tapyti ant šilko,
liejau skareles ir šalikėlius,
dar paveikslus, o vėliau mano
mama
paprašė
suknelės.
Norėjosi išbandyti kažką nauja,
ir nuliejau suknelę... Nebuvo paprasta, nes reikėjo įtempti ant
medinių rėmų didelius gabalus
medžiagos ir bent jau numanyti,
įsivaizduoti, kur tapoma vieta
bus pasiūtoje suknelėje. Bet
po šio pirmojo sėkmingo bandymo jau nebegalėjau sustoti:
antra, trečia suknelė. Ilgainiui
atsirado užsakymų. Ir man vis
dar patinka lieti sukneles. Ieškau
drabužių fasonų, derinu su
siuvėja, mėginu įvairius technikų
derinius, daug valandų tapau. O
išvydusi rezultatą, džiaugiuosi.
Praeina ne mėnuo ir ne du, kol
sukuriu, pagaminu suknelę, tad
per tą laiką susigyvenu su kiekviena iš jų, kiekviena iš jų turi ir
savo istoriją.
Rūtos Burbulės surengtos
parodos: „Moters pasaulis“ (4
suknelių kolekcijos pristatymas,
„Žalgirio arena“, 2018 m.); „Rock
n Roll“ (16 tapytų suknelių kolekcijos pristatymas, „Comfort hotel
LT“, 2017 m.); „Miglos“(Ignalinos
krašto muziejuje, 2016 m.); „Susapnavau“ (Reškutėnų tradicinių
amatų centre, 2015 m.); „Autorinė

Paroda „Moters pasaulis“ („Žalgirio
arena“, 2018 m.)/Asmeninio archyvo
nuotrauka

dizainerės Rūtos Burbulės paroda“
(Marijos ir Jurgio šlapelių name
muziejuje, 2014 m.); „Gyvenimo
smulkmenos“ (Vilniaus specialiuose socialinės globos namuose,
2013 m.) ir kitos. Bendros su kitais autoriais parodos: „Paroda“
(Emsy degalinių parodų salėje,
2018 m.); „Trise valtyje“ (Taujėnų
dvare, 2018 m.); „Moters pasaulis“ („Žalgirio arena“, suknelių
kolekcija, 2017 m.); „Varlytė
keliauninkė“ (Utenos kultūros
centro dailės galerija, 2016 m.);
suknelių kolekcijos pristatymas
(Kairėnų botanikos sode, 2016
m.); „Kur dingo varlytė?“ (Vilniaus
universiteto
botanikos
sode,
2016 m.); „Žali taškai“ (Lietuvos
technikos bibliotekoje, 2016 m.);
„Angelų pasakos“ (Sapiegų parke,
2015 m.); Šilko tapybos asociacijos narių paroda (Švenčionių
Nalčios muziejuje, 2015 m.);
„Švytėjimas“ (Beepart kultūros
centre, 2014 m.).
Parengė Ramunė Žilienė
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Jaunimo užimtumo centre – filmo „Begalinis
koridorius“ peržiūra

Druskininkiečiai turėjo galimybę ne tik pamatyti garsią, įvairius prestižinius apdovanojimus pelniusią dokumentinę juostą apie Chodžali
tragediją, bet ir pabendrauti su vienu iš šio filmo herojų, karo žurnalistu R. Lapaičiu (kairėje)/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Ž. Baležentienė (dešinėje) dalyvavo pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo stažuotėje Ispanijos Galisijos regiono švietimo institucijose/Asmeninio archyvo nuotrauka

Žydrūnė Baležentienė,
pradinių
klasių
mokytoja
metodininkė
Birželio 2-8 dienomis 12 mokytojų iš Lietuvos vykome
į tęstinį pradedančiųjų pedagogų profesinį mokymąsi
organizuojančių
pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo stažuotę Ispanijos Galisijos regiono švietimo institucijose.
Projektą „Tęsk“ įgyvendina
Ugdymo plėtotės centras. Paraiškas teikė pedagoginės stažuotės mentoriai, kurie šiais
mokslo metais buvo atrinkti
dalyvauti projekte ir dirba su
pradedančiaisiais pedagogais
stažuotojais.
Iš Druskininkų savivaldybės
mokyklų, dalyvaujančių projekte,
į mentorystės stažuotę Ispanijoje
vykau aš viena.
Stažuotė organizuota Galisijos
Santiago de Compostela mieste.
Lankėmės Galisijos autonominio regiono tarybos kultūros,
švietimo ir universitetų valdymo

ministerijoje, Santiago de Compostela universiteto ugdymo
mokslų fakultete, Galisijos regiono autonominio profesinio tobulinimo ir inovacijų centre (CAFI)
bei mokyklose. Stažuotės dalyviai sužinojo apie Ispanijos švietimo sistemą ir jos organizavimą,
pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, mokytojų
veiklos vertinimą, pedagoginių
stažuočių įgyvendinimo specifiką, mokytojų tarpusavio bendradarbiavimo aspektus ugdymo
bendruomenėje.
Buvo išsamiai pristatytos Ispanijos pedagogų rengimo pagrindinės institucijos ir jų funkcijos,
švietimo sistemos išskirtinumai
bei organizavimas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, strateginiai
švietimo planai, galimybės įsidarbinti mokytoju viešajame sektoriuje. Mokyklose stebėjome vedamas pamokas. Savaitė prabėgo
labai turiningai ir nepastebimai.
Visi grįžome patobulėję, kupini
naujų idėjų darbui su mokiniais ir
kolegomis.

Antradienį Jaunimo užimtumo centre surengtoje filmo
„Begalinis koridorius“ peržiūroje druskininkiečiai turėjo galimybę ne tik pamatyti garsią,
įvairius prestižinius apdovanojimus pelniusią dokumentinę
juostą apie Chodžali tragediją,
bet ir pabendrauti su vienu iš
šio filmo herojų, karo žurnalistu Ričardu Lapaičiu bei režisieriumi, prodiuseriu Aleksandru Broku.
Renginyje viešėjo ir garbingi svečiai: Tarptautinio Europos-Azijos
spaudos fondo prezidentas Umudas Mirzojevas, Azerbaidžano
Respublikos ambasadoriaus padėjėjas Atesh Girkhijev, Lietuvos
Seimo narė Aušra Papirtienė,
Druskininkų policijos komisariato
viršininkas Gintaras Krasnickas,
taip pat Lazdijų švietimo centro,
Viešosios bibliotekos, Meno mokyklos atstovai. Prieš filmo peržiūrą koncertavo Lazdijų meno
mokyklos orkestras „Žingsniai“
(vadovai Irina Gudebskienė ir
Deimantas Pavilonis).
Chodžali – miestas, buvęs
tuomečio Kalnų Karabacho teritorijoje. „1992 metais naktį iš
vasario 25 į 26-ąją žudynės Chodžali nusinešė 613 gyvybių... 106
moterys, 63 vaikai, 70 senelių...
487 žmonės patyrė sunkius sužalojimus, 1275 pateko į nelaisvę,
daugiau nei šimtas dingo be žinios, 54 nužudyti ypač žiauriai.
Tai vienos nakties skaičiai. Nė
vienas iš Chodžali žudikų iki šiol
nėra nuteisti... Kai kurie vėliau
užėmė aukštus postus, važinėjo oficialių vizitų, rašė knygas,

girdamiesi, kaip jie „tai“ padarė. O
mes esame čia, nes turime kitokį
požiūrį į vaikystę, tėvus, gyvybę,
taiką...“, – kalbėjo renginyje karo
žurnalistas Ričardas Lapaitis.
Žuvusiųjų atminimas pagerbtas
tylos minute.
R. Lapaitis – saviraiškos klubo
„Lazdijų Menė“ prezidentas, tarptautinio Europos-Azijos spaudos fondo atstovas Lietuvoje, už
darbą karštuose taškuose pernai
Baku vykusioje mokslinėje konferencijoje apdovanotas aukso ordinu „Auksinė Širdis“. R. Lapaitis
Kalnų Karabache karo žurnalistu
dirbo trejus, Čečėnijoje – ketverius metus. Jo straipsniai iš karštųjų zonų publikuoti įvairiuose Lietuvos dienraščiuose, žurnaluose.
Daugiau nei ketverius metus
kurtas ir 2014-aisiais pasirodęs
„Begalinis koridorius“ – penkiolikos šalių kino profesionalų komandas suvienijusi dokumentinė
kino juosta apie masines civilių
azerbaidžaniečių žudynes per
separatistinių Armėnijos pajėgų
išpuolį.
Filmo ašis – liudininkų ir kariškių
atpasakojami įvykiai. Pagrindiniai
herojai – Chodžali kaimo muzikantas, jauna motina, karinės atakos metu pagimdžiusi mergaitę.
Anglų kalba „Begalinį koridorių“
įgarsino britų aktorius Džeremis
Aironsas (Jeremy Irons).
Filmo režisierius ir prodiuseris
A. Brokas susitikime papasakojo,
kaip filmo kūrėjus likimas susiejo
su R. Lapaičiu: „Man teko studijuoti drauge su azerbaidžaniečių kilmės bendramoksliu, kuris
pasakojo, kas nutiko jų šalyje, ir

užsiminė, kad devintojo dešimtmečio pradžioje kažkas iš lietuvių žurnalistų rašė apie karą,
Azerbaidžaną, Kalnų Karabachą.
Išsiaiškinome, kad tai buvo Ričardas, susiradome jį. Esu dėkingas,
kad jis leido mums prisiliesti prie
savo dienoraščių, pasitikėjo mumis, atvėrė savo išgyvenimų lobynus. Džiaugiuosi, kad sudaryta
galimybė filmą šiandien parodyti
ir Druskininkuose.“
Tarptautinio
Europos-Azijos
spaudos fondo prezidentas U.
Mirzojevas iš Baku specialiai atvykęs į filmo peržiūrą Druskininkuose, įvardijo, kad filmas byloja
apie žiaurumą, kurį patyrė jo Tėvynė, Azerbaidžanas ir tauta, o
įvykių liudininkas jis yra ir pats:
„Įvykiai labai tiksliai nušviesti
filme. Nei šio man svarbaus susitikimo, nei filmo nebūtų, jei ne garbingas Lietuvos sūnus Ričardas
Lapaitis“, – kalbėjo U. Mirzojevas,
padėkojęs susirinkusiems į renginį druskininkiečiams, filmo kūrėjams bei visiems, padėjusiems
organizuoti Druskininkuose jo
peržiūrą. Karo žurnalistui R. Lapaičiui ir filmo režisieriui bei prodiuseriui A. Brokui U. Mirzojevas
įteikė aukščiausius apdovanojimus „Karabach“. Už prisidėjimą
prie objektyvios informacijos apie
Kalnų Karabacho konfliktą ir procesus, atkuriant taiką, viešinimo,
Druskininkų policijos komisariato
viršininkui Gintarui Krasnickui ir
Jaunimo užimtumo centro direktorei Aušrai Nedzinskienei įteiktos padėkos.
Parengė Ramunė Žilienė

Bibliotekoje – druskininkiečio R. Povilansko kūrybos paroda „Paletė“
Praėjusi penktadienį Druskininkų savivaldybės viešojoje
bibliotekoje surengtas druskininkiečio Romualdo Povilansko kūrybos darbų parodos „Paletė“ atidarymas, į kurį
susirinko menininko bičiuliai
ir jo kūrybos gerbėjai. Parodą
galima apžiūrėti iki liepos 15
dienos.
Parodoje „Paletė“ eksponuojamos kelios dešimtys naujausių,
per pastaruosius metus sukurtų
paveikslų – tapyba akrilu, aliejumi. R. Povilansko žodžiais, tapybai jis visada turėjo ir turi laiko.
Pastaruoju metu, kai jau yra pensinio amžiaus, laiko kūrybai jis
skiria kasdien – po penketą-šešetą valandų.
Klausiamas, iš kur kilo jo pomėgis tapyti, R. Povilanskas pasvarstė, kad jo kūrybiškumą veikė

knygos, jos lavino ir vaizduotę:
„Skaityti pamėgau labai anksti.
Vaikystėje tempdavausi į namus
įvairiausias knygas. O knygose
juk dar būdavo ir „vaizdelių“ –
iliustracijų. Tad ir mano vaizduotė,
fantazija vystėsi su skaitymu. Pamenu, kokį įspūdį man padarė
smetoninio leidimo „Faustas“. Žinoma, Gėtę dabar suvokiu visiškai kitaip... Menininkas daug pats
savęs atskleidžia, įkūnija savo
kūriniuose. Nesvarbu, ar jis būtų
literatas, ar dailininkas.“
R. Povilanskas sakė, kad jis nepaiso, yra įkvėpimas ar ne – tiesiog ima ir tapo: „Kartais priverčiu save „dirbti“ teptuku. Ir tada
pats paveikslas tarsi veda kūrybiškumo keliu, diktuoja spalvas,
formas ar siužetą. Būna, kad tą
pačią dieną, tą patį paveikslą perdarau tris ar keturis sykius.“

Dailininkas minčių ir idėjų semiasi, stebėdamas gyvenimo
smulkmenas. Kūrybinius impulsus jis gauna iš tokių, regis,
paprastų, kasdieniškų dalykų
– gležno pienės žiedo, prigludusio akmenės užuovėjoje arba
kasdien daugybės praeivių minamo takelio prie Ratnyčėlės...
Menininko žvilgsnio išgrynintos,
„nuvalytos“ mus supančios aplinkos detalės paveiksluose gali būti
užfiksuotos it mažas stebuklas,
išryškėti paslaptingo siužeto ar
vizijos pavidalu.
Kodėl „Paletė“? Galbūt todėl,
kad paletėje, be kurios neįsivaizduojamas dailininko portretas,
yra daug spalvų – įvairių, gražių,
kaip ir pats gyvenimas?
„Mano Druskininkai“
informacija

Bibliotekoje surengtas druskininkiečio R. Povilansko kūrybos darbų parodos „Paletė“
atidarymas/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Lopšelyje-darželyje „Bitutė“ – Olimpinė diena

Olimpinės dienos dalyviai buvo supažindinti su įvairiomis olimpinėmis sporto šakomis bei vertybėmis/Lopšelio-darželio „Bitutė“ archyvo nuotrauka

Žilvinas Matijošaitis
lopšelio-darželio „Bitutė“ neformaliojo ugdymo mokytojas
Lopšelis-darželis
„Bitutė“
dalyvauja respublikiniame projekte „Olimpinė karta“. Taigi,
minint Tarptautinę olimpinę
dieną, gražų birželio 12 dienos
rytą vaikučiai, auklėtojos ir jų

padėjėjos rinkosi į sporto aikštelėje organizuotą Olimpinę
dieną. Šventės tikslas – skatinti
vaikų fizinį aktyvumą, norą kuo
daugiau judėti, sportuoti, domėtis sveika gyvensena.
Renginio dalyviai buvo supažindinti su įvairiomis olimpinėmis
sporto šakomis bei vertybėmis:
draugiškumu, pagalba draugui,

tolerancija. Estafečių metu buvo
naudojami rankinio, futbolo krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos elementai. Daug teigiamų
emocijų vaikai patyrė, rungtyniaudami įvairiose estafetėse bei
kliūčių ruože.
Linksmos buvo ir kitos rungtys, o
gera savijauta ir nuotaika suteikė
noro kuo daugiau visiems sportuoti.
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Spalvos, juokas ir nepamirštami nuotykiai
„Domino“ teatre
„Nuotykių per daug nebūna!“,
– tokiu šūkiu šiais metais „Domino“ teatras pasitinka vasarą.
Šiemet ji bus išties ypatinga
– spalvota, įdomi ir kupina
nepamirštamų vasaros nuotykių! Pradėti vasaros sezoną
„Domino“ teatras nusprendė
dalyvaudamas vienoje įspūdingiausių miesto švenčių –
Druskininkų kurorto šventėje.
„Labai džiaugiamės, kad šiemet
turėjome unikalią progą vasarą
pradėti Druskininkų kurorto šventėje bei pirmą kartą dalyvauti ir tradicinėje tapusioje teatralizuotoje
eisenoje. Tai buvo puikus būdas
pradėti mūsų ryškią, nuotaikingą
ir spalvotą „Nuotykių vasarą“!“, –
sako „Domino“ teatro vadovė Diana Bukantaitė-Kutkevičienė.
Patirtus didžiausius vasaros,
vaikystės ar net viso gyvenimo
nuotykius prisiminė ir papasakojo
ir „Domino“ teatro aktoriai.
„Iš vaikystės geriausiai prisimenu senąją Palangą, su ankstesne Basanavičiaus alėja, savo
ypatingu kvapu. Ji man buvo lyg
kokia stebuklinga planeta, kurioje
įvykę labai daug nuostabių dalykų... – dalinasi aktorius Sakalas
Uždavinys. – O iš šių laikų labiausiai įsiminė praėjusią vasarą patirtas nuotykis – trise iš Lietuvos
su sklandytuvais nuskridome net
iki Ukrainos! Nors visi sakė, kad
tai neįmanoma, niekas dar nėra
tokio atstumo (1800 km) nėra įveikęs, bet mums pavyko! Nuo Baltijos iki Juodosios jūros nuskridom
per 5 dienas. Nerealus jausmas
– lyg būčiau į Everestą įkopęs!“.
Aktorius Dovydas Stončius su
nostalgija prisimena vieną vasaros nuotykį Vokietijoje, kur prieš
dešimtmetį teko dalyvauti teatrų
festivalyje: „Teatro kieme viena iš
teatro trupių rengė pasirodymą,
kurio metu buvo galima laimėti
automobilį. Nusprendžiau sudalyvauti. Žaidimo esmė – kuo ilgiau
išlaikyti padėtą plaštaką ant automobilio stogo. Pradžioje dalyvių buvo daug, bet su laiku jų vis
mažėjo, kol galiausiai, apie 6 val.
ryto, likome dviese su vokiečiu
apšvietėju. Abu sušalę ir peralkę

Pradėti vasaros sezoną „Domino“ teatras nusprendė dalyvaudamas vienoje įspūdingiausių
miesto švenčių – Druskininkų kurorto šventėje, o vasarą druskininkiečius ir svečius kvies į
spektaklius/„Domino“ teatro archyvo nuotraukos

laikėmės iki 9 val. ryto, kol pagaliau vokietis nebeištvėrė ir išbėgo į
tualetą. Taip aš laimėjau „Peugeot
105“ – 1987 m. gamybos automobilį“, – su plačia šypsena užbaigia
pasakojimą Dovydas Stončius.
„Draugų suorganizuotas bernvakaris“ – tokioje frazėje jau užkoduotas tikrų tikriausias nuotykis. Rokas Petrauskas tą tik
patvirtina: „Per bernvakarį mane
pagrobė, ant galvos uždėjo gobtuvą, išmetė laukuose ir liepė rasti
kelią namo – per miškus ir dilgėlių pievas. Miške radau kompasą,
kirvį ir banano kostiumą, tad

kelionę turėjau tęsti kaip „žmogus
– bananas“. Išėjęs iš miško stabdžiau pravažiuojančius automobilius, bet žmonės bijojo sustoti „bananui“ su kirviu rankose. Draugai
tikrai pasistengė, kad to nuotykio
nepamirščiau visą gyvenimą!“.
Jei ir jūs jau pasiilgote vasaros
nuotykių, apsilankykite „Domino“
teatre. Šią vasarą „Eglės sanatorijoje“ rodysime pačius populiariausius spektaklius! Nepraleiskite progos patirti geriausią
vasaros nuotykį!
Organizatorių informacija

Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ ieško auklėtojo
dirbti ikimokyklinio amžiaus grupėje 1 etatu.

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

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis pedagogo išsilavinimas pagal specialybę;
puikūs bendravimo įgūdžiai su vaikais; gebėjimas dirbti IKT.
Privalumai: pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis,
gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus ikimokyklinukais, komunikabilumas, aktyvumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti komandoje, ankstesnės(-ių) darbovietės (-čių) rekomendacijos.
Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos duomenis:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą (CV);
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus
informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.
Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiusti elektroniniu
paštu: koriukas@gmail.com
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„Saulės“ pagrindinėje mokykloje – padėkų diena
Renata Jaskelevičienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja
Birželio 13 dieną „Saulės“
pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai jau šeštą
kartą rinkosi į tradicinę padėkų dienos šventę „Nešu
saulę Tau į delnus...“, kuri ir
šįmet mokslo metų palydėtuvėse sukvietė gausų būrį
mokytojų, mokinių, tėvelių,
panorusių skambiomis mokyklos pergalėmis pasidžiaugti
drauge. Susirinkusius renginio dalyvius pasveikino ir
padėkas bei paukščio statulėles, simbolizuojančias ,,Svajonių skrydį“, rėmėjų dovanas
padėjo įteikti Druskininkų
Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė Lina Gražulienė
bei
Druskininkų
policijos
komisariato vyriausiasis tyrėjas Edgaras Suchanekas,
mokyklos tarybos nariai – Simonas Kazakevičius ir Vaida
Naugolnikienė.
Susirinkusius šventės dalyvius
pasveikino mokyklos direktorė
Ramutė Siliūnienė. Ji apibendrino
nuvilnijusių mokslo metų svarbiausius darbus, pasiekimus, pasidžiaugė laimėjimais, kiekvieno
mokinio asmenine ūgtimi, gražiu
virsmu. Direktorė viliasi, kad kiti
metai bus taip pat sėkmingi, įdomūs, sugrįžę po vasaros atostogų
mokiniai dar kruopščiau sieks
naujų pergalių, negailės ryžto ir
jėgų tikslui pasiekti, o juos ugdantys mokytojai ir kitąmet nepristigs
entuziazmo, dalinsis savo patirtimi, bendradarbiaudami su mokiniais ir tėveliais, sieks geriausių
rezultatų.
Šventės metu buvo pasveikinti
pačius aukščiausius įvertinimus –
dešimtukus – metiniame kraityje
sukrovę mokiniai. Jiems įteiktos
paukščių statulėlės, simbolizuojančios kilimą aukštyn, veržlumą,
iniciatyvumą, atkaklų siekį, drąsią

Padėkų dienos šventė „Nešu saulę Tau į delnus...“ į mokslo metų palydėtuves sukvietė gausų būrį mokytojų, mokinių, tėvelių, panorusių
skambiomis mokyklos pergalėmis pasidžiaugti drauge/Donato Savulionio nuotrauka

svajonę – tai dailės mokytojos
Genutės Sutkienės kruopštaus ir
kūrybingo darbo rezultatas.
Padėkos ir dovanos įteiktos
Ugnei Jurkšaitytei (7a kl.), Austėjai Kleponytei (8a kl.), Gabijai
Skliutaitei (7c kl.), Justinai Janulevičiūtei (7c kl.) ir Gabrielei Balionytei (7b kl.). Ugnė ir Austėja
yra Savivaldybės olimpiadų, konkursų dalyvės bei laureatės, aktyvios mokyklos renginių vedėjos,
tad abi buvo paskatintos piniginėmis dovanomis. Jas Druskininkų
miesto geriausiai besimokantiems mokiniams įsteigė Darius
Šavolskis, buvęs druskininkietis,
dabar besidarbuojantis Briuselyje, Europos Gynybos agentūroje. Dar viena ypatinga dovana
už nuolatinę ūgtį, asmeninių tikslų
kėlimąsi ir sistemingą jų įgyvendinimą, žingeidumą, kūrybiškumą
ir aukštus mokymosi pasiekimus buvo apdovanota Justina

Janulevičiūtė. Jai asmeninę Kazakevičių šeimos dovaną įteikė
Druskininkų savivaldybės tarybos
ir mokyklos tarybos narys Simonas Kazakevičius.
S. Kazakevičius yra ir asociacijos „Druskininkų klubas“ narys,
todėl tądien jis perdavė ir dvi šios
asociacijos dovanas – aktyviausiam mokiniui ir mokytojui. Už
iniciatyvumą, aktyvią veiklą mokyklos mokinių taryboje, renginių
organizavimą piniginė premija
ir pramogos velomobiliu įteikta
Paulinai Vysockytei; už drąsias
idėjas, jų įgyvendinimą, glaudų
bendradarbiavimą su tėvais,
STEP tėvų grupės mokymus apdovanota pradinių klasių mokytoja Aušra Keturkienė.
Renginio metu įteiktos padėkos ir rėmėjų dovanos labai gerai besimokantiems mokiniams,
I-ųjų vietų laimėtojams olimpiadose, savivaldybės, zoninių ir

respublikoje konkursų laureatams
ir juos paruošusiems mokytojams.
Jų būta išties daug! Pirmosios
vietos laimėtos chemijos, biologijos, matematikos, technologijų
olimpiadose, meninio skaitymo
konkurse, M. K. Čiurlionio miniatiūrų konkurse, Tarptautiniame
jaunimo epistolinio rašinio konkurse, įvairiose sporto varžybose!
Pergalės mieste mūsų mokyklos
mokinius išplukdė ir į platesnius
vandenis – itin gerai sekėsi zoniniame etape, respublikoje žaisti
futbolą – tai kūno kultūros mokytojo Vytauto Kapčiaus sistemingo,
atkaklaus, uždegančio darbo rezultatas! Mokytojo vedamas treniruotes noriai lanko ir berniukai,
ir mergaitės. O jos spėjo pranokti
net stipriąją lytį ir savo skambiais
pasiekimais – pergalės „Golo“,
„Lady Golo“ čempionatuose garsina mokyklos vardą jau ir respublikoje... Zoninėse „Šviesoforo“

varžybose, konkurse „Sveikatos
galerija 2019“, respublikiniame
piešinių konkurse saugaus eismo
tema ir vėl tapome pirmi!
Kone visus mokslo metus „Saulės“ pagrindinės mokyklos 5-10 kl.
mokiniai rungtyniavo projekte „Aš
stengiuosi – mano klasė laimi“:
tokiu būdu projekto sumanytojai
skatino mokinių pilietines iniciatyvas, aktyvų dalyvavimą mokyklos
ir miesto renginiuose, varžybose,
konkursuose, ugdė asmeninę
atsakomybę, reiklumą sau ir klasės draugo elgesiui, mokymuisi,
skatino įvairių pareigų atlikimą.
Šįmet atkakliausi ir atsakingiausi
projekte buvo 5a klasės mokiniai
– rudenį jie galės džiaugtis edukacine kelione į Liškiavą!
Gražia padėka už tikėjimą ir
didžiavimąsi savo mokytojais, jų
darbais, už mokytojų iniciatyvų
skatinimą ir palaikymą, šiltą bendravimą ir kasdienį rūpinimąsi
savo darbuotojais buvo apdovanota ir mokyklos direktorė R. Siliūnienė – jai apdovanojimą įteikė
mokyklos tarybos pirmininkė
Vaida Naugolnikienė.
Šventinę nuotaiką renginio dalyviams padėjo sukurti mokytojos
Birutės Levanaitienės šokių studija „Rock-rock”, mokytojos Irenos Daniušienės ugdytinė Aida,
mažieji Gintarės studijos vaikai,
originalų pasirodymą dovanojo
Deinora ir Tomas, „X faktoriaus“
dalyvis, renginio vedėjas Artūras
Skausmenis.
Vakaro pabaigoje padėkota
įvairioms miesto institucijoms bei
pavieniams fiziniams asmenims
už paramą, organizuojant šį renginį: tai Druskininkų savivaldybės
administracija, ,,Grand SPA Lietuva“, Liškiavos turizmo ir informacijos centras, UAB ,,Biurui plius“,
Justina ir Eimantas Mazaliauskai,
Rūta ir Simonas Kazakevičiai,
mokytoja Birutė Karmonaitė, Darius Šavolskis, asociacija ,,Druskininkų klubas“, UAB ,,Juskada“ ir
UAB „Floros melodija“.

Birželio 14-oji – gedulo ir vilties diena: „Atimta vaikystė“

Kaip ir kasmet, Gedulo ir Vilties diena paminėta Ratnyčios
bažnyčioje ir jos prieigose. Šįkart tema – „Vaikų žaislai tremtyje“, o istorijos faktai negailestingi – vien 1941-aisiais ištremta
apie 5000 vaikų, patekusių už
Šiaurės poliarinio rato...
„Atgimimo“ mokyklos Tolerancijos centro iniciatyva Birželio 14oji buvo paminėta po šv. Mišių,
kurias aukojo parapijos klebonas
Žydrūnas Vabuolas. Visi dalyviai, susirinkę bažnyčios šventoriuje, stebėjo jautrią Sauliaus
Lukošiūno meninę kompoziciją:
aštuntokės Ugnė, Gustė, Simona
ir Arminas vaidino epizodą iš

skurdžios mažųjų tremtinių kasdienybės. Valės Šmitienės mokinukės priminė seną žaidimą
„Šarkelė varnelė“, Ronatos Balkaitienės dainininkės padainavo
dainą, nukėlusią visus į tragišką
praeities laiką.
Mokyklos direktorė Danutė Časienė, kalbėdama ir cituodama
skaudžiai teisingus poeto Justino
Marcinkevičiaus žodžius apie „išsinešiotą Lietuvą“, priminė visiems,
kad istorinė atmintis turi būti dalinama. Ji padėkojo tremtiniams
ir politiniams kaliniams už dalinimąsi skaudžia praeitimi su mokyklinio amžiaus vaikais. Privalome
apie tai kalbėti, kad niekuomet

nepasikartotų ši tautos tragedija.
Gedulo ir Vilties dienos minėjime klausėmės ir Tremtinių
choro, vadovaujamo Antaninos Laurenčikienės, atliekamų
dainų. Pabaigos akcentas – visų
dalyvių ir žiūrovų bendrai atliekama daina, nukėlusi mintimis į
Lietuvos laukuose kvepiančias
„vosilkas“, sustiprino bendruomeniškumo jausmą. Lieka kartėlis,
kad į šį istorijos verpetą pakliuvo
vaikai, kad iš jų buvo atimta vaikystė... Jie buvo vaikai be žaislų...
„Atgimimo“ mokyklos
Tolerancijos centro
informacija

Gedulo ir Vilties diena buvo paminėta Ratnyčios bažnyčioje ir jos prieigose/Roberto
Kisieliaus nuotraukos
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Padėka
Džiaugiamės naujomis moderniomis,
spalvingomis vaikų žaidimų aikštelėmis

Nuoširdžiai džiaugdamiesi naujomis moderniomis, spalvingomis vaikų žaidimų bei fizinio aktyvumo lavinimo aikštelės konstrukcijomis, švariu geltonu smėliu – kad mažylių neįgudimo nevaržytų už
suteptų rūbelių skalbimą atsakingų mamų žvilgsniai – dėkojame visam Druskininkų savivaldybės
paslaugų ūkio kolektyvui ir jo vadovei Birutei Janušauskienei. Ji pasirūpino, kad naujosios vaikų
žaidimo aikštelės darbai būtų užbaigti iki birželio
1-osios, Tarptautinės vaikų gynimo dienos.
Ateities g. 10-uoju, 12-uoju, 18-uoju ir 20-uoju numeriais pažymėtuose namuose gyvenantys tėveliai
reiškia padėką ir už Paslaugų ūkyje pagamintas
tvirtas, patogias ir saugias dviejų rūšių sūpynes.
Skirtingos paskirties sūpynės ne tik suteikia mūsų
mažyliams džiaugsmo, jos reikalingos ir prasmingam užimtumui, įvairiai gyvenimo pažinimo patirčiai įgyti per džiugius potyrius.
Kai pakalbinome B. Janušauskienę, ji paminėjo,
kad šio projekto iniciatorius – Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, o lėšų jo įgyvendinimui skyrė Savivaldybė.
Todėl dėkojame merui R. Malinauskui, Savivaldybei ir Tarybos nariams, priėmusiems reikalingą sprendimą Ateities gatvėje, prie daugiabučių
namų, įrengti naują aikštelę, kurioje vaikai smagiai
galėtų pramogauti.
Mano asmeniniu požiūriu, tai yra savalaikė ir pati
vertingiausia investicija į augančią ją kartą.
Rasytė Mickevičienė,
Ateities gatvės gyventoja

Paveikslų
(ir ne tik)
rėminimo
paslaugos.
Tel. 8 699 89857,

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti
į vietą. Tel. 8 6987 2320

el. p.: deiviostudija@
gmail.com
„Menų kalvė“

Nuolatiniam darbui Druskininkuose reikalingas
stalius. Tel. 8 685 46006
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Renginiai
Birželio 26 d. 20 val. 54
Festivalio „Fortepijoninė muzikos
vasara Druskininkuose“ atidarymo
koncertas. Pianistai – Sonata ir Rokas
Zubovai. Programoje: M. K. Čiurlionio,
C. Debussy, A. Dvorako, M. Ravelio
kūriniai. Koncertas mokamas (M. K.
Čiurlionio memorialinis muziejus, M.
K. Čiurlionio g. 35)
Birželio 23 d. Žolynais kvepianti
ir vainikais dabinta Joninių šventė
Druskininkuose.
Renginyje
–
tradicinės apeigos: Joninių laužas,
žolynų
vartai,
paparčio
žiedo
paieškos, ugnies garbinimas ir
aukojimas, varduvininkų pagerbimas,
šventės simbolių dirbtuvėlės, eitynės
su žvakelėmis prie Ratnyčėlės ir
vainikėlių
plukdymas.
Dalyvaus
šiuolaikinio šokio studija „Opus“,
Morta Elžbieta, gyvos muzikos grupė
„Diksai“
XVII tarptautinis menų festivalis
DRUSKININKŲ VASARA SU
M. K. ČIURLIONIU
Nacionaliniu M. K. Čiurlionio
kultūros keliu

Užuojautos
Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios...
Nuoširdžiai užjaučiame Eleną Kerševičienę ir artimuosius,
mirus mylimam vyrui.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai
Skaudžią netekties valandą dėl mylimo tėvelio
Jono Subačiaus mirties nuoširdžiai užjaučiame
sūnų Antaną ir artimuosius.
Antakalnio g. 13 namo gyventojai

Birželio
22
d.
19.30
val.
Druskininkų
bažnyčioje:
Boris
Livschitz
(smuikas,
Lietuva,
Šveicarija,
Prancūzija),
Jurgita
Kazakevičiūtė (vargonai). Programoje
– M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, G.
Kuprevičius, M. Bronner kūriniai
Birželio
23
d.
19.30
val.
Druskininkų bažnyčioje: Aušra
Cicėnaitė
(sopranas),
Andrius
Pleškūnas (altas), Živilė Survilaitė
(vargonai). Programoje – M. K.
Čiurlionio, J. Naujalio, F. Schubert, V.
Bellini, E. Grieg kūriniai
Birželio
30
d.,19.30
val.
Druskininkų bažnyčioje: Zelma
Lukošiūnaitė (sopranas), Anielius
Lukošiūnas
(klarnetas),
Zita
Lukošiūnienė (vargonai). Programoje
– M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, A.
Kačanausko kūriniai

Parodos
Iki liepos 15 d. veiks Romualdo
Povilansko kūrybos darbų paroda
(Druskininkų savivaldybės viešoji
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Iki liepos 11 d. veiks Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
mokytojos
D.
Petrauskienės
ankstyvojo amžiaus vaikų tapybos
darbų paroda „Labirintai“ (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
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).
Iki liepos 4 d. veiks spaudinių
paroda ,,Sudie, sudie, Tėvyne
numylėta“, skirta Gedulo ir vilties
dienai (Druskininkų savivaldybės
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Iki liepos 11 d. veiks Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
mokytojos
D.
Petrauskienės
ankstyvojo amžiaus vaikų tapybos
darbų paroda „Labirintai“ (Druskininkų
savivaldybės viešoji biblioteka, V.
Kudirkos g. 13)
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)
Druskininkų miesto muziejuje veikia
paroda „1000 druskinių“ iš muziejaus
rinkinių (Druskininkų miesto muziejus,
M. K. Čiurlionio g. 59).
M. K. Čiurlionio memorialiniame
muziejuje atidaryta M. Dobužinskio
paroda „Scenografija Lietuvos teatre“.
Paroda veiks iki liepos 11 d.

Informuojame, kad 2019 m. liepos 3 d. 9 val. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0008:281), esančio Druskininkų sav., Ricielių k., priklausančio R. G. ir S.
G., ribų ženklinimas. Kviečiame dalyvauti gretimo sklypo, kad. Nr. 5935/0008:186, savininkus - L. Š. ir E. Matulevičiaus turto paveldėtojus.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, M. K. Čiurlionio g. 111-205, Druskininkai
Tel. 8 685 05537

V. K. Jonyno galerijoje atidaryta
Ramintos
Ardzevičienės
paroda
„Spalvotos balos“ V. K. Jonyno galerijoje.
Paroda veiks iki liepos 7 d.
Viečiūnų benruomenės centre veikia
meno kūrėjų Dianos Lukošiūnaitės
ir Linos Kabelkaitės karpinių paroda
„Medžio gyvenimas“

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

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas,
tvorelių betonavimas.
Paminklai ir granito tvorelės.
Druskininkai, Baravykų g. 6,
tel. 8 682 57295
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2019.06.21 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai.
13:00 Vartotojų kontrolė.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Spec. laida dėl siūlymo rinkimuose į Seimą ir savivaldybes įteisinti tik mažoritarinę sistemą.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas.
22:20 Keliai. Mašinos. Žmonės.
22:50 Fantastiškas penktadienis.
Legenda.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Komisaras Reksas.
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“.
07:25 „Simpsonai“.
07:55 „Atsargiai! Merginos“ .
08:25 „Atsargiai! Merginos“ .
08:55 „Aš matau tave“.
10:00 „Meilės sparnai“ .
11:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“ .
12:30 „Gyvenimo išdaigos“ .
13:00 „Pažadėtoji“.
13:30 „Pažadėtoji“.
14:00 „Pažadėtoji“.
14:30 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
15:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:25 „TV3 orai“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:22 „TV3 sportas“.
19:27 „TV3 orai“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS „Brolis lokys“.
21:10 VASAROS KINO TEATRAS
„Vienišas klajūnas“.
00:10 „Ką išdarinėja vyrai“.
01:50 „Jūrų pėstininkas 4:Judantis
taikinys“.
03:20 „Erelis Edis“.
05:15 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“. 05:40 „Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai“.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“ .
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 penktadienis.
21:00 SAVAITĖS HITAS. Džekas
Rajanas. Šešėlių užverbuotas.
23:00 Mirtinas greitis 2.
00:40 Keršto valanda.
01:55 Programos pabaiga.
2019 06 21 Penktadienis
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Reporteris.
09.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 Ne spaudai.
11.05 „Mylima mokytoja“.
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 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 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Nusikaltimas ir bausmė. Motina žudikė 1“.
22.30 Reporteris.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
00.35 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Nusikaltimas ir bausmė. Kruvinoji „Svainijos“ paslaptis 2“.
03.40 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
06:40 „Mentalistas“.
07:30 „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 „Amerikietiškos imtynės“.
20:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Bejėgis teisingumas.
23:20 Nusikaltėlių medžiotojas.
01:00 „F. T. Budrioji akis“.

2019.06.22 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
06:55 Premjera. Stormas. Ugnies
laiškai.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:30 Šventadienio mintys.
12:00 Iškilmingos padėkos šv. Mišios už Garbingojo Mykolo Giedraičio
paskelbimą palaimintuoju.
14:00 Džesika Flečer.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Muzikos festivalis „Nida 2019“
22:40 40-ies ir vis dar skaistus.
00:35 Legenda.
02:40 Gyvenimas.
03:35 Vakaras su Edita.
04:25 Džesika Flečer.
06:15 „Televitrina“. Lietuva,
2019. 3 s.
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 „Bibliotekininkai“
11:30 „Pasaka apie pagrobtą nimfą“
12:35 „Beždžionėlė riedlentininkė“
14:20 „Muzika, suradusi mus“
16:45 „Ekstrasensų mūšis“
18:30 „TV3 žinios“
19:17 „TV3 sportas“
19:22 „TV3 orai“
19:25 „Eurojackpot“
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Princesės dienoraštis 2. Karališkosios sužadėtuvės“
21:50 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS „Geležinis žmogus 2“
00:15 „Sinbadas ir Minotauras“
01:55 „12 galimybių 3. Padėtis be
išeities“
03:30 „Sveiki atvykę į džiungles“
05:05 „Gyvenimo išdaigos“
05:30 „Gyvenimo išdaigos“

06:45 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
07:10 „Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną“
07:35 „Kung Fu Panda“.
08:05 „Riterių princesė Nela“.
08:30 KINO PUSRYČIAI. Pramuštgalviai iškylauja.
10:00 Misija „Pelėdos“.
11:40 Devyni gyvenimai .
13:20 Muškietininkų žiedas.
15:05 Pametę galvas Las Vegase.
17:00 Gyvūnų pasaulis.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Turtuolis Ričis.
21:20 Pašėlę vyrukai 2.
00:05 Kelyje 2. Alaus tenisas.
01:45 Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas.
03:25 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.
07.50 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Joana Pavalkytė-Griniuvienė“.
08.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Karolina Praniauskaitė“.
09.00 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
11.00 PREMJERA „Aš myliu savo
vyrą“.
16.00 Žinios.
16.20 „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Pažintis“.
18.00 Žinios.
18.30 „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Kruvinas užrašas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „Nusikaltimas ir bausmė. Motina žudikė 2“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“.
01.10 „Moterų daktaras“.
03.00 „Nusikaltimas ir bausmė. Kruvinoji „Svainijos“ paslaptis 2“.
03.40 „Šeimininkė“.
05.20 „Pamiršk mane“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
06:10 „Nutrūkę nuo grandinės“.
06:35 „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 Tarptautinis galiūnų turnyras
„Savickas Classic“.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Nepaliesta Meksika“.
11:40 „Iš visų jėgų“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Policijos akademija“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:50 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
17:50 „Kas žudikas?“ .
18:55 „Nusikaltimų miestas“.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:35 MANO HEROJUS Briliantinis
planas.
23:45 AŠTRUS KINAS Gyvų neliks.
01:15 „F. T. Budrioji akis“.
02:00 „F. T. Budrioji akis“.

2019.06.23 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime
kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus
atgimimas.
13:50 Mis Marpl.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).

16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Premjera. Laisvės kaina. Sąjūdis.
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Duokim garo! Joninės.
23:30 Pagonių žiedas.
01:20 Vidurnaktis Paryžiuje.
02:50 Karštas kubilas – laiko mašina.
04:20 Poltergeistas.
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 „Gnomeo ir Džiuljeta“
13:05 „Beždžionėlė ekstremalė“
14:50 „Johanos paslaptis“
16:40 „Sugalvok norą“
18:30 „TV3 žinios“
19:22 „TV3 sportas“
19:27 „TV3 orai“19:30 VASAROS
KINO TEATRAS „Taksi“
21:25 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS „Pranašas“
23:20 „Palikti vandenyne 3. Tarp ryklių“
00:55 „Vienišas klajūnas“
03:30 „Kol nenuėjau miegoti“
06:30 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
06:55 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:20 „Nickelodeon“ valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną“.
07:45 „Kung Fu Panda“.
08:15 „Riterių princesė Nela“.
08:45 „Tomo ir Džerio pasakos“.
09:10 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 KINO PUSRYČIAI. Lego filmas.
11:20 Zatura. Nuotykiai kosmose.
13:15 Iš kur tu žinai?
15:30 Adamsų šeimynėlės vertybės.
17:20 Teleloto. TV žaidimas.
18:30 Žinios.
19:30 Eilinis Džo. Kerštas.
21:35 Maksas Stilas.
23:20 PREMJERA. Penkiasdešimt
pilkų atspalvių.
01:25 Pašėlę vyrukai 2.
03:45 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 PREMJERA „Pamotė“.
16.00 Žinios.
16.20 „Šerloko Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai. Šantažo karalius“.
18.00 Žinios.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Mirtinas susirėmimas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai.
22.30 Žinios.
23.00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“.
01.10 „Širdies plakimas“.
02.55 „24/7“.
03.35 „Detektyvas Linlis“.
05.05 „Kelrodė žvaigždė“.
05.50 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“.
06:40 Tarptautinis galiūnų
turnyras „Savickas Classic“.
07:35 „Džiunglių princesė
Šina“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Nepaliesta Meksika“.
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 „Šuo“.
20:35 „Šuo“.
21:45 „Juodasis sąrašas“.

22:45 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
23:45 Bejėgis teisingumas.
01:25 Gyvų neliks.

2019.06.24 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai.
07:00 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus
atgimimas.
08:00 Laukinės gamtos slėpiniai.
08:30 Linksmuolis Baris ir disko kirminai.
09:50 Džudė Mudė ir nenuobodi vasara.
11:25 Prancūzijos 2017 m. magijos
čempionatas.
13:00 Lemtingos vestuvės.
14:30 Gražiausi metai – geriausios
dainos. Vytauto Šiškausko jubiliejinis
koncertas.
15:55 Stebuklas.
17:28 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Grupės „Studija“ 35-mečio
koncertas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas.
22:20 Dviračio žinios.
22:50 Mėnesiena ir Valentinas.
00:30 Benis ir Džiun.
02:10 Keturi metų laikai.
03:55 Kaimynai.
05:30 Dviračio žinios (kart.).
06:00 „Televitrina“.
06:15 „Keršytojų komanda“.
06:45 „Mapetai. Antra dalis.
08:55 „Brolis lokys“.
10:30 „Ežiukas Bobis“.
12:20 „Vidurvasario vainikas“.
14:30 „Nuotykių ieškotojas. Midos
skrynelės prakeiksmas“.
16:35 „Kaimynas šnipas“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS
„Pi gyvenimas“
22:05 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS „Poilsiautojai. Pavydo žaidynės“.
00:15 „Kalėjimo bėgliai“.
01:10 „X failai“.
02:00 „APB“.
02:55 „Amerikietiška siaubo istorija“.
04:10 „Kalėjimo bėgliai.
05:00 „Paskutinis iš Magikianų“.
05:30 „Virtuvė“.
06:40 Turtuolis Ričis.
10:10 Tomas ir Džeris sutinka Šerloką Holmsą.
11:05 Laukiniai nuotykiai.
12:45 Alvinas ir burundukai.
14:35 Vyrai juodais drabužiais.
16:40 Vagis policininkas.
18:30 Žinios.
19:30 Smurfai.
21:40 Medalionas.
22:30 Tęsinys Medalionas.
01:35 Košmaras Guobų gatvėje.
03:10 Maksas Stilas.
04:40 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 „24/7“.
09.00 „Tiesa apie alkoholio vartojimą“.
10.00 „Kelionė Žeme“.
11.00 „Moteriškas apiplėšimas“.
13.25 TV parduotuvė.
13.40 „Moteriškas apiplėšimas“.
16.00 Žinios.
16.25 Rubrika „Verslo genas‘‘.
16.28 Orai.
16.30 „Šerloko Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo“.
18.00 Žinios.
18.30 „Šerloko Holmso ir daktaro
Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo“.
20.00 Žinios.
20.25 Rubrika „Verslo genas“.
20.30 Baltijos kelias.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 „Šeimininkė“.
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04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.
07:30 „Nepaliesta Meksika“
08:30 „Nepaliesta Meksika“
09:35 „Geriausias žmogaus draugas“
10:40 „Geriausias žmogaus draugas“
11:50 „Mažylis“ Tomis
13:45 Pasikeisti vietomis
16:05 Terminalas
18:45 Laiko įkaitai
21:00 Kova iki paskutinio kraujo
lašo
23:20 Briliantinis planas
01:25 „Juodasis sąrašas“
02:15 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“

2019.06.25 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Komisaras Reksas.
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?“.
04:00 Kostiumuotieji.
04:45 Klausimėlis.lt (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“.
06:55 „Simpsonai“.
07:25 „Simpsonai“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“. 2019. 176 s.
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS
„Sabotažas“.
00:10 „Kaulai“.
01:10 „X failai“.
02:00 „APB“.
02:50 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:50 „Kaulai“.
04:40 „Paskutinis iš Magikianų“.
05:35 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „PREMJERA Supermamos“.
21:00 Laba diena.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Rizikingi ryšiai.
00:20 „Gyvi numirėliai“.

01:15 Medalionas.
02:40 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 „Skyrybos savo noru“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.05 „Mylima mokytoja“.
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.
18.45 Sportas.
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.
06:50 „Mentalistas“
07:40 „Pragaro virtuvė“
08:35 „Sudužusių žibintų
gatvės“
09:35 „Nemiga“
10:30 „Kobra 11“
11:30 „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 Amerikos nindzė 5
23:00 Kova iki paskutinio kraujo lašo
01:10 „F. T. Budrioji akis“
02:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“

2019.06.26 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies‘ Paradise).
Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 96 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
Ved. Darius Jurgelevičius.
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė.
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo
žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“. Aut. Rimas Bružas ir Aurimas Mockus. 11 d.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Komisaras Reksas.
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 Kostiumuotieji.
04:45 Klausimėlis.lt (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“.
06:55 „Simpsonai“.
07:25 „Simpsonai“.
07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
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
„Nesuvokiama“.
22:25 „Vikinglotto“.
00:10 „Kaulai“.
01:05 „X failai“.
02:00 „APB“.
02:50 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:40 „Kaulai“.
04:35 „Paskutinis iš Magikianų“.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „PREMJERA Supermamos“.
21:00 Laba diena.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Rūkstantys tūzai.
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:50 Rizikingi ryšiai.
03:20 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Reporteris.
09.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.05 „Mylima mokytoja“.
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.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Pamiršk mane“.
03.40 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.
06:20 „Mentalistas“
07:10 „Pragaro virtuvė“
08:05 „Sudužusių žibintų
gatvės“
09:05 „Nemiga“
10:05 „Kobra 11“
11:05 „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 Susidūrimas su Žeme
22:50 Amerikos nindzė
00:50 „F. T. Budrioji akis“
01:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis” ieško inžinieriaus-sąmatininko.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu (8 313) 51405

2019.06.27 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:05 Gyvenimas.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Komisaras Reksas.
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 Kostiumuotieji.
04:45 Klausimėlis.lt (kart.).
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 „Gyvenimo išdaigos“.
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 „8
jūrų laivyno būrys. Už priešo linijos“.
23:55 „Kaulai“.
00:55 „X failai“.
01:50 „APB“.
02:35 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:30 „Kaulai“.
04:20 „Paskutinis iš Magikianų“.
06:15 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 „Mirtis rojuje“.
10:55 „Kandisė Renuar“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios.

19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki...
20:30 „PREMJERA. Supermamos“.
21:00 Laba diena.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Kaubojai ir ateiviai.
00:45 „Gyvi numirėliai“.
01:50 Rūkstantys tūzai.
03:35 Alchemija.
04:30 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Reporteris.
09.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Mylima mokytoja“.
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 Lrytas tiesiogiai.
00.30 „Miškinis“.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 Ne spaudai.
03.40 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.
06:45 „Mentalistas“
07:35 „Pragaro virtuvė“
09:30 „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 Specialiosios agentės
22:45 Susidūrimas su Žeme
00:35 „F. T. Budrioji akis“
01:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“

Druskininkuose
SPA VILNIUS
(1 a., 106 B kab.)
konsultuoja skydliaukės
ligų specialistas,
gydytojas endokrinologas
med. dr. Vygantas
Šidlauskas
Registracija tel.
+370 313 53811
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KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame
Vežame smėlį, žvyrą, juodžemį
Tel. 8 602 21748

Savaitraščio Nr. 210
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

GRINDŲ
BETONAVIMAS.

Tel. 8 605 014 84
Perku sodybą, namą,
pamatus, taip pat žemės
ar miško sklypą nuo 3 ha.
Žinantys siūlykite, atsilyginsime.
Tel. 8 684 44444
BALDAI

Spintos slenkančiomis
sistemomis, pertvaros,
komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai
UAB Mirasta,
V. Kudirkos g. 33,
Druskininkai
Tel. 8 682 10953
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
Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsakovo medžiagomis.
Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

Druskininkų Pavėžėjai – pigiausia
keleivių pavėžėjimo paslauga. Surinkus 7
spaudukus, 8 važiavimas, miesto
ribose – nemokamas.
Tel.: 8 623 99900, 8 653 99907

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.

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

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300
Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445

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

Apdailos ir santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676
Siūlomas nuolatinis traktorininko darbas žmogui,
turinčiam darbo traktoriumi, kombainu patirties.
Didelis atlyginimas, apmokamas kuras į darbą.
Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

Logistikos įmonei reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai.
Maršrutas: LIETUVA-ITALIJA-LIETUVA
Teirautis telefonu: +370 622 22333

Parduodu arba
keičiu BMW X5M:
4,4 l, 2013 m., su
visais privalumais
į sklypą arba sodybą vaizdingoje
vietoje. Automobilį
vertinu 29 000 Eur,
galiu primokėti.

Tel. 8 611 01110

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 2 k. butas Gardino
g. už 22 500 Eur arba domina
keitimas į sodo namelį.
Tel. 8 607 36078

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.8694 52629

Parduodamas 1 k. 18 kv. m butas
bendrabutyje, Viečiūnuose.
Tel. 8 625 93924

Parduodamas 7 arų sklypas su
58 kv. m vasarnamiu SB „Raigardas“. Tel. 8 685 53645

1 kambario 31 kv. m butas Veisiejų g. 10, 5 aukštas (5 aukštų
name). Kaina – 22 tūkst. Eur.
Tel. 8 655 22098 ir (8 313) 45818

2,55 ha sklypas Vilkininkų kaime: apie 4 km nuo Leipalingio,
apie 150 metrų iki 2 ežeriukų.
Sklypas ribojasi su žvyrkeliu.
Tel. 8 617 62483

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 k. 35 kv. m butas Gardino g., 4
a. Tel. 8 676 47063
Parduodami 1-2 kambarių butai
su daline apdaila naujos statybos
name Gardino g. 56G prie Alkos
I tvenkinio. Tel. 868737575.
1 kambario butas Gardino g. 17,
1 aukšte. Tel. 8 687 21996
1 kambarys Viečiūnuose, bendrabutyje, yra balkonas, 1 aukštas. Kaina –5500 Eur.
Tel. 8 622 38944

Sodas miesto ribose, SB „Raigardas“, Rasos g. 19. Namas
– 94 kv. m, tinka gyventi žiemą.
Tel. 8 613 71749
Naujos statybos 2 a. 230 kv. m
neįrengtas namas 6,5 a sklype
Jaskonių sodų bendrijoje. Kaina
– 36 tūkst. Eur. Tel. 8 600 07399
Parduodamas 7 arų sklypas su
58 kv. m vasarnamiu SB „Raigardas“. Tel. 8 685 53645

2 kambarių 39 kv. m butas Gardino g. 2 aukšte su baldais ir buitine technika, po remonto.
Tel. 8 671 59773

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

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 nesiūlyti.
Tel. 8 683 98529

Sodas Jaskonyse. Dviejų aukštų. Įrengtas. Šildymas malkinis.
Gręžinys. Garažas. Rūsys. Su
buitine technika. Visais baldais.
Kanalizacija. Kaina 37000€.
Tel. 8 684 02680

Parduodamas 3 k. 67,43 kv.m
butas 9/9 aukšte Ateities g. Kaina 38 500 eurų. Tel. 8 687 37575

Garažas M. K. Čiurlionio g. 117.
Kaina – 2600 Eur.
Tel. 8 624 64977

6 a sodo sklypas Jaskonyse,
netoli kavinės „Romnesa“. Tel. 8
687 21996

Garažas Ratnyčioje, Cimakavo g.
Kaina – 2100 Eur.
Tel. 8 627 66422

2 aukštų 126 kv. m įrengtas gyvenamasis namas su ūkiniu pastatu ir garažu 10,6 a sklype Sakų
g., Druskininkuose, besiribojančiame su pušynu, arba keičiamas
į butą Druskininkuose ar Kaune.
Kaina –85000 Eur.
Tel. 8 600 80228
Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina
– 105000 Eur. Tel. 8 602 10802
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

Savaitraščio Nr. 210
Parduodamas garažas su rūsiu
prie „Eglės“ sanatorijos.
Tel.8 611 53844.

Parduodami transporto
priemonės ir jų dalys
Parduodamas automobilis „Moskvich“ 400, kaina – 1500 Eur.
Tel. 8 682 98506.
Parduodamas automobilis „Opel
Astra“, 2006 m. 1,9 l dyzelinas iš
Vokietijos. Tel. 8 647 33100.
„Parduoda „Volkswagen Polo
Sedan“, 2000 m.; TA iki 2019 m.
lapkričio; kaina 650 Eur.
Tel. 8 610 85089
VW „Passat“ universalas, 1995
m., dyzelis. Kaina – 250 Eur.
Tel. 8 611 01503
„Chrysler Voyager“: 2005 m., 2,8
l dyzelinas, pavarų dėžės defektas. Kaina – 700 Eur.
Tel. 8 616 82326
„Opel Frontera“ 2000 m., 2,2 l dyzelinas, TA iki 2021 m. + žieminių
padangų komplektas su ratais.
Tel. 8 605 70200
Motoroleris JAMAX-AIREX,
20111 m., TA galioja 2 metus.
Kaina – 700 Eur.
Tel. 8 699 73012
„Ford FIESTA“: 2005 m.,1.4 l,
dyzelis, Lietuvoje nevažinėta.
Tel. 8 627 41843
„Renault Clio“ 2003 m., 1,4 l benzinas, TA. Tel. 8 629 79915

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Pristatome nemokamai. Tel. 8 698 39795
Parduodu sausas skaldytas pušines malkas. Atvežu.
Tel. 8 682 58164

Parduodami įvairūs daiktai
Parduodama dvigulė lova, staliukas, kampinė sofa, spinta.
Tel. 8 678 60772.
Mediniai viengubi langai, „Viasat“
antena, lauko tualetas, lauko baldai, malkinės sandėliukas.
Tel. 8 656 38881, 8 686 68736
Televizorius, svetainės staliukai,
siuvimo mašina, sulankstomos
kėdės. Tel. 8 630 36440
Sekcija, dvigulė lova, spaustuvai,
grybų džiovyklė.
Tel. 8 640 24799
Kineskopinis plokščiaekranis
televizorius „Samsung“ (51 cm) –
15 Eur, TV priedėlio „TV STAR“
pultelis. Tel. 8 686 43600

Virtuvinės spintelės: 3 pakabinamos, 2 pastatomos (su praustuvu). Kaina – 80 Eur.
Tel. 8 685 75776
Naujos medinės (ąžuolo ir klevo)
taburetės. Tel. 8 618 20125
Naudotas langas 2,90x1,50 m ir
naudotos durys 1,93x0,90 m.
Tel. 8 612 53740
Lentos po 6 m. (viengubos ir dvigubos plokštės); akmenys (dideli
ir maži); armatūra (32 mm.) (5
vnt.); špižinis vamzdis (6 m.) (1
vnt.) (25 cm.); pavėsinės (2 vnt.);
sūpynės (2 vnt.); sniego valytuvas; kreizas-obliarka (trifazis).
Tel. 8 644 40333 (po 17 h)
Sekcija, dvigulė lova, spaustuvai.
Tel. 8 640 24799
Svetainės staliukai, televizoriaus
staliukai, televizorius.
Tel. 8 630 36440
Trimeris „Partner“, sofa su foteliais, lovos, spintos, stalai, televizoriai, televizoriai, durys, langai,
dušo kabina, boileris, katilas VEDRUS, dviratis. Tel. 8 616 48116
Televizorius , mikrobangų krosnelė, medinės durys, pakabinamas šviestuvas, kompiuterio
kėdė, paspirtukas.
Tel. 8 675 57873
Žieminiai kaktusai (2 rūšių,
„Opuncija“). Tel. 8 675 61036
8 mediniai vežimo ratai.
Tel. 8 610 27952
Kasos aparatas „Euro 50 mini“;
emaliuoti kibirai, ventiliatorius
(vėjelis). Tel. 8 617 37822
Parduodu ančiukus.
Tel. 8 683 32507

Parduodama žemės ūkio
produkcija
Parduodama 2 metų ožka.
Tel. 867817113
Parduodu ožką su ožiuku ir ožką
su ožiuku ir ožkyte. Kaina sutartinė. Tel. 8 625 67849

Nuoma
Išnuomojamas 2 k. butas Neravų
g. 29, 5/5 su atskira virtuve. Kaina – 130 Eur + mokesčiai.
Tel. 8 650 16100
Dirbanti šeima išsinuomotų 3-4
kambarių butą Druskininkų mieste. Tel. 8 628 91922
Išnuomojamas 2 k. butas su baldais ir buitine technika Veisiejų g.
Tel. 8 611 48844.

Kiti
Dovanojame 2 baltus ir 1 pilkai
rainą katinėlius.
Tel. 8 625 58498.
Meistras stato pavėsines, nedidelius karkasinius pastatus, terasas. Tel. 8605 95721.
Reikalinga auklė prižiūrėti 6 metukų sergančią mergaitę.
Tel. 8 620 99497
Dovanoja tris kačiukus.
Tel. 8 681 42788

Ieško darbo
Vyras ir moteris ieško papildomo
darbo. Gali prižiūrėti ir tvarkyti
privačių namų aplinką, pjauti
žolę, valyti butus.
Tel. 8 682 51290
Vyras ieško darbo. Gali 2 kartus
per mėnesį prižiūrėti sodybą.
Tel. 8 623 23430
Vyras ieško staliaus darbo.
Tel. 8 605 95721.
57 m. moteris ieško slaugės (turi
7 m. patirties) arba bet kokio darbo. Tel. 8 605 05177

Perka
Pirkčiau ar išsinuomočiau sodą
arba sodo sklypą.
Tel. 8 621 98324
Perku naudotą šaldytuvą.
Tel. 8 692 62413

Parduoda pašarines bulves. 1 kg
kaina – 0, 06 Eur. Tel. 8 657 87140

Superkame „Audi“, VW, MB, „Mazda“, „Mitsubishi“,
„Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys,
po autoįvykių. Pasiimame patys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 686 94982
Teikiu galandimo paslaugas: galandami peiliai, žirklės,
obliavimo peiliai, benzininių pjūklų grandinės, mėsmalių
peiliukai, žoliapjovių peiliai. Kreiptis (šalia Vytauto g. 13,
buvusi parduotuvė „Ropė“). Tel. 8 613 81728

UAB „Švykai“ ieško darbuotojų betono remonto
darbams ir mūrininkų. Tel. +370 687 50429.
50 m. vyras be žalingų įpročių ieško sodybos prižiūrėtojo darbo.
Tel. 867557873.

2 kambarių buto remontui reikalingi apdailininkai.
Tel. 8646 27272
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Vandens parkas ir „Snow Arena“ pramogomis džiugino vaikų globos
namų auklėtinius
„Snow Arena“ darbuotojai, kurie
bendrauja su atvykusiais vaikais
baseinuose arba ant sniego
kalno, patikino, jog šių vaikų
emocijos – pačios tikriausios.
„Tikros, nesuvaidintos šypsenos,
net ir ašaros, kai reikia lipti į
autobusą ir važiuoti namo yra tai,
dėl ko tokias akcijas nesustosime
daryti“, – sako jie.

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga Druskininkų vandens parkas jau daugiau nei dešimtmetį kartą per metus pakviečia vaikų globos namų auklėtinius mėgautis vandens teikiamais
malonumais ir praleisti laiką lietuviškoje tropikų aplinkoje/Centro AQUA archyvo nuotrauka

Tarptautinės vaikų gynimo
dienos
proga
Druskininkų
vandens parkas jau daugiau
nei dešimtmetį kartą per metus
kviečia vaikų globos namų
auklėtinius mėgautis vandens
teikiamais
malonumais
ir
praleisti
laiką
lietuviškoje
tropikų aplinkoje. Šiais metais
prie Vandens parko prisidėjo ir
žiemos pramogų kompleksas
„Snow
Arena“,
pakvietęs
mažuosius
lankytojus
išbandyti naują sniegą ir
čiuožimą
slidėmis
arba
snieglente.
Šiemet
„Vaikystės
parko“
akcijoje
dalyvavo
rekordinis
vaikų skaičius – Vandens parke
pliuškenosi ir slides išbandė 866

vaikai bei juos lydintys asmenys.
„Sulaukėme vaikų globos namų
auklėtinių iš geografiškai toli
nuo mūsų nutolusių miestų –
Klaipėdos, Plungės, Pasvalio,
Molėtų, todėl labai smagu, kad
tuose namuose dirba tokie
entuziastingi auklėtojai, kurie
nepabūgsta tolimo kelio ir sudaro
galimybę vaikams apsilankyti
mūsų kurorte, – sakė Druskininkų
vandens
parko
marketingo
ir pardavimų vadovė Jūratė
Vaitkevičiūtė. – Kai kalbame su
atvykusiais auklėtojais, jie sako,
kad vaikai labai laukia kelionės,
noriai ir anksti keliasi, niekas
pakeliui į Druskininkus nemiega.
Tačiau grįžtant po maudynių ir
kitų atrakcijų, autobusas nurimsta

– daugumą užvaldo miegas.“
Šiemet pirmą kartą vietoje
įprastų penkių akcija truko
dvylika dienų. „Atsižvelgėme į
globos namų atstovų išreikštą
pageidavimą pratęsti akcijos
laiką, nes jie susiduria su
kliūtimis, kol pavyksta rasti
autobusus. Be to, ir mums norisi,
kad vaikai baseinuose turėtų
erdvės pliuškentis ir jiems netektų
stovėti eilėse, norint išbandyti
nusileidimo kalnelius.“
Gegužės 27-birželio 7 dienomis
organizuotoje akcijoje dalyvavo
32 skirtingi vaikų globos namai,
iš kurių atvyko 50 grupių vaikų.
Didžiausia
buvo
pasvaliečių
grupė – jų buvo daugiau nei
pusšimtis, mažiausia – 5 vaikai

ir lydintis asmuo iš Marijampolės.
„Snow Arena“ vyr. administratorė
Ingrida Sakapilvytė pasakojo,
kad dauguma grupių, apsilankę
žiemos pramogų komplekse,
išbandė slides – tik viena rinkosi
slidinėjimą snieglentėmis: „Buvo
tokių vaikučių, kurie išsigando
sniego ir savo slidinėjančius
draugus stebėjo per stiklą. Tačiau
išeidami, dauguma dėkojo ir sakė
jaučiantys malonų nuovargį – juk
pirmą kartą stovėti ant slidžių net
ir suaugusiam iššūkis!“
Ir Druskininkų vandens parko, ir

Akcijos dalyviai Druskininkų
vandens parkui taip pat negaili
padėkos žodžių:
„Kauno
savivaldybės
vaikų
globos namų administracijos
vardu norime nuoširdžiai padėkoti
Druskininkų vandens parkui už
suteiktas puikias emocijas mūsų
vaikams ir darbuotojams!
Jūsų
parke
visi
puikiai
praleido laiką ir sugrįžo į namus
labai laimingi! Ačiū ir sėkmės
darbuose!“, – tokią padėką
atsiuntė Kauno savivaldybės vaikų
globos namų vyriausias socialinis
darbuotojas Giedrius Jonys.
„Nuoširdžiai esame Jums
dėkingi už patirtas nuostabias
akimirkas Vandens parke, už
padovanotą džiaugsmą, nuoširdų
juoką, smagią nuotaiką“, –
dėkoja ir VšĮ Lietuvos katalikių
moterų sąjungos vaikų ir jaunimo
paramos centro direktorė Alma
Šiaudinienė, vaikai ir darbuotojai.
Kauno savivaldybės vaikų globos
namų direktorė Elena Trimonienė
rašo: „Nuoširdžiai dėkojame už
norą padėti kitiems ir suteiktą
galimybę mūsų globotiniams
kasmet apsilankyti Jūsų vandens
parke, taip prisidedant prie
vaikų turiningesnio laisvalaikio
praleidimo“.
„Jonavos vaiko ir šeimos gerovės
centro auklėtiniai dėkoja Druskininkų
vandens parkui už gautą dovaną,
kuria
pasinaudojome
birželio
7 dieną. Vaikai grįžo plačiomis
šypsenomis ir pilni įspūdžių. Dar
kartą ačiū ir sėkmės!“, – laiške rašo
Jonavos vaiko ir šeimos gerovės
centro socialinė pedagogė Jurgita
Talijūnaitė
Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centro AQUA
informacija

Šiais metais prie Vandens parko prisidėjo ir žiemos pramogų kompleksas „Snow Arena“,
pakvietęs mažuosius lankytojus išbandyti naują sniegą ir čiuožimą slidėmis arba snieglente/
Centro AQUA archyvo nuotrauka

