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Per 225-ąjį gimtadienį druskų miestas taps tortų sostine

Ateinančiais
mokslo metais
– gausesnės
pirmaklasių gretos

2 psl.

Pernai Druskininkuose įgyvendintas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas projektas „100 tortų Lietuvai“ tęsiamas – birželio 22 dieną
kurorte organizuojamas pirmasis Lietuvoje Tortų turnyras/Laimos Rekevičienės nuotrauka
Praėjusiais metais daugiau
nei 100 konditerijos profesionalų ir entuziastų subūręs Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas projektas „100
tortų Lietuvai“ šių metų pradžioje buvo įvertintas prestižiniu Druskininkų savivaldybės
apdovanojimu – Stiklo lašo statulėle. Šiemet projektas tęsiamas ir birželio 22 dieną pirmą
kartą šalyje Druskininkuose organizuojamas Tortų turnyras.
Projekto organizatoriai, kartu
su Lietuvos vyriausiųjų virėjų
ir konditerių asociacija, Druskininkų savivaldybe ir Kultūros
centru, partneriais ir rėmėjais
kvietė turnyre dalyvauti konditerijos profesionalus ir entuziastus, kurie savo pavyzdžiu
parodytų šio amato svarbą bei
jai puoselėjamą aistrą, kartu
stiprintų konditerių profesijos
įvaizdį bei šioje srityje dirbančių profesines bei verslo galimybes. O ateinantį šeštadienį
Tortų turnyre tikimasi sulaukti
ir gausaus žiūrovų būrio – juk
Druskininkai tądien bus saldžiausias Lietuvos miestas.
„Po praėjusiais metais Druskininkuose organizuoto renginio,
kuriame 100 tortų Lietuvai dovanojo profesionalūs šefai, konditeriai, maisto tinklaraštininkai,
profesinių mokyklų mokiniai beimokytojai, kiti saldumynų gamintojai, dar ilgai gaudavome gerų
atsiliepimų, kuriuos lydėjo pagrindinis klausimas – kas toliau? Po
atsakingo projekto ir galimybių
įvertinimo, sulaukę partnerių ir rėmėjų palaikymo, ėmėmės organizuoti pirmąjį šalyje Tortų turnyrą,

kuris suburs saldaus amato atstovus mano gimtajame Druskininkų
mieste“, – pasakojo projekto „100
tortų Lietuvai“ iniciatorė, maisto
rašytoja, kulinarinių knygų ir tinklaraščio „Sezoninė virtuvė“ autorė Renata Ničajienė.
Pasak projekto partnerės – Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų
ir konditerių asociacijos vadovės
Jūratės Mikalkėnienės, renginys
suteiks galimybe prisistatyti ir konditerijos meistrams, ir entuziastams, kuriems iki šiol pritrūkdavo
dėmesio: „Šalies gastronominei
kultūrai pasiekus gan aukštą lygį,
daugiausia dėmesio sulaukia profesionalūs šefai, kurie ne tik prisideda prie jos tolesnio puoselėjimo,
bet ir sėkmingai atstovauja Lietuvai tarptautiniame lygmenyje. Į
asociacijos buriamas šefų komandas įtraukiami ir konditeriai, jie taip
pat sėkmingai pasirodo tarptautiniuose konkursuose. Bet Lietuvoje jų meistrystė sulaukia dar per
mažai dėmesio. Tai skatina vienyti
jėgas, kuriant sąlygas ir progą atkreipti dėmesį į konditerijos profesijos bei verslo aktualijas.“
Siekiant bendram tikslui suburti
ir konditerius-profesionalus, ir
entuziastus bei sukurti gardžią
šventę Druskininkų gyventojams
ir svečiams, Tortų turnyrą sudarys
dvi visiškai savarankiškos dalys –
profesionalų ir mėgėjų konkursai.
Pirmajame dalyvaus konditerių
darbą viešojo maitinimo, mažmeninės prekybos įmonėje ar kitoje
juridinį statusą turinčioje įstaigoje
dirbantys asmenys, kuriems šis
darbas yra pagrindinis užsiėmimas ir pajamų šaltinis. O mėgėjų
kategorijoje pakviesti dalyvauti

visi kiti, desertus gaminantys, jais
aplinkinius džiuginantys ir šventes
puošiantys, savo jėgas išmėginti
norintys konditerijos entuziastai.
Birželio 22 d. organizuojamo turnyro tema – druska, kuri perteiks
saldaus, tą dieną 225 metų gimtadienį švęsiančio, druskų miesto
– Druskininkų – gimtadienio idėją
ir kurią savo kūriniuose atskleis
turnyro dalyviai.
Turnyro dalyviai, remdamiesi
vertinimo kriterijais, patys nuspręs, kaip druskos temą perteikti
receptu, dekoru, pristatymu. Kaip
tai seksis padaryti profesionalams, spręs turnyro metu dirbsianti komisija. Ji skelbs pirmųjų
trijų vietų laimėtojus, kuriems atiteks 1000 Eur, 800 Eur ir 500 Eur
piniginiai prizai.
Konditerijos entuziastų, mėgėjų
turnyrui pristatytus tortus vertins
renginio svečiai, susimokėję simbolinį mokestį, kuris bus aukojamas Maltos ordinui. Daugiausiai
teigiamų įvertinimų sulaukusio
torto autorei/-iui bus įteiktas pagrindinis prizas virtuvinis kombainas „Bosch“. Populiariausio
torto autorės/-iaus lauks simpatijų
prizas – dosnus kepinių priedų,
papuošimų ir desertų gamintojo
„Dr. Oether“ produkcijos krepšys.
Visiems turnyro dalyviams bus
įteiktos dalyvavimą žyminčios ir jį
priminsiančios dovanos.
Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė pasidžiaugė, kad Tortų turnyras yra
puiki galimybė druskų miesto
įvaizdį šiek tiek pasaldinti: „Labai
tikiuosi, kad šis renginys taps tradiciniu ir per Druskininkų kurorto
gimtadienį čionai suvažiuos viso

pasaulio smaližiai. Tie, kas nevalgo
saldumynų, galės pasigrožėti konditerių išmone, puošiant tortus. Juk
tortas – ne tik puota skrandžiui, bet
ir džiaugsmas akims! Praėjusių
metų patirtis rodo, kad konditerių
vaizduotei ribų nėra, todėl nekantriai laukiu šio renginių ir tikiuosi
pasisemti gražių idėjų.“

Į kovą prieš
šmeižtą pakilę
Druskininkai
atsimušė į tylos
sieną
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„Vilties paukščių“
skulptūrėlės
– geriausiems
moksleiviams
Organizatorių ir „Mano
Druskininkai“ informacija

16 psl.

2

2019 m. birželio 13 d.

Kviečiame teikti paraiškas gauti paramą pagal
Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo
programą 2019-2021 metams
Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja žemdirbius,
pageidaujančius 2019 m. gauti
finansinę paramą pagal Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programą (toliau – Programa), kad
galima teikti paraiškas Savivaldybės administracijai.
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V35-139
patvirtino Savivaldybės žemės
ūkio rėmimo programos 20192021 metams projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos
žemės ūkio rėmimo programos
projektui finansuoti formą ir Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio
rėmimo programos 2019-2021
metams projektų vertinimo ir atrankos komisiją.
Programos tikslas – pilnai ar iš
dalies remti ir teikti finansinę paramą žemės ūkio veiklos subjektų
įgyvendintiems ir vykdomiems
Programos projektams (toliau –
Projektai) Druskininkų savivaldybėje. Siekiant įgyvendinti Programos tikslą ir uždavinius, nustatyti
paramos teikimo prioritetai:
1. skatinti pieninių veislių galvijų
laikytojus investuoti į pirminės
žemės ūkio gamybos plėtrą; skatinti ūkyje pagaminto žalio pieno
perdirbimą ir dalyvavimą mokymuose; registruotis ir būti patvirtintam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūninio maisto
tvarkymo subjektu vykdant nustatytą veiklą (mažais kiekiais gaminant žalią pieną ir pieno gaminius);
2. skatinti ūkinių gyvūnų laikytojus investuoti į prevencines priemones, siekiant išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos;
3. skatinti kiaulių laikytojus investuoti, įgyvendinti ir laikytis
privalomųjų biologinio saugumo
reikalavimų mažuose kiaulininkystės ūkiuose;
4. skatinti bičių laikytojus investuoti ir vykdyti bitynuose varozės kontrolę, kad galima būtų

sumažinti bičių šeimų sergamumą varoze;
5. skatinti arimo arkliais tradicijas, teikiant paramą artojams dalyvauti varžytuvėse;
6. skatinti ir stiprinti Lietuvos
ūkininkų sąjungos Druskininkų
padalinio konsoliduojančią, švietėjišką ir organizacinę veiklą,
skleisti gerąją kaimo plėtros
patirtį;
7. remti, Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programos 2019-2021 metams projektų
vertinimo ir atrankos komisijos
siūlymu, kitas veiklas, kurios susijusios su pirmine žemės ūkio
gamyba ir aktualios Druskininkų
krašto ŽŪV subjektams.
Programos projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos
žemės ūkio rėmimo programos
projektui finansuoti formą galima
rasti Druskininkų savivaldybės
interneto svetainėje, adresu:
www.druskininkai.lt Savivaldybės
naujienose ir skyriuje Pradžia/
Veiklos sritys/Žemės ūkis/Žemės ūkio valdos ir ūkininkų ūkiai
arba paspaudus internetinę nuorodą https://www.druskininkai.lt/
go.php/lit/Zemes-ukio-valdos-irukininku-ukiai
Paraiškos teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijai adresu, Vilniaus al. 18, 66119
Druskininkai. Paraiška gali būti
pateikta paštu registruotu laišku,
įteikta pašto kurjerio arba įteikta
asmeniškai.
Druskininkų savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val.
iki 17.00 val., penktadienį nuo
8.00 val. iki 15.00 val.
Išsamesnę informaciją teikia
Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo
pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 25 826, el.
paštas: alvydas.vengrauskas@
druskininkai.lt

Pieno gamintojai privalo pateikti pieno
gamybos ir realizavimo metines deklaracijas
už 2018-2019 metų apskaitos laikotarpį
Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja pieno gamintojus (toliau – gamintojas), kad
iki 2019 m. liepos 1 d. jie privalo
pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją už 20182019 metų apskaitos laikotarpį
(2018 m. balandžio 1 d.-2019 m.
kovo 31 d.).
Pieno pardavimas tiesiogiai
vartoti – pieno ir (arba) pieno
produktų pardavimas (pvz., turguose, kaimynams ir kt.) tiesiogiai
vartoti žmonių maistui ir (arba)
gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir
(arba) pieno produktų atidavimą
šioms reikmėms. Gamintojas privalo deklaruoti pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto
ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti
bei likusio nepanaudoto pieno ir
(arba) pieno produktų kiekius, jei
pieną ir (arba) pieno produktus
parduoda ar atiduoda tiesiogiai
vartoti. Pažymime, kad ūkyje vykdoma pieno apskaita yra labai
supaprastinta, todėl gamintojams
neiškyla papildomų sunkumų
tvarkingai vesti pagaminto pieno
apskaitą.
Pieno gamintojo mirties atveju
vienas iš įpėdinių privalo pateikti
deklaraciją už praėjusį apskaitos
laikotarpį mirusiojo vardu apie tai
pažymėdamas deklaracijoje.
Pažymime, kad 2018 m. pateikusiems aukščiau įvardytas
deklaracijas gamintojams buvo

skirta 107,32 Eur parama už pieninę karvę. Planuojama, kad ši
parama 2019 m. bus didesnė.
Atkreipiame dėmesį, kad Druskininkų
krašto
gamintojams,
pateikusiems pieno gamybos ir
realizavimo metines deklaracijas
už 2018-2019 metų apskaitos laikotarpį, yra numatyta papildoma
parama pagal Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo
programos 2019-2021 metams
projektų finansavimo tvarkos
aprašą. Jie galės Druskininkų savivaldybei teikti paraiškas ir gauti
finansavimą už: pieninių veislių
galvijų (karvių / telyčių) 20182019 m. sėklinimą (pienininkystės
ūkiui skiriama iki 300 eurų paramos suma per kalendorinius metus); mokymus, susijusius su žalio
pieno perdirbimu mažame pienininkystės ūkyje (pienininkystės
ūkiui skiriama iki 100 eurų paramos suma per kalendorinius metus); atliktus pienininkystės ūkyje
žalio pieno ir geriamojo vandens
tyrimus (pienininkystės ūkiui skiriama iki 100 eurų paramos suma
per kalendorinius metus).
Išsamesnę informaciją teikia ir
deklaracijas priima Druskininkų
savivaldybės administracijos Ūkio
skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16–
osios g. 7), tel. 8 614 25 826, el.
paštas: alvydas.vengrauskas@
druskininkai.lt
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Ateinančiais mokslo metais – gausesnės
pirmaklasių gretos
Baigėsi prašymų priėmimas
į Druskininkų savivaldybės
švietimo įstaigas. Rudenį į
Druskininkų mokyklas ir darželius susirinks gausus būrys
priešmokyklinukų ir pirmokėlių. Į pirmąsias Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų klases žengs 180 pirmokėlių – 24 pirmokais daugiau negu 2018-2019 mokslo
metais. Į priešmokyklinio ugdymo grupes rugsėjo 1-ąją susirinks 178 mokinukai. Iš viso
savivaldybėje sukomplektuotos 9 priešmokyklinio ugdymo
grupės ir 9 pirmosios klasės.
Gausų mažųjų būrį mokys patyrę
pradinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogai. Visos mokytojos domisi
ugdymo naujienomis, naujoves pritaiko ugdymo procese, stengiasi
ugdyti vaikus per praktiką, yra mylimos savo mokinių, siekia burti darnius klasių kolektyvus. Druskininkų
„Saulės“ pagrindinėje mokykloje
pirmokėlius mokys Dalia Kavaliauskienė, pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė, Vida Amanavičienė,
pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Alina Bikulč, pradinio ugdymo
mokytoja. Druskininkų „Atgimimo“
mokykloje planuojama, kad pirmokėlius mokys Žydrūnė Baležentienė, pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė, Diana Gudavičienė,

pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Vilija Valungevičiūtė, pradinio
ugdymo vyresnioji mokytoja, Gitana Zdanavičienė, pradinio ugdymo mokytoja. Druskininkų Viečiūnų progimnazijoje pirmokėlius
mokys pradinio ugdymo vyresnioji
mokytoja Loreta Petokaitienė ir
Leipalingio progimnazijoje – Jolanta Miliuvienė, turinti mokytojos
kategoriją.
Pastebima, kad kiekvienais metais į Druskininkų savivaldybės mokyklas mokinukai atvyksta mokytis
ir iš aplinkinių rajonų - Varėnos,
Lazdijų ir kitų, o taip ir iš didžiųjų
Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno,

Marijampolės. Nemažai prašymų
mokytis mūsų mokyklose pateikė
ir sugrįžę iš užsienio mokinių tėvai.
Maloniai primename, kad pagal
naujausius kompanijos „Reitingai.
lt“ paskelbtus rezultatus, Druskininkams skirta pirmoji vieta šalyje pagal mokymo aplinką ir kokybę. Šis
rezultatas parodo, kad geriausią išsimokslinimą mokiniai gali gauti ne
tik Vilniaus, Kauno ar kito šalies didmiesčio mokyklose ir gimnazijose,
bet nuostabiame pietų Lietuvos kurorte – Druskininkuose. Tai yra bendras mūsų mokytojų, mokinių, tėvų
ir Druskininkų savivaldybės vadovų
rimto ir atsakingo darbo rezultatas.

Ūkininkai kiekvienais kalendoriniais metais privalo atnaujinti
duomenis Ūkininkų ūkių registre
Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja ūkininkus,
kad kiekvienais kalendoriniais
metais privalo atnaujinti ūkininkų ūkių duomenis. Jeigu
ūkio duomenys nepasikeitė,
ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti. Savivaldybė iki kiekvienų metų kovo 31 d., atlikusi duomenų patikrinimą ir
nustačiusi, kad ūkio duomenys
Ūkininkų ūkių registrui (toliau
– Registras) nebuvo pateikti,
apie numatomą ūkio išregistravimą informuos ūkininkus ir be
pakartotinio įspėjimo išregistruos ūkį, jeigu per vienus metus nuo ūkininko informavimo
apie numatomą ūkio išregistravimą dienos, ūkio duomenys
nebuvo atnaujinti.
Atvykstant dėl ūkininko ūkio
duomenų tikslinimo, būtina turėti
šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
2. Įgaliojimą ir įgalioto asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą,
jeigu duomenis teikia ūkininko
įgaliotas asmuo.
3. Ūkininko ūkio įregistravimo
pažymėjimus.
4. Žemės nuosavybės ar kitais
pagrindais naudojamos žemės
valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus, išduotus
valstybės įmonės Registrų centro
(nuosavybės teise turimą ir (arba)
nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei
(arba) vandens telkinius).
Norėdamas išregistruoti ūkį,
ūkininkas pateikia įregistravimo
pažymėjimus ir rašytinį prašymą
išregistruoti jį iš Registro.
Informuojame, kad ūkininkai
gali savarankiškai duomenis

atnaujinti, prisijungiant prie Žemės ūkio ir kaimo verslo registro
ir Ūkininkų ūkių registro portalo
per Elektroninių valdžios vartų
portalą, pasinaudoję Lietuvos
Respublikos bankų elektroninės
bankininkystės sistemomis arba
elektroniniu parašu.
Prisijungti prie paslaugos Elektroninių valdžios vartų galima portale https://www.epaslaugos.lt
Išsamesnė informacija teikiama
ir ūkininko ūkio duomenis galima
atnaujinti Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio
seniūnijoje (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav.,
tel. 56 407) ir Viečiūnų seniūnijoje (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų
mstl., Druskininkų sav., tel. 47
919) bei Ūkio skyriuje (Vasario
16-osios g. 7, Druskininkai, tel. 8
614 25 826).

Žemės sklypų savininkai kviečiami sutvarkyti visas jiems
priklausančias teritorijas
Druskininkų
savivaldybės
administracija dėkoja žemių
sklypų savininkams, tvarkantiems jiems priklausančias
žemės valdas. Atsižvelgdami
į tai, kad kurortui itin svarbus
estetinis aplinkos vaizdas, siekiame užtikrinti, kad visos teritorijos, taip pat ir privačios,
esančios Druskininkuose ir
kaimiškosiose
savivaldybės
vietovėse, atrodytų tvarkingai.
Pastebime, kad Druskininkų
savivaldybės teritorijoje dar
yra apleistų, be priežiūros paliktų žemės sklypų, kurie nebuvo tinkamai sutvarkyti.
Raginame savininkus tokius žemės sklypus atsakingai sutvarkyti:
surinkti šiukšles, nušienauti vejas,
sutvarkyti želdinius, surinkti nupjautas ar nukritusias šakas. Dar kartą
kviečiame visus žemės sklypų savininkus būti pilietiškais ir sutvarkyti
jiems priklausančias teritorijas.

Apleistų žemės sklypų savininkai raginami tokius žemės sklypus sutvarkyti/Druskininkų
savivaldybės archyvo nuotrauka
Druskininkų savivaldybės informacija
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Druskininkų švietimo įstaigų vadovams ir darbuotojams – strateginio
valdymo pamokos
Visuomenė kelia vis daugiau
reikalavimų ir mokyklai – būti
modernia, atliepiančia šių
dienų poreikius, ugdančia sėkmingam ateities gyvenimui
reikalingus mokinių įgūdžius.
Tačiau vis labiau tampa aišku,
kad mokyklai vienai, be socialinių parnerių – nevyriausybinių
ir verslo organizacijų, vietos
bendruomenės pagalbos, aktyvaus tėvų dalyvavimo, įveikti
šiuos iššūkius yra sunku.
Norėdami paskatinti Druskininkų
verslo sektoriaus įsitraukimą ir
bendradarbiavimą su Savivaldybės švietimo įstaigų bendruomene, Švietimo skyrius kartu su
asociacija „Druskininkų klubas“
švietimo įstaigų komandoms inicijavo visos dienos mokymus „Strateginis mokyklų valdymas“.
Mokymų lektorius – doc. dr. Nerijus Pačėsa, buvęs ilgametis ISM
universiteto rektorius, dabar privačios mokyklos Kaune „Erudito
licėjus“ įkūrėjas, Baltijos vadybos plėtros asociacijos (BMDA),
Žinių ekonomikos forumo (ŽEF)
valdybos narys ir Valstybinio studijų fondo valdybos narys, verslo
ir švietimo ekspertas, lektorius,
dėstytojas, konsultuojantis organizacijų strateginio valdymo klausimais tiek mokyklas, tiek verslo
įmones. Lektoriaus pagalba renginio dalyviams buvo labai savalaikė ir naudinga.

Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kartu su asociacija „Druskininkų klubas“ švietimo įstaigų komandoms inicijavo visos dienos mokymus „Strateginis mokyklų
valdymas“/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka.

Pasibaigus 2016-2018 m. veiklos laikotarpiui, dauguma mokyklų rengia strateginius veiklos
planus 2019-2021 m., todėl lektoriaus patirtis bei įžvalgos mokyklų vadovams ir darbuotojams
suteikė progą pamąstyti, kokie gi
iš tiesų yra jų įstaigų strateginiai
tikslai, ir ar keičiasi mokyklos, reaguodamos į sparčią kaitą.
Lektorius kvietė atsakyti į paprastą klausimą – ar norime būti

kitokia mokykla? Jis pabrėžė,
kad strateginis planas pirmiausiai
yra mokyklos pokyčio kūrimas ir
įgyvendinimas.
Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown teigė, kad švietimo
įstaigoms, kaip ir kitoms organizacijoms, reikia krypties, prioritetų, strateginių tikslų išskyrimo,
priemonių jiems įgyvendinti planavimo bei gebėjimo įsivertinti
pasiektus rezultatus, todėl verslo

sektoriaus atstovų patirtis kuriant
organizacijos strategiją bei ją
įgyvendinant yra labai naudinga
švietimo bendruomenei.
Asociacijos „Druskininkų klubas“ prezidentas Albertas Katilovskis seniai palaiko Savivaldybės švietimo įstaigų ir verslo
organizacijų bendradarbiavimo
idėją: „Tai nėra pirmas kartas,
kai finansiškai prisidedame prie
iniciatyvų, skatinančių inovacijas

mokyklose. Birželio mėnesį mokyklose vyksta verslumo ugdymo
seminarai mokiniams, kuriuos
taip pat finansuojame.“
Prie mokymų organizavimo aktyviai prisidėjo Druskininkų švietimo centras bei kaimo turizmo
sodybos „Nieda“ šeimininkai Virginija ir Arūnas Palačioniai, kurių
dėka Savivaldybės švietimo bendruomenė turėjo progą mokytis
gražioje, kūrybiškoje aplinkoje.

Aptartas melioracijos infrastruktūros atnaujinimas kaimiškose teritorijose
Birželio 4 dieną Druskininkų
savivaldybėje sušauktame pasitarime dalyvavo Druskininkų
savivaldybės
administracijos
direktorė Vilma Jurgelevičienė,
administracijos ūkio skyriaus
pavaduotojai Rimas Valenta,
Alvydas Vengrauskas bei specialistas Dangirdas Lukoševius,
Leipalingio seniūnijos seniūnas
Antanas Krancevičius ir Viečiūnų seniūnijos seniūnas Alvydas Varanis. Pasitarimo metu
aptarti šiais metais vykdomi
melioracijos infrastruktūros atkūrimo darbai ir numatomi paraiškų teikimai paramai žemės
ūkio vandentvarkai gauti.
Druskininkų
savivaldybėje
esančios dvi kaimiškosios seniūnijos melioracijos infrastruktūros priežiūrai kasmet iš
valstybės gauna labai nedideles sumas – apie 14 tūkst. Eur.

Pasitarimo metu aptarti šiais metais vykdomi melioracijos infrastruktūros atkūrimo
darbai ir numatomi paraiškų teikimai paramai žemės ūkio vandentvarkai gauti/Rūtos
Vitkauskaitės nuotrauka

Nors melioracijos įrenginiai
yra valstybės turtas, prižiūrimi
jie tik tiek, kiek valstybė skiria
lėšų. Ši situacija ne vieną kartą
buvo analizuota su ministrais,
tačiau lėšų niekada nebuvo

skiriama daugiau.
Pernai iš Europos Sąjungos solidarumo fondo pavyko
gauti 48 tūkst. Eur, todėl 2019
m. Druskininkų savivaldybėje
bus suremontuoti net 6 km

melioracijos griovių ir jų statinių,
esančių Radvilonių, Raudonikių,
Stračiūnų, Šaulėnų ir Liepiškių
kaimuose. Remonto darbų projektai jau parengti, greitai bus
pasirašytos rangos darbų sutartys su viešųjų pirkimo konkurso
metu geriausią pasiūlymą pateikusiu paslaugos tiekėju.
Nauja tai, kad atsiranda konkursinės paraiškos pritraukti lėšas melioracijos griovių ir tiltų rekonstrukcijai. Savivaldybė ketina
teikti dvi paraiškas kiekvienai
seniūnijai atskirai. Nuo gegužės
2 d. iki liepos 31 d. renkamos
paraiškos pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklą „Parama
žemės ūkio vandentvarkai“. Nacionalinė mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos
projektus atrinkinės ir finansuoti

vertins atsižvelgiant į veiklos įgyvendinimo taisyklėse nustatytus
6 projektų atrankos kriterijus. Remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas,
lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus, vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas
bei įrengimas ir ariamosios žemės kalkinimas pagal projektą.
Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose ketinama rekonstruoti pasirinktus tiltus bei melioracijos
griovius, kurių dabartinė būklė
labai prasta. Maksimali finansavimo suma – 300 tūkst., o savivaldybė ketina prisidėti 20 proc.,
už tai gaudama nemažą balų
skaičių minėtame konkurse. Tai
būtų labai reikšminga investicija
į savivaldybių seniūnijų žemės
ūkio infrastruktūrą ir didžiulė pagalba ūkininkams.

Ūkininkų sąjungos pirmininkas susitiko su Savivaldybės vadovais
Birželio 5 d. Druskininkų savivaldybės vadovai susitiko su
Lietuvos
ūkininkų
sąjungos
Druskininkų padalinio pirmininku
Antanu Vailioniu aptarti sausringo metų periodo problemas.
Pasitarime dalyvavo Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas
Linas Urmanavičius, Administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, Administracijos direktorės
pavaduotoja Violeta Grigorienė,
Leipalingio seniūnijos seniūnas
Antanas Krancevičius, Ūkio skyriaus pavaduotojas Alvydas Vengrauskas bei vyriausiasis specialistas Albinas Žaliaduonis.
Pernai dėl stichinės sausros
žemdirbiai neteko dalies planuoto derliaus, patyrė nuostolių.

Druskininkų savivaldybės vadovai su Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinio pirmininku Antanu Vailioniu aptarė sausringo metų periodo problemas/Rūtos
Vitkauskaitės nuotrauka

Dalis žemdirbių neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų supirkėjams.

Šiemet, įsivyravus itin sausiems
orams, žemdirbiai nuogąstauja,

kad situacija kartojasi ir kreipėsi
į Savivaldybę aptarti susidariusią
situaciją, pasitarti, kokiomis priemonėmis būtų galima spęsti iškilusias problemas. Administracijos
direktorė pasirašė įsakymą dėl
gamtinių reiškinių padarinių 2019
m. įvertinimo versliniuose soduose, uogynuose ir žemės ūkio
pasėliuose tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo.
Sulaukus žemdirbių kreipimosi,
komisija nustatys, kokią žalą dėl
gamtinių reiškinių padarinių patyrė ūkininkai. Žemdirbiai nori
apsidrausti, kad nebūtų taikomos
baudos dėl neišaugintos produkcijos, patirtų sausros nuostolių.
Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnyboje sausra yra vertinama

pagal kritulių kiekio ir oro temperatūros sumų santykį per 30 dienų
laikotarpį, kai vidutinė paros oro
temperatūra yra aukštesnė nei
10 laipsnių šilumos. Jeigu sausringas laikotarpis tęsiasi ilgiau
nei 30 dienų, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba konstatuoja
stichinę sausrą. LR Žemės ūkio
ministerija sudaro savivaldybių,
nukentėjusių nuo stichinės sausros sąrašą.
Šiuo metu stichinės sausros
skelbti nereikia. Susitikimo metu
taip pat kalbėta, kad situacija bus
nuolat stebima, o, susidarius atitinkamai sausringam laikotarpiui,
bus skelbiamas ekstremalių situacijų posėdis dėl stichinės sausros paskelbimo.
Druskininkų savivaldybės informacija
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Į kovą prieš šmeižtą pakilę Druskininkai atsimušė į tylos sieną

R. Malinauskas: „Tai, kas pastaraisiais metais dedasi Lietuvoje ir kai kurių teisėsaugos atstovų stalčiuose, – protu nesuvokiama.“/lrytas.lt koliažas

Taip Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir frakcijų vadovai reaguoja į druskininkiečių
pasirašytus raštus ir prašymus
pradėti tyrimą dėl galimos politikų įtakos teisėsaugai. Druskininkų gyventojai ir vietos
verslininkai į Seimą kreipėsi
beveik prieš mėnesį, tačiau
jokio atsakymo nesulaukė iki
šiol. 6,5 tūkst. žmonių pasirašytas kreipimasis į Seimo vadovybę buvo tiesiog nugrūstas
į stalčių. Politikams nė motais,
kad garsusis kurortas ir jo meras jau mažiausiai aštuonerius
metus vadinami korumpuotais,
nors to iki šiol nėra įrodęs nė
vienas teismas. Atsakymų nesulaukia ne vien Druskininkų
gyventojai, bet ir jų išrinkti tarybos nariai.
Prašymą išsiaiškinti, kas ir kodėl paleido šmeižto laviną prieš
šį kurortą, praėjusią savaitę pasirašė 21 iš 25 Druskininkų savivaldybės tarybos narių. Beveik
visos tarybos pasirašytas prašymas – unikalus atvejis Seimo
istorijoje, tačiau ir į jį bandoma
numoti ranka. Tylėti nusprendė ir

tie, apie kurių galimą įtaką teisėsaugai prabilo peticiją pasirašę
druskininkiečiai, – prezidentė D.
Grybauskaitė, liberalas V. Gailius, Seimo nariai konservatoriai
J.Razma ir A. Anušauskas, europarlamentaras V. Mazuronis. Gal
tyla iš Seimo ir nebūtų keista,
jei taip būtų reaguojama į visus
laiškus. Tačiau kelerius metus
Seimą pasiekdavusius Druskininkų valdžia nepatenkintų vietos politikų skundus Seimo nariai
svarstydavo kuo rimčiausiai, o
Antikorupcijos komisijai vadovavęs V.Gailius buvo tapęs savotišku paštininku. Gautus skundus
jis iš karto persiųsdavo prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai
(STT), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai,
kitoms tarnyboms. V. Gailius
į skundus reagavo taip uoliai,
kad korupcijos bandė ieškoti net
upėje. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba iš Antikorupcijos
komisijos gavo nurodymą išsiaiškinti, ar meras R.Malinauskas
nepadarė žalos gamtai savo
paveldėtoje sodyboje Latežerio kaime akmenimis sutvirtinęs

Ratnyčios upės erozijos paveiktus krantus. Paaiškėjo, kad dėl to
Antikorupcijos komisijos vardu V.
Gailius kreipėsi net į keturias tarnybas. Kažin ar pavasarį Joniškio meru išrinktas V.Gailius būtų
taip stengęsis, jeigu skundus
būtų pasirašęs kas nors kitas,
o ne jo partijos kolegos Druskininkų liberalai. Tik ar kiekvieną
mero žingsnį sekančių veikėjų
pastangos nenuėjo niekais? Po
kiekvienų rinkimų konservatorių
ir liberalų gretos Druskininkų savivaldybės taryboje vis retėja. Ne
išimtis buvo ir šie savivaldos rinkimai, prieš kuriuos net dvi tarnybos griebėsi dar negirdėto tyrimo
– įvertinti R.Malinausko elgesį,
nes miesto šventėje virdamas
sriubą jis ryšėjo žydrą šaliką. Vyriausiosios rinkimų komisijos šalikas su judėjimo „Už Druskininkus“ pavadinimu itin neišgąsdino,
o Vyriausioji tarnybinės etikos
komisija pripažino, kad jį ryšėjęs meras pažeidė įstatymą. Bet
grėsmė panašiai pažeisti vieną
ar kitą įstatymą iškilo ir pačiam
V. Gailiui. Įdomu, kaip krištolo
skaidrumo iš kolegos reikalavęs

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga – dviračių žygis
Visame pasaulyje minimos
Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga praėjusį trečiadienį
Druskininkuose jau ketvirtą
kartą organizuotas dviračių
žygis, į kurį, kaip ir kasmet,
susirinko gausus būrys Druskininkų savivaldybės mokinių
bei darželio auklėtinių. Druskininkų sporto centro inicijuota
akcija – ne tik smagi atrakcija,
bet kartu ir prevencinė priemonė, prieš vasaros atostogas
vaikams primenanti apie saugumą ir atsakingumą keliuose.
Prie starto linijos su vasaros pradžia ir artėjančiomis atostogomis
visus pasveikinęs Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius palinkėjo
smagių žygio akimirkų bei saugios
ir įspūdžių kupinos vasaros. Susirinkusiuosius taip pat sveikino
Druskininkų sporto centro vadovas Vilmantas Matkevičius bei kelių transporto inspekcijos atstovė.
Druskininkų policijos komisariato
atstovai vaikams priminė saugaus
važiavimo dviračiais taisykles. Visi
žygyje dalyvavę vaikai dėvėjo ryškias liemenes ir šalmus. Žygio dalyviai finišavo Jaunimo užimtumo
centre, kuriame jų laukė įdomios
veiklos.

Druskininkų sporto centro inicijuota akcija – ne tik smagi atrakcija, bet kartu ir prevencinė
priemonė, prieš vasaros atostogas vaikams primenanti apie saugumą ir atsakingumą keliuose/Rūtos Vitkauskaitės nuotraukos
Druskininkų savivaldybės informacija

naujasis Joniškio meras suksis,
kai į rajono šventę atvyks oficialių svečių, negi nevaišins?
O gal aukštesni, net įstatymus
pranokstantys reikalavimai keliami tik Druskininkams? Neseniai
šio kurorto tarybos nariai Generalinėje prokuratūroje pasirašė
taikos sutartį ir atsikratė dar vieno
ikiteisminio tyrimo. Pagal galiojančius įstatymus visos savivaldybės nutarė perimti savo žinion
ir prižiūrėti tam tikrą turtą. Pareigūnams užkliuvo tik Druskininkai.
Paaiškėjo, kad iš kelių šimtų savivaldybei perduotų objektų adresų
prie vieno nebuvo prirašyta, kad
jis yra mieste. Tai būtų buvęs dar
vienas iš daugiau nei 40 pastaraisiais metais dėl kurorto vadovų
veiklos pradėtų tyrimų. Tik galiausiai paaiškėja, kad visi jie buvo
laužti iš piršto. Antai net trejus
metus vietos politiniai veikėjai,
pasikvietę keletą žurnalistų, kūrė
komedijas apie Druskininkų vandens parką bei naujai statomą
viešbutį, kuriame bandė surasti
ir intymioms paslaugoms skirtų
kambarių. Į vandens parką „Aqua“
buvo atsiųstas STT ir Finansinių

nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų desantas, o jo direktorius
E. Antanaitis atsidūrė areštinėje.
Į dirbtinai sukurtą skandalą pirštus įmerkė ir Seimo komisija. Bet
po trejų metų visiems liko tik tuos
pirštus sausai nusišluostyti. Jokių pažeidimų nerasta, o prieš
savaitę vandens parko praėjusių
metų veiklos ataskaitą svarstę
Druskininkų tarybos nariai išgirdo, kad tai – bene pelningiausiai veikiantis kurorto objektas.
Tiesos šaukliams Druskininkuose
liko dar vienas objektas – Vijūnėlės dvaru vadinamas namas, į
kurį skaitydama metinį pranešimą
prieš trejus metus pirštu bedė D.
Grybauskaitė. Tačiau prezidentės
išjudintiems ir už aktyvumą jau
ne vieną apdovanojimą užsidirbusiems tikrintojams rodyti pergalės
ženklus dar anksti. Europos žmogaus teisių teismas yra priėmęs
ir pradėjęs svarstyti šio pastato
savininko Ž. Povilonio skundą.
Sprendimo, griauti jį ar ne, dar nepriėmė ir Aukščiausiasis teismas.
„Laiko ženklai“, „Lietuvos
rytas“, 2019-06-07
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Kurorto veido darkytojai nusipelno tvirto apynasrio
Į Druskininkus atvykę svečiai giria puikiai tvarkomą kurortą, pavyzdingai prižiūrimą
aplinką, modernius pastatus
ir išskirtinius objektus. Tačiau
savivaldybėje yra ir apleistų ,
nesutvarkytų avarinių namų,
kurių savininkai piktybiškai
nesitvarko, neatsižvelgia į savivaldybės ir gyventojų prašymus ir reikalavimus nedaryti
gėdos savo miestui.
Daro kurortui gėdą
Vienas iš tokių pastatų, darantis
gėdą ne tik jo savininkams, bet
ir Druskininkams, yra Vilniaus
alėjoje 32-uoju numeriu pažymėtas, visai šalia prestižinių kurorto
objektų – centro AQUA ir Lynų kelio – stovintis sunkiai nusakomos
spalvos medinukas. Jo išvaizda
jau beveik dešimtmetį sulaukia
ne tik kurorto svečių, bet ir Druskininkų savivaldybės vadovų bei
specialistų dėmesio. Nuo 2011
metų ten niekas nesikeičia – troba
kurorto širdyje tapo užsispyrusių
ir nepilietiškų jos savininkų nihilizmo tvirtove.
Liūdniausia yra tai, jog šios trobos savininkai yra UAB „Druskininkų savaitė“, o aiškiau kalbant,
savaitraščio „Druskonis“ leidėjai,
kuriems, kaip žiniasklaidos atstovams, regis, derėtų rodyti kitiems miestelėnams pilietiškumo
ir pagarbos įstatymams pavyzdį.
Deja...
Druskininkų
savivaldybės
administracijos Ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas Saulius
Žilevičius pripažino, jog problemos dėl šio namo tęsiasi jau devynerius metus: „Mes ne vieną
kartą prašėme jų susitvarkyti šį
pastatą. Nuolat sulaukdavome
pažadų, jog jie suremontuos
namo išorę, tačiau tai vis likdavo
pažadais, jokių realių darbų nevyko. Šis pastatas yra Kultūros
paveldo teritorijoje, namo tvarkymui reikia specialaus leidimo,
kuris buvo išduotas, tačiau
niekas nesikeičia – apleistas

gaunamų lėšų pastato remontui, kad nereikėtų rausti iš gėdos
prieš nei prieš vietos gyventojus,
nei prieš kurorto svečius. Tačiau
„Druskonio“ leidėjams tai, ko
gero, sunkiai suvokiama.

Vienas iš apleistų pastatų, darantis gėdą ne tik jo savininkams, bet ir Druskininkams, yra Vilniaus alėjoje 32-uoju numeriu pažymėtas,
visai šalia prestižinių kurorto objektų – centro AQUA ir Lynų kelio – stovintis sunkiai nusakomos spalvos medinukas

pastatas ir toliau bjauroja mūsų
kurortą. Buvo pažadėję, kad,
gavę leidimą, jie skubiai susitvarkys. , Nuo šių pažadų jau
praėjo pusė metų, tačiau šis namas stovi kaip stovėjęs ir darko
Druskininkų įvaizdį.“
Šio namo savininkai ne tik nesirūpina pastato išvaizda, bet
aplaidžiai žiūri ir į namo aplinką.
Ne vienerius metus būta problemų dėl šalia namo esančioje
teritorijoje augusių netvarkomų
medžių, kurie kėlė realią grėsmę
aplinkiniams gyventojams ir pastatams. Namo savininkai tik tada
atsimerkė, kai per audrą virstanti
eglė atsirėmė į kaimyninio pastato stogą.
Įtraukė į „juodąjį“ sąrašą
Savivaldybė ne vieną kartą
raštu kreipėsi į pastato savininkus, kad šie susitvarkytų, tačiau
viskas – kaip žirniais į sieną.
2018 metų spalį, Tarybos sprendimu, šis objektas, kartu su kitais

Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas:
1. Pastatas – sandėlis, K. Dineikos g. 12 a, Druskininkai
2. Pastatas – sandėlis, K. Dineikos g. 12 a, Druskininkai
3. Pastatas – sandėlis, K. Dineikos g. 12 a, Druskininkai
4. Pastatas – sandėlis, K. Dineikos g. 12 a, Druskininkai
5. Pastatas – siurblinė, Sausoji
g, 14 a, Druskininkai
6. Pastatas – sveikatingumo
kompleksas, K. Dineikos g. 4,
Druskininkai
7. Dalis pastato – restorano-kavinės, Fonbergo g. 7, Druskininkai
8. Pastatas – kavinė, Žalioji g.
42, Druskininkai
9.Pastatas-administracinis, Neravų g. 39, Druskininkai
10. Pastatas – gamybinis, Alėjos g. 11, Leipalingis
11. Pastatas – sandėlis, Alėjos
g.11, Leipalingis
12. Pastatas – dirbtuvės, Gardino g. 83, Druskininkai
13. Pastatas – administracinis,
Vilniaus al. 32, Druskininkai
14. Pastatas – gamybinis, Baravykų g. 1, Druskininkai
15. Pastatas – viešasis tualetas, Gardino g. 1, Druskininkai

netvarkomais pastatais, buvo
įtrauktas į Apleisto ir neprižiūrimo
nekilnojamojo turto sąrašą. Įtraukimas į tokį sąrašą priverčia apleisto pastato savininkus mokėti 3
proc. nekilnojamojo turto mokestį,
šie pinigai patenka į savivaldybės
biudžetą.
Paprastai, toks mokestis, pastebimai patuštinantis apsileidėlio kišenę, jam tampa tam tikru botagu
susitvarkyti. Tačiau bendrovės
„Druskininkų savaitė“ atveju taip
nebuvo. Priešingai! Su žiniasklaida siejama bendrovė kreipėsi
į teismą, siekdama įrodyti, jog jų
valdomas pastatas į apsileidėlių
sąrašą įtrauktas neteisėtai. Kitaip sakant, vėl buvo pademonstruotas nihilizmas Savivaldybės
sprendimams ir teisėtam reikalavimui priversti savininkus sutvarkyti. Nuolat pro šalį vaikščiojantys druskininkiečiai ir miesto
svečiai negali patikėti, kad namo
savininkai leidžia sau netvarkyti
tokioje gražioje, matomoje vietoje

riogsančio apleisto pastato.
Savivaldybės
administracijos
direktorės Vilmos Jurgelevičienės teigimu, gegužės pabaigoje
pasisakęs teismas neįvertino
aplinkybių ir neįžvelgė apleisto
pastato keliamos grėsmės žmonių saugumui.
„Ar reikia, kad nuvirstų namo
siena ar nuo stogo nukristų aprūdijęs skardos lakštas ir sužalotų žmones, kad visi patikėtų,
jog šis pastatas ne tik gadina
kurorto įvaizdį, bet ir realiai yra
pavojingas. Mes neketiname
sutikti su teismo sprendimu ir
skųsime jį aukštesnės instancijos teismui“, – sakė savivaldybės administracijos direktorė V.
Jurgelevičienė.
Namo savininkai ne vienerius
metus nuomoja šalia pastato
esančią teritoriją įvairių paslaugų tiekėjams, akivaizdu, jog
už tai gauna pajamų. Atsakingi
ir pilietiški druskininkiečiai tokiu
atveju skirtų bent dalį iš nuomos

Turi politinį „stogą“?
Kas galėtų paneigti, jog tokį abejingumą, kurorto interesų ir miesto
įvaizdžio ignoravimo pozą „Druskininkų savaitės“ savininkams padeda išlaikyti ir prie šios bendrovės ideologiškai prisiglaudę keturi
Druskininkų savivaldybės tarybos
nariai, kuriems „Druskonis“ tampa
platforma, labai tinkama nevaržomai išlieti savo emocijas, užpilti
purvo ant Savivaldybės ir ant visų
druskininkiečių.
Tik kas žino, gal tiems Tarybos
nariams visai patinka kurorto centre stovinti pusiau lupta pusiau
skusta troba? Gal jiems tiesiog
priimtina filosofija „kuo blogiau –
tuo geriau“?
Ar teks laukti, kol netvarkomas
namas sukels nelaimę? Ar vėl
bus kreiptasi į teismą, kad dėl to
kalta savivaldybė? Ar reikia sulaukti tokio scenarijaus? Namo
savininkai gal tokio ir laukia, tačiau akivaizdu, jog Savivaldybė
su tuo nesitaikstys.
Savaitraštį „Druskonis“ leidžiančiai UAB „Druskininkų savaitė“ nusiuntėme klausimus
el. paštu: „Ar savaitraštį „Druskonis“ leidžianti UAB „Druskininkų
savaitė“ nuomoja šalia pastato
Vilniaus al. 32 esantį sklypą? Jei
taip, ar ketinama už nuomą gaunamas lėšas investuoti ir į minėto
pastato remontą?; UAB „Druskininkų savaitė“ kreipėsi į teismą,
siekdama įrodyti, jog bendrovės
valdomas pastatas Vilniaus al. 32
neteisėtai įtrauktas į apleistų pastatų sąrašą. Ar ketinate pastatą
ir jo aplinką susitvarkyti? Kada?“
Prašėme informuoti apie laiško
gavimą ir laukėme atsakymo,
tačiau iki nurodyto laiko taip ir
nesulaukėme.

Tik faktai:
- 2014 gegužės 12 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Statinio techninės priežiūros patikrinimo akte
Nr.P1-57 konstatuota dėl situacijos Vilniaus al. 32: žurnalas nevedamas, defektai nešalinami, sezono apžiūros neatliekamos. Būtina organizuoti pastato fasado remontą (fasado perdažymas). Reikalaujama iki 2014-06-02 perdažyti
fasadą, atnaujinti stogą. Taip pat iki 2014-05-23 panaikinti užrašą ant sienos.
Rezultatas: užrašas uždažytas ryškiais žaliais dažais, o pastatas neperdažytas. Reikalavimas neįvykdytas.
- 2016 m.kovo 1 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Statinio techninės priežiūros patikrinimo akte Nr.
P-46 reikalaujama: iki 2016-05-20 Atlikti stogo remontą, atlikti fasado remontą, atlikti cokolio tinko remontą, atlikti
nuogrindos remontą.
Rezultatas: Jokie nurodyti darbai neatlikti.
- 2017 m. gegužės 11 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Statinio techninės priežiūros patikrinimo akte
Nr. P1-106 konstatuota dar daugiau STR reikalavimo pažeidimų. Akte reikalaujama: atlikti stogo remonto darbus, atlikti fasado remonto darbus, atlikti cokolio tinko remonto darbus, atlikti nuogrindos remontą, išvalyti pastato
lietvamzdžius.
Statinio valdytojas E. Rutkauskas raštiškai įsipareigojo patikrinimo akte nurodytus darbus pradėti nuo 2017 metų
birželio ir baigti per pusę metų.
Rezultatas: Jokie nurodyti darbai nepradėti ir niekas nepadaryta.
- 2018 m. rugpjūčio 20 d. Savivaldybė nurodė namo savininkui pasirengti pastato Vilniaus al. 32 paprastąjį remonto aprašą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą pastato išvaizdos keitimui.
Rezultatas: Paprastasis remonto aprašas neparengtas.
- 2018 m. rugsėjo 5 d. Savivaldybės administracija įspėjo, jog teiks Savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl
pastato Vilniaus al. 34 įtraukimo į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą.
- 2018 m. spalio 31 d. Savivaldybės tarybos sprendimu nr.T1-178 pastatas Vilniaus al. 32 įtrauktas į Apleisto ar
neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą.
- 2018 m. lapkričio 09 d. Savivaldybės administracija įspėjo UAB „Druskininkų savaitės“ valdomas pastatui bus
taikomas maksimalus 3 proc. nekilnojamo turto mokestis.
Rezultatas: Jokie darbai neprasidėjo, UAB „Druskininkų savaitė“ vietoj namo remonto savo aplaidumą
suskubo ginti teisme.
Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija

6

Savaitraščio Nr. 209

2019 m. birželio 13 d.

Vabzdžių karalystėje

Kaip įkvėpti, motyvuoti ir paskatinti savęs
ieškantį moksleivį?
Sigita Muzikevičienė,
Viečiūnų progimnazijos lietuvių
kalbos vyresnioji mokytoja

Parodą iki birželio 28 dienos galima pamatyti Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“
bei darželio „Facebook“ paskyroje/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Atšilus orams, ikimokyklinio
ugdymo mokytojos vis dažniau
veiklas organizuoja gamtoje,
taiko patyriminio ugdymo metodus. Druskininkų lopšeliodarželio „Žibutė“ ikimokyklinio
ugdymo mokytoja metodininkė
Vida Kvaraciejūtė ir specialioji
pedagogė metodininkė Natalja
Bulotienė, skatindamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus daugiau laiko
praleisti su vaikais gamtoje,
įsitraukti į aktyvią vabzdžių
tyrinėjimo veiklą, ugdyti draugiškumo gamtai pradmenis,
meninę (dailės) saviraišką bei
siekdamos plėtoti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pakvietė koleges
iš kitų Lietuvos miestų ir miestelių dalyvauti respublikinėje
parodoje „Aš ne siaubas, aš ne
baubas, aš vabzdys – vaikučių
draugas“.
Parodos tikslas – sudaryti sąlygas patyriminiam ugdymui:
pažinti, saugoti, tyrinėti, globoti
gyvąją gamtą, vaikų kūrybinei vizualinei raiškai, emocinio ryšio su
gamta atskleidimui.
Savalaikė, aktuali tema paskatino ne tik stebėti vabzdžių

įvairovę, bet ir įspūdžius, paremtus vabzdžių stebėjimu ir savo
pojūčiais pavaizduoti dailės priemonėmis. Tai turėjo reikšmės
pažinimo kompetencijai, kalbos
ugdymui, žodyno turtinimui, vaizduotės, kūrybiškumo, smulkiosios motorikos lavinimui.
O vaikai, apžiūrėję parodą, nusprendė, kad Lietuvoje daugiausia gyvena drugelių, boružėlių,
skruzdėlyčių ir vorų.
Paskelbta paroda susidomėjo
77 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo
įstaigos iš Druskininkų savivaldybės, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos,
Šilutės, Šilalės ir kitų Lietuvos
miestų ir miestelių. Parodoje eksponuoti 386 vaikų piešiniai.
Respublikinę parodą iki birželio
28 dienos galima pamatyti Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“
bei darželio „Facebook“ paskyroje.
Dėkojame parodos dalyviams
už aktyvų dalyvavimą, bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi, kūrybinius darbus, kurie
papuošė darželio erdves ir suteikė daug džiaugsmo mūsų darželio bendruomenei.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
informacija

Kiekvienas
žinome,
kaip
svarbu dirbti savo mėgstamą
darbą. Dar svarbiau yra suprasti ir atrasti tai, kas tau tinka
ir patinka. Jau mokyklos suole
atrasti pomėgiai, pokalbiai
su įvairių patirčių turinčiais
skirtingų profesijų žmonėmis
skatina mokinukus siekti savo
svajonių, formuoja suvokimą,
kad atkakliu ir nuosekliu darbu
galima pasiekti tai, kas šiandien atrodo neįmanoma.
Kad mokiniams būtų lengviau
suprasti, kuo įdomios ir savitos
yra skirtingos profesijos ir jie
lengviau galėtų atrasti save, birželio 7-oji Viečiūnų progimnazijoje buvo paskelbta netradicine
– Karjeros – diena. Ta proga organizuotas renginys „Įkvėpti. Motyvuoti. Skatinti“, kuriame sutiko
dalyvauti UAB ,,Oetiker Lietuva“
gamyklos vadovas Almantas Ratkus, Druskininkų savivaldybės
tarybos narys ir atostogų namų
„Saka“ savininkas Modestas Vitkauskas bei Druskininkų jaunimo
reikalų koordinatorius Juozas
Kazlauskas.
A. Ratkus pokalbį su mokiniais
pradėjo labai paprastu klausimu
– „Ar norite būti laimingi?“ Teigiamas mokinių atsakymas kėlė
kitus klausimus: kodėl vaikai eina
į mokyklą, ko tikisi, lankydami
mokymo įstaigą, ar mokykla yra
vieta, kurioje linksmai leidžiamas laikas? O galbūt mokykla
gali suteikti pagrindą, nuo kurio
atsispyręs judėsi į priekį. A. Ratkus akcentavo, kad kiekvienam
žmogui svarbu turėti tikslą, kuris,
tarsi variklis, priverčia žmogų eiti
savo pasirinktu keliu, nesidairyti
atgal, nebijoti suklysti, suvokti,
kad laimingas gali būti tik tas,
kuris dirba. Gamyklos vadovas
pabrėžė kiekvieno asmeninę atsakomybę, nes tik pats žmogus
renkasi savo gyvenimo kelią. Jo
žodžiais, kelias, kuriuo einama
tikslo link, niekada nebus lengvas, jame tikrai suklumpama,
bet svarbiausia rasti jėgų pakilti ir
eiti pirmyn: „Atsikėlę, pasiklokite
lovą. Smulkmena, bet tai gali būti
puikia dienos pradžia, kasdieniniu
įpročiu, siekiant savo tikslo.“
M. Vitkauskas mokiniams pasakojo apie keliones, padėjusias
apsispręsti, ką jis nori veikti gyvenime. Kelionės į JAV metu M.
Vitkauskui kilo idėja įkurti atostogų namus, kuriuose jis dirbtų

Kad mokiniams būtų lengviau suprasti, kuo įdomios ir savitos yra skirtingos profesijos
ir jie lengviau galėtų atrasti save, Viečiūnų progimnazijoje organizuotas renginys „Įkvėpti.
Motyvuoti. Skatinti“/ Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotraukos

kartu su savo šeima. Tuo metu
noras atrodė lyg tolima svajonė,
bet pamažu svajonė tapo realybe
– sėkmingai veikia atostogų namai „Saka“. Iki savo tikslo Modestas keliavo ne vienerius metus.
Kad įgytų patirties, turėtų žinių ir
drąsos kurti savo verslą, pakeitė
kelias darbovietes. Pašnekovas
mokinius skatino būti aktyviais ir
drąsiais, ieškančiais ir atrandančiais tai, kas jiems teiks malonumą bei suvokimą, kad esi svarbus savo bendruomenės narys.
Mokiniams daug klausimų kilo
po pasakojimo apie piligriminę
kelionę į Santjago de Kompostelą, kuri iš žmogaus pareikalauja
daug fizinių ir dvasinių jėgų, bet
kartu ir dovanoja suvokimą, kad
nieko nėra neįmanoma tam, kuris
turi tikslą.
J. Kazlauskas savo pokalbį pradėjo po motyvacinio filmo, kurio
pagrindinė mintis yra tokia – net
nuobodžiausia veikla gali būti patraukli, svarbiausia – kiekvieno
požiūris ir vidinė motyvacija. Koordinatorius gyvenimą palygino
su žaidimu, kuriame kiekvienas

žmogus tampa žaidėju, pasirenkančiu strategiją, ieškančiu savito
laimėjimo būdo. Jis priminė, kad
laimė neegzistuoja be nesėkmių,
kurios turėtų tapti iššūkiais, o ne
pralaimėjimais.
„Smagu, kad karštą dieną organizuota Karjeros diena; buvo
įdomu klausytis apie keliones;
galėjo būti ilgesnė ši diena; daug
geriau nei pamokos; patiko klausytis žmonių gyvenimo istorijų;
patiko, nes paaiškino, kaip siekti
tikslų“, – tokie mokinių atsiliepimai apie renginį patvirtino, jog susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis yra reikalingi. O Karjeros
dienos tikslas – supažindinti mokinius su atskiromis profesijomis,
jų ypatumais, darbui reikalingomis kompetencijomis, verslininkų
patirtimis, sužinoti, kaip idėjas
paversti savo mėgstamu darbu –
buvo pasiektas.
Progimnazijos direktorė Žaneta
Krivonienė mokyklos bendruomenės vardu padėkojo Karjeros
dienos mentoriams, kurie mielai
sutiko įkvėpti, motyvuoti ir skatinti
mokinius.
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Karštos vasaros „Draugystės pynė“ – Druskininkuose

Pramogų aikštėje organizuota 13-oji Lietuvos pensininkų sąjungos “Bočiai“ šventė subūrė senjorus iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Ukmergės ir, žinoma, Druskininkų/Antano Lankelio nuotrauka

Vita Gimaitė
Birželio devintąją, per Sekmines, į Pramogų aikštėje
organizuotą 13-ąją Lietuvos
pensininkų sąjungos ,,Bočiai“
šventę sugužėjo 120 svetelių
iš Vilniaus, Kauno, Alytaus ir
Ukmergės.
Druskininkų šokių ratelis „Rudenėjant“ (vad. Birutė Levanaitienė)
pagal Veronikos Povilionienės
dainą „Tu Lietuva, tu mana“ pradėjo šventę. Visus pasveikino
šventės šeimininkė – Druskininkų

„Bočių“ pirmininkė Zita Jančiauskienė. Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius už tautinio paveldo
puoselėjimą senjorams įteikė
padėkas.
Kūrybinė energija tryško iš scenoje vieni kitus keitusių artistų.
Vilniaus m. Vilkpėdės „Bočių“
bendrijos tautinės dainos ansamblis „Volungė“ (vad. dainų ir tekstų
autorė Lilijana Ablėnaitė) nudžiugino ir repertuaro originalumu.
Pasidžiaugti „Lakštingalų nakties“ trelėmis kvietė Druskininkų

moterų ansamblis „Druskelė“
(vad. N. Vindbergienė), o mišrus
ansamblis priminė „Mūsų kaimo
dainas“(vad. Valdas Dancevičius).
Darniu skambesiu, kurį pagyrė
ir šventės garso režisierius Gytis
Voronovas, sužavėjo Kauno „Bočių“ liaudiškos muzikos ansamblis „Kaštonas“ (vad. chorvedys ir
dainų autorius Vincentas Kursa).
Subtiliai skambėjo dainos Lietuvai, mamoms, draugystei.
Vilniaus Šeškinės senjorų ansamblis (vad. Regina Lajauskienė)
dainomis įtvirtino ir savo kolektyvo

vardą „Dar širdyje ne sutema“.
Ukmergiškiai, Kultūros centro
„Bočių“ klubo „Viltis“ ansamblis
„Lyra“ (vad. Birutė Verbickienė,
Romualda Morkūnienė) nustebino repertuaro įvairove – ne tik
dainavo, bet ir sušoko „Trijų velnių
valsą“.
Baltosios rožės miesto – Alytaus – Vidzgirio bendruomenės
centro ypač svajingas meno ansamblis „Jotvingiai“ (vad. Lina
Butkevičienė) nudžiugino dainomis apie alyvas, meilės varpelius
ir gintarą...

Koncerto pabaigoje visus apjungė šokis-daina „Čiutytė rūtela“ (kompozicijos autorė – Zita
Jančiauskienė).
Svečiams parodėme Druskininkų miestą kurortą, supažindinome su jo istorija ir naujovėmis.
Ypač dėkingi esame mums talkinusiam gidui Antanui Lankeliui ir
savanorėms.
Dainos, kaip ir žodžiai, gali liūdinti, džiuginti ir gydyti. Jų versmės – gilios. O mes ir toliau
piname draugystės pynę, kuri
kasmet – vis kitokia.

Prasidėjo „Druskininkų vasara su M. K Čiurlioniu“
Birželio 6 d. M. K. Čiurlionio
memorialiniame
muziejuje
surengtas XVII tarptautinio
menų festivalio „Druskininkų
vasara su M. K Čiurlioniu“ atidarymas. Renginio dalyvius
ir svečius pasveikinęs Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius palinkėjo festivalio dalyviams gerų įspūdžių ir turiningai praleisto laiko: „Festivalis
„Druskininkų vasara su M. K.
Čiurlioniu“ kuria unikalią Lietuvos ir užsienio šalių atlikėjų
bei meno kūrėjų bendravimo
erdvę Druskininkuose, pasižymi dideliu renginių skaičiumi, gausia žiūrovų auditorija. Festivalis kasmet suteikia
Druskininkų gyventojams ir
svečiams plačiau ir giliau pažinti vieno iš iškiliausių menininkų gyvenimą, kūrybą.“
Festivalio atidarymo dalyvius
pasveikinusios Lietuvos muzikų
rėmimo fondo direktorės Liucijos Stulgienės žodžiais, jau
septynioliktą vasarą festivalį organizuojančio Lietuvos muzikų
rėmimo fondo darbuotojų ir talkininkų dėmesys krypsta į Druskininkus, kurie taip glaudžiai susieti su M. K. Čiurlionio gyvenimu
bei kūryba. Dėkodama menininkams ir festivalio partneriams,
rėmėjams, visiems, su kuriais
kartu kuriama 4 mėnesius trunkančią muzikos šventė, L. Stulgienė palinkėjo atmintinos 2019ųjų vasaros su M. K. Čiurlioniu.
Atidarymo renginyje koncertavo
Varėnos J. Čiurlionytės menų

mokyklos jaunių choras „Varėnė“
(vad. Ilona Zalanskienė) ir Alytaus muzikos mokyklos moksleiviai – tarptautinių konkursų
laureatai. Koncertą vedė muzikologas Vaclovas Juodpusis.
Po koncerto renginio dalyviai ir
svečiai susibūrė M. K. Čiurlionio
amžininko Mstislavo Dobužinskio eskizų parodos „Scenografija Lietuvos teatre“ atidaryme.
M. Dobužinskio eskizų parodą iš
Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejaus rinkinių pristatė menotyrininkas dr. Helmutas Šabasevičius ir Lietuvos teatro, muzikos
ir kino muziejaus dailės skyriaus
vedėja Aušra Endriukaitienė bei
parodos kuratorė M. K. Čiurlionio
memorialinio muziejaus vadovė

Regina Stankevičienė. Renginyje muzikavo Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai ir mokytojai.
Po renginių muziejuje prie paminklo M. K. Čiurlioniui surengta
ceremonija „Nusilenkime Čiurlioniui“. Koncertavo Varėnos J.
Čiurlionytės menų mokyklos jaunių choras „Varėnė“; Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
pučiamųjų instrumentų orkestras
(vad. ir dirigentas Juozas Mikolainis), prie paminklo, pagerbiant
menininko atminimą, padėta
gėlių.
Atidarymo renginius vainikavo
„Grand SPA Lietuva“, salėje
„Nemunas“ surengtas Festivalio pradžios koncertas, kuriame
skambėjo Lietuvos nacionalinis
simfoninis orkestro (meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas
Pitrėnas; dirigentas Robertas
Šervenikas) ir solistės Dovilės
Kazonaitės (sopranas) atliekami
kūriniai.
Iki rugsėjo 22 dienos, M. K.
Čiurlionio gimtadienio, Festivalio
renginiai organizuojami nacionalinio kultūros kelio „Čiurlionio
kelias“ susietuose miestuose ir
miesteliuose:
Druskininkuose,
Varėnoje, Perlojoje, Merkinėje,
Liškiavoje. Klausytojai išgirs per
50 įvairių meno renginių, kuriuose
dalyvaus daugiau nei 200 atlikėjų
iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Festivalio atidaryme palinkėta atmintinos 2019-ųjų vasaros su M. K. Čiurlioniu/
Ramunės Žilienės nuotraukos

Savaitraščio „Mano
Druskininkai“ ir Lietuvos muzikų rėmimo fondo informacija
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Ricielių žmonėms – aukštesnio lygio medicinos paslaugos
Druskininkų
savivaldybės
pirminės sveikatos centras
(PSPC) informavo savivaldybę,
kad nuspręsta atsisakyti neefektyviai dirbančių ir ribotas
medicinos paslaugas teikiančių padalinių. Birželio mėnesio pabaigoje bus uždarytas
Ricielių medicinos punktas,
kuris buvo įsikūręs sename
mokyklos pastate ir neatitiko
šių dienų medicinos paslaugų
lygio bei higienos reikalavimų.
VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras direktorė
Eglė Matienė teigė, jog Ricielių
medicinos punktas buvo priskiriamas Leipalingio ambulatorijai.
Šiame punkte dirbo viena bendruomenės slaugytoja, kuri be
gydytojų paskyrimų negalėdavo
teikti visaverčių sveikatos priežiūros paslaugų – išrašyti receptų,
paskirti gydymą, nukreipti pas
specialistus.
„Mes pasirengę gerinti paslaugų
kokybę, todėl norime, kad Ricielių
gyventojams medicinos pagalbą
suteiktų Leipalingio ambulatorijos gydytojai arba Druskininkų

Ricielių medicinos punktas, veikiantis sename mokyklos pastate, jau neatitiko šių dienų medicinos paslaugų lygio bei higienos reikalavimų/Roberto Kisieliaus nuotraukos

medikai. Atstumas nuo Ricielių iki
Druskininkų ar Leipalingio tikrai
nedidelis – vos 12 kilometrų. Manau, kad Ricielių žmonėms tikrai
nebus sudėtinga pasiekti šiuolaikiškas gydymo įstaigas. Skubiais
atvejais Ricielių gyventojai turėtų
kviestis greitosios medicinos pagalbos medikų brigadą“, – sakė E.
Matienė.

Ricielių bendruomenės pirmininkas Eimantas Mazaliauskas pritarė, jog šį kaimo medicinos punktą
jau seniai reikėjo uždaryti, nes ne
vienerius metus Ricielių gyventojai
medicinos pagalbos ir taip važiuoja
į Leipalingį ar Druskininkus: „Manau, jog uždaryti medicinos punktą
– teisingas sprendimas. Mūsų
kaimo žmonėms reikia aukštesnio

lygio medicinos paslaugų. Dėkojame mūsų felčerei Onutei už jos
darbą, bet turime eiti kartu su gyvenimu ir pasiūlyti kaimo žmogui
visavertes medicinos paslaugas.“
Druskininkų savivaldybės mero
pavaduotojo Lino Urmanavičiaus
teigimu, Savivaldybė siekia, kad
visi gyventojai, nepriklausomai,
ar jie gyvena kaimo vietovėje, ar

mieste, gautų visavertę medicinos pagalbą: „Gyvename 21-ame
amžiuje, todėl ir medicinos paslaugos turi atitikti laikmetį. Praėjusio amžiaus reliktų reikia atsisakyti, nes mums nuoširdžiai rūpi
kraštiečių sveikata.“
Druskininkų PSPC
informacija

„Žibutėje“ – projektas „Basos kojos“
Jolita Balčiuvienė,
lopšelio-darželio
„Žibutė“
pedagogė,

socialinė

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“
specialioji pedagogė Natalija Bulotienė
– kupina idėjų. Vienai iš jų – įrengti darželyje „Basų kojų“ takelį, paremtą S.
Kneipo metodika – pritarė visa įstaigos
bendruomenė.
Sveikatingumo tako nauda – didelė: vaikščiojant basomis skirtingais paviršiais, yra
veikiamos nervų sistemos zonos, iš jų pasklidę impulsai pasiekia reikiamą organą bei
aktyvizuoja visą žmogaus organizmo imuninę sistemą. Tai – veiksminga organizmo
grūdinimo priemonė. „Basų kojų“ projekto
esminis tikslas – įrengti sveikatingumo takelį,

bendradarbiaujant kartu su tėvais. Susipažinę
su projekto nuostatais, tėvai patys pasirinko
ekologiškas medžiagasir jomis pasirūpino.
Didelio vaikų džiaugsmo ir susidomėjimo
sulaukė tėvelių talka – jie patys kasė žemę,
kalė, suko ir draugiškai dirbo, kol darželio
kieme atsirado „Basų kojų“ takelis. O birželio
penktosios rytą visus savo auklėtinius pasitiko šventiškai papuoštas lopšelio-darželio
„Žibutė“ kiemas. Vaikučių laukė didelis pripučiamas batutas, netrūko skambaus vaikiško
juoko. Po nuotaikingo „Basų kojų“ takelio atidarymo, prasidėjus stipriam vasariškam lietui, likę drąsiausieji nusiavė batus ir pradėjo
bėgioti ne tik S. Kneipo metodika įrengtu takeliu, bet ir po balas. Geri darbai atsiranda,
kai yra gerų norų. O į mūsų darželį jau atėjo
basakojė vasara!

Lopšelio-darželio „Žibutė“ kieme atsirado „Basų kojų“ takelis/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo
nuotrauka

Vienos nuotraukos istorija
Alfreda Pigagienė
Daugelį metų bendrauju su
pirmąja Druskininkų mieste
liaudies papročių, parodų, kalendorinių švenčių pradininke
Ramona Jonušiene. Gerai
prisimenu ilgametės lietuvių
kalbos mokytojos organizuotus renginius su mokiniais ir
Druskininkų „Bočiais“, etnoklubu „Kraitė“: Jurgines, Jonines, Piršlybas dzūkiškai, Šv.
Velykų papročius, kitus renginius, įvairias rankų darbo
grožybes.
Dabar vyksta festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“
ir nacionalinis kultūros kelias „M.
K. Čiurlionio kelias“. Prisiminiau
pas Romutę matytą nuotrauką,
kurioje tarp mokinukų sėdi kompozitoriaus ir dailininko Konstantino pusbrolis Petras Čiurlionis.
Paprašiau ilgametės vadovės
nupūsti laiko dulkes ir papasakoti
etnografinės veiklos pradžią ir
šios nuotraukos istoriją.
„1997 m., dirbdama Senamiesčio vidurinėje mokykloje lietuvių
kalbos mokytoja, įkūriau etnokultūros mokinių būrelį. Vėliau
jis tapo klubu, kurį lankė 8-11
klasių mokiniai, kurie jautė poreikį pažinti mūsų senąją kultūrą,
papročius, ryškiąsias etnines ir

R. Jonušienės (antra dešinėje) asmeninio archyvo nuotraukoje tarp mokinukų sėdi kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio pusbrolis P. Čiurlionis

kalendorines šventes, – pasakojimą pradėjo R. Jonušienė. –
Mūsų būrelio mokiniai, vėliau – ir
„Bočiai“, pradėjo pirmieji mieste
rengti Jurgines, Jonines. Dabar
jomis rūpinasi miesto Kultūros
centras. Labai patraukliai jas komentuoja Danguolė, sugebanti į
bendrą šurmulį įtraukti ir žiūrovus. Gal tik šventės pabaigoje

nėra raganos – jos burtų kaip tik
publikai trūksta.
O tada su mokiniais užsibrėžėme tikslą – pažinti artimų
kaimų žmones, išlikusius senų
laikų papročius, ryškiausias
etnines šventes, jų veikėjus,
tekstus, kalendorinius drabužius, tautinius rūbus, lininių audinių reikšmę. Prisimenu savo

buvusius būrelio vaikus. Jie domėjosi M. K. Čiurlioniu ir jo tėvais, kurie tada gyveno Guobinių
kaime. Mokiniai patys sugalvojo
apžiūrėti šį kaimą – ar yra išlikusi
kokia nors atmintis? Suradome
M. K. Čiurlionio pusbrolį – senelį
Petrą Čiurlionį. Senųjų gyventojų
jau nebėra. P. Čiurlionis mums
papasakojo, ką atsiminė iš vaikystės. Mat Petro tėvas buvo
Augustinas, o Konstantino tėvas
Kastantas.
„Buvo atvažiavęs iš Peterburgo
„maliorius“ Čiurlionis, – savo basakoję vaikystę tada prisiminė
senelis Petras. – Mes, vaikai,
pažiūrėjome, ką jis slepia. Po
padušku pasdėjo brauniką (o juk
tuo metu jis slapstėsi nuo žandarų). Rytais vis vaikščiodavo po
rasų. Sakydavo, kad gydosi nuo
kosėjimo. Buvo labai gražus ir
mandagus.“
P. Čiurlionis džiaugėsi, kalbėdamas apie savo vaikystę ir bendravimą su „malioriumi“. Nuotraukoje
matau ne tik visą būrį linksmų mokinių, bet ir besišypsančius Konstantino pusbrolį bei mokytoją
Romutę. Mokiniai buvo patenkinti
kelione, susipažinę ir linksmai pabendravę su žymaus dailininko
ir kompozitoriaus giminaičiu. Ir
diena buvo graži, ir vešlioje pievutėje miesto vaikai pasėdėjo.

„Taigi laimingas nebūsiu. Pernelyg visam kam esu jautrus,
pernelyg viską imu į širdį, svetimų nemyliu ir jų bijau, gyventi
su jais nemoku. Abejoju savo pašaukimu ir talentu, ir nieko nepasieksiu“, – 1901 m. balandžio 13
d. rašė M. K. Čiurlionis. Perskaičiusi šią ištrauką, etnokultūros
žinovė paaiškino: „Šie žodžiai
apie save stebina savo paties
talento nevertinimu ir begaliniu
kuklumu.“
„Labai būtų smagu, kad ir dabar mokykloje veiktų senosios
kultūros atminties etnobūrelis,
kad vyktų dar įdomesnės kalendorinės šventės, būtų surandami senoviniai jų veikėjai, paryškinantys švenčių įdomybes,
kurių netrūksta. Žinau, kad bent
šeštose-septintose klasėse išradingų kūrybingų vaikų netrūksta.
Juk dar prieš trejus metus žaisdavome su jais anų dienų vaikų
žaidimus“, – pasakojimą baigė
R. Jonušienė.
Liepos mėnesį R. Jonušienė
pažymės gražią ir garbingą sukaktį. Druskininkiečių ir svečių
vardu dėkoju auksarankei ir etninės veiklos puoselėtojai už tokius gerus darbus, mūsų kraštui
nuveiktus nuo 1963 m. Linkime
sveikatos, ištvermės ir kuo daugiau džiugių akimirkų.
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Renginiai

Birželio 14 d. 16 val. Romualdo Povilansko kūrybos darbų
parodos pristatymas (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Birželio 14 d. Gedulo ir vilties diena: 11 val. Šv. Mišios
Ratnyčios Šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje; 12 val. Bažnyčios šventoriuje – Atminimo
koncertas. Dalyvaus Tremtinių
ir politinių kalinių mišrus choras,
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos moksleiviai.
Kino festivalis „Lauko kino
maratonas“ (Pramogų aikštė,
Vilniaus al. 24):
Birželio 14 d. 21.30 val. Filmas „Tarp pilkų debesų“, rež.
Marius Markevičius Lietuva,
N-13
Birželio 15 d. 21.30 val. Filmas „Sukilėlis rugiuose“, rež.
Danny Strong, JAV, N-13
Birželio 16 d. 21.30 val. Filmas „Meilė ir malonė“, rež. Bill
Pohlad, JAV, N-13
Birželio 23 d. Žolynais kvepianti ir vainikais dabinta Joninių šventė Druskininkuose:
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“
Birželio 16 d., sekmadienį,
19.30 val. Druskininkų bažnyčioje koncertuos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis „Musica humana“
(meno vadovas Robertas Beinaris), atlikėjai: Algirdas Vizgirda
(fleita), Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė (fleita), Robertas Beinaris
(obojus), Inga Aleksienė (smuikas), Toma Bandzaitytė (smuikas), Ričardas Vytas (altas),
Evaldas Petkus (violončelė),
Gediminas Kviklys (klavesinas,
vargonai); dalyvaus Stephan
Loetzke (mandolina, Danija).
Programoje M. K. Čiurlionis, J.
Naujalis, C. Ph. E. Bach, A. Vivaldi, H. Gál
Parodos
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)
Iki birželio 15 d. veiks dailininkės Vilmos Vasiliauskaitės paroda „Ant pirštų galiukų“ („Eglės“
sanatorijos biuvetės galerija)
Dailininkės Vilmos Vasiliauskaitės paroda „Supakuota“
(Druskininkų vandens parko holas, 2 aukštas)
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Dėmesio! Birželio mėnesį vyks Lietuvos
kariuomenės pratybos
Informuojame, kad 2019 m.
birželio mėnesį vyks Lietuvos
kariuomenės pratybos, kuriose
dalyvaus Lietuvos ir sąjungininkų
kariai, atstovai iš įvairių Lietuvos
Respublikos institucijų ir organizacijų. Mokymai vyks Alytaus
apskrityje. Mokymų metu vykdomų taktinių užduočių metu bus
naudojamos mokomosios imitacijos priemonės ir ginklai.
Birželio 15-16 dienomis Druskininkų mieste vyks KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės, 109 kuopos karių savanorių
Lauko taktikos pratybos, kurių
metu kariai užduotis vykdys su
ginklais ir karine technika.
Pratybos neturėtų sutrikdyti
įprastinės vietinių gyventojų veiklos. Pratybos suderintos su
miesto savivaldybės administracija, policija, bendruoju pagalbos centru ir kitomis susijusiomis
institucijomis.

Asociatyvi srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotrauka

Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje – ir
Druskininkų krašto atstovai
Praėjusį savaitgalį Karklėje,
Klaipėdos rajone, surengtas
XVII-asis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis draugėn
subūrė per 1000 vietos bendruomenių atstovų iš 25 Lietuvos savivaldybių.
Sąskrydžio metu organizuotos
diskusijos, mugė (prekyba, degustacijos, edukacijos), etnožaidynės-varžytuvės „Stiprūs, greiti
ir gražūs“, Lietuvos mažųjų kultūros sostinių kolektyvų, jaunimo
kolektyvų ir atlikėjų pasirodymai
„Bendruomenių deimančiukai“,
saugaus eismo akcija „Saugi
bendruomenė – saugi Lietuva“, automobilių saugos diržų
efekto bei transporto priemonės virtimo imitavimo įrenginių
demonstravimas.
Druskininkų savivaldybei atstovavo Leipalingio ir Viečiūnų
bendruomenės narių komanda.

Druskininkų savivaldybei atstovavo Leipalingio ir Viečiūnų bendruomenės narių
komanda/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų kiemelis kvietė žaisti
golfą ir laimėti kvietimus komandai į Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centrą „Aqua“, „Snow
Areną“ ar Leipalingio dvarą.

Etnožaidynėse -var ž y tuvėse
„Stiprūs, greiti ir gražūs“ komandų komandos trofėjui laimėti
Druskininkų krašto jaunimas iškovojo 3-ąją vietą.

Druskininkuose rengiamos elektromobilių
varžybos „Charge it on: Pažink Lietuvą“
Trečiadienį Druskininkų savivaldybėje sušauktame pasitarime dėl elektromobilių
varžybų dalyvavo Druskininkų
savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius,
administracijos ir miesto įstaigų specialistai, elektromobilių varžybų atstovas Darius
Grinbergas.
Pirmą kartą elektromobilių varžybų projektas maršrutu „VilniusPalanga“ startavo prieš penkerius
metus, o varžybos kasmet vykdavo pirmą gegužės penktadienį.
„Kai pradėjome varžytis, į Palangą tuomečiai elektromobiliai
nuvažiuodavo per 5 valandas
ir ilgiau, reikėjo bent porą kartų
juos įkrauti. Šiemet pirmą kartą
net 3 elektromobiliai distanciją
įveikė be įkrovimo, o tuo pačiu
mūsų projektas „Vilnius-Palanga“ pasiekė logišką finišą ir
pradeda naują gyvenimą. Nuo
pat pradžių varžybos buvo labai
geras elektromobilizmo testų poligonas. Kasmet matėme, kaip
tobulėja infrastruktūra, patys automobiliai. Tarp dalyvių matėme

D. Grinbergas: „Druskininkų kurortas pasirinktas dėl gerai išvystytos
infrastruktūros.”/Simonos
Dailydaitės
nuotrauka

Kelių direkcijos, Susisiekimo ir
Aplinkos ministerijų, Vilniaus,
Tauragės savivaldybių ekipažus,
kuriems tikra patirtis maršrute
leido suprasti, kaip veikia sistema ir pagal asmeninę patirtį
koreguoti priimamus sprendimus. Druskininkų kurortas pasirinktas dėl gerai išvystytos
infrastruktūros, Palangoje stigo
elektra įkraunamų vietų“, – įspūdžiais ir patirtimi dalijosi varžybų
iniciatorius D. Grinbergas.
Susitikimo
metu
aptarta

elektromobilių varžybų vizija ir
eiga, dalyvių skaičius, maršrutų
distancija. Kasmet rengiamos
varžybos pritraukia naujų dalyvių
ir tuos, kurie nori išvysti tokį reginį
savomis akimis. Jau 2020 m. gegužės mėn. Druskininkai pakvies
visus stebėti šių varžybų finišą.
Elektromobiliai, kuriems teks
įveikti 500-600 km distanciją,
savo kelionę pradės Vilniuje, o
pakeliui aplankys bent tris žymias
Lietuvos vietas.
„Džiaugiamės, kad Druskininkų
kurortas yra draugiškas aplinkai
ir išlaiko vieno iš patraukliausių
kurortų gaires. Miestas jaukinsis
elektra varomus automobilius,
plės elektra įkraunamų vietų
taškus, o neužilgo pakvies susipažinti su aplinkai draugiškais
automobiliais – elektromobiliais“,
– sakė mero pavaduotojas L.
Urmanavičius.
Varžybų finišo metu mieste planuojama surengti nemokamas
vaikų elektromobilių varžybas,
elektromobilių ekspoziciją, dronų
lenktynes ir nugalėtojų apdovanojimo ceremoniją.
Druskininkų savivaldybės informacija

Perku automobilius. Gali būti su defektais.
Tel. 8 627 87576
UAB „Švykai“ ieško darbuotojų betono remonto
darbams ir mūrininkų. Tel. +370 687 50429.
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Užuojautos
Nuoširdžiai užjaučiame Dainių ir Eimantą Petrauskus,
netekus Motinos.
G. ir A. Zdanavičiai

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.
Paveikslų
(ir ne tik)
rėminimo
paslaugos.
Tel. 8 699 89857,
el. p.: deiviostudija@
gmail.com
„Menų kalvė“

„The House“ ieško
komandos pastiprinimo
Reikalingi:
indų plovėja/s
barmenas/ė
virtuvės šefas/ė

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
Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, giminėms, draugams
ir visiems, buvusiems šalia mums sunkią akimirką ir padėjusiems palydėti Amžinojo poilsio mylimą sūnų ir brolį Virginijų Navicką.
Mama ir sesuo

M. K Čiurlionio g. 61

Kontaktinis tel.:
8 679 14738

Lazerinės dermatologijos kabinetas

Centrui „Dainava“ nuolatiniam darbui reikalingas kineziterapeutas (-ė) ir
bendrosios praktikos slaugytojas (-a), turintys medicininį išsilavinimą.
Tel. (8 313) 59103

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.
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2019.06.14 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Misija Sibiras‘17: iš
mokyklos suolo į ekspedicijos traukinį.
10:00 Minėjimas, skirtas Gedulo ir
vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti. Tiesioginė transliacija
iš LR Seimo.
12:00 Gedulo ir vilties diena. Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija
Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje.
Tiesioginė transliacija.
12:30 Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija Aukų gatvėje Vilniuje. Tiesioginė transliacija.
13:15 Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom“.
13:40 Dainuoju Lietuvą.
13:58 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Premjera. Neužmiršti. Dokumentinis filmas.
19:30 Misija Sibiras‘18. Surasti savus.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Labdaros renginys „Misija Sibiras 2019“.
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Žmogus su geležine kauke.
01:15 Gyvenimas.
02:05 Gimę tą pačią dieną.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Aš matau tave“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Tarp mūsų, mergaičių“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO
FILMAS. „Džiunglių knyga“.
21:10 VASAROS KINO TEATRAS.
„Sugyventi su Džounsais“.
23:15 „Motinos nuojauta“.
01:05 „Brangus krovinys“.
02:45 „Siuntinys“.
04:20 „Moderni šeima“.
05:10 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Mirtis rojuje“.
11:15 „Namai, kur širdis“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „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. Keršto valanda.
22:40 Gilus sukrėtimas.
01:05 Anakonda 2. Kruvinosios orchidėjos beieškant.
02:50 Kraujo kerštas.
04:30 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
09.00 „Gluchariovas“.
10.00 Ne spaudai.
11.05 „Raudonoji karalienė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „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. Kruvinoji „Svainijos“ paslaptis 2“.
22.30 Reporteris.
23.30 „Miškinis“.
00.35 Lrytas tiesiogiai.
01.35 „Gluchariovas“.
02.35 „Bruto ir Neto“.
03.00 „Nusikaltimas ir bausmė. Kruvinoji „Svainijos“ paslaptis 1“.
03.40 „Šeimininkė“.
04.30 „Gyvybės langelis“.
05.20 „Namas su lelijomis“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
06:25 „Mentalistas“.
07:20 „Pragaro virtuvė“.
08:20 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:20 „Nemiga“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Ekstrasensų mūšis“.
13:50 „Pragaro virtuvė“.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15:55 „Nemiga“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Snaiperis.
23:25 Kova iki mirties.
01:25 „F. T. Budrioji akis“.

2019.06.15 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
07:00 Premjera. Slimų šeimynėlė.
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai.
13:50 Džesika Flečer 7.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
15:45 Žinios.
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Šventinis koncertas „Su gimtadieniu, Birute“.
23:10 Su meile, Rouzi.
00:50 Žmogus su geležine kauke.
03:05 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai. Sumanumas.
04:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
04:25 Džesika Flečer 7.
06:15 „Televitrina“.
06:30 „Ilgo plauko istorija“.
07:00 „Keršytojų komanda“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ilgo plauko istorija“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Skaniai ir paprastai“.
10:00 „Svajonių ūkis“.
10:30 „Bibliotekininkai“.
11:30 „Dinozauras“.
13:05 „Pašėlęs Raselas“.
14:55 PREMJERA. „Valgyk, žaisk,
mylėk“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS.
„Princesės dienoraštis“. 21:50 VASAROS VAKARO KINO TEATRAS. „Bėgantis labirintu 2“.
00:25 „Legenda. Drakono imperatoriaus kapas“.
02:05 „12 galimybių 2. Perkrauta“.
03:40 „Pagrobti vaikai“.
05:15 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
06:05 „Tomo ir Džerio šou“.
06:30 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:00 „Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną“.
07:35 „Kung Fu Panda“.
08:00 KINO PUSRYČIAI. Pramuštgalviai Paryžiuje.
09:25 Viščiukų maištas.
11:10 Šaunioji beždžionė.

13:05 Griausmingieji Čarlio angelai.
15:10 Žydroji pakrantė. Pabudimas.
17:00 Gyvūnų pasaulis.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS. Smokingas.
21:25 Kvailių auksas.
23:50 Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi.
02:00 Gilus sukrėtimas.
03:50 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.
07.50 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Gražina Pigagaitė“.
08.30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Joana Bilevičiūtė-Narutavičienė“.
09.00 „Neprijaukinti. Turkija“.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas. Viduržiemis“.
13.00 „Loch Neso byla“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
17.20 Čempionai.
17.00 „Nuostabūs pojūčiai“.
18.00 Žinios.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „Nusikaltimas ir bausmė. Mirties nuosprendis“.
22.30 Žinios.
23.00 „Konsultantas“.
01.05 „Moterų daktaras“.
02.50 „Nusikaltimas ir bausmė. Kruvinoji „Svainijos“ paslaptis 1“.
03.30 „Šeimininkė“.
05.10 „Pamiršk mane“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Kitoks pokalbis su D. Žeimyte.
06:05 „Nutrūkę nuo grandinės“.
07:30 „Džiunglių princesė
Šina“.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Lietuvos galiūnų komandinis
čempionatas.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
11:40 „Iš visų jėgų“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Policijos akademija“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
16:55 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
17:50 „Kas žudikas?“.
18:55 „Nusikaltimų miestas“.
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai.
21:30 MANO HEROJUS. Nusikaltėlių šalis.
23:40 AŠTRUS KINAS. Skrodimas.
01:20 „F. T. Budrioji akis“.

2019.06.16 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. Jorindė ir Joringelis.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai.
12:55 Pasaulio dokumentika. Rudoji hiena.
13:50 Mis Marpl 2.
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
15:45 Žinios.
16:00 Istorijos detektyvai.
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Sąjūdis.
22:00 (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės.
23:35 Žmogžudystės radijuje.
01:20 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai.
02:15 Pasaulio dokumentika. Rudoji hiena.

03:10 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai.
04:05 Klausimėlis.lt
04:20 Mis Marpl 2.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 Kostiumuotieji 1.
04:45 Klausimėlis.lt (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
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 „Beždžionėlė šnipė“.
13:05 „Daktaras Dolitlis 2“.
14:50 „Marko ir Raselo pašėlęs pasivažinėjimas“.
16:40 „Gatvės šokiai 2“.
18:30 „TV3 žinios“. 2019. 167 s.
19:30 VASAROS KINO TEATRAS.
„Erelis Edis“.
21:45 VASAROS VAKARO KINO
TEATRAS. „Greičio įkaitai“.
23:30 „Persekiotoja už objektyvo“.
01:20 „Bėgantis labirintu 2“.
03:35 „Sugyventi su Džounsais“.
06:10 „Tomo ir Džerio šou“.
06:35 „Įspūdingasis Žmogus-voras“.
07:00 „Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną“.
07:25 „Kung Fu Panda“.
07:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“.
08:25 „Tomo ir Džerio pasakos“.
08:55 „Ogis ir tarakonai“.
09:05 „Ogis ir tarakonai“.
09:30 „Ponas Bynas“.
09:55 KINO PUSRYČIAI. Tomas ir
Džeris. Greiti ir plaukuoti.
11:25 Kaukės sūnus.
13:15 Rašalo širdis.
15:20 Adamsų šeimynėlė.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas.
21:50 Tik nekvieskite farų!
00:00 Sukeisti žudikai.
01:50 Kvailių auksas.
03:35 Programos pabaiga.
07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Neprijaukinti. Australija“.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Loch Neso byla“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
17.00 „Nuostabūs pojūčiai“.
18.00 Žinios.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Loch Neso byla“.
01.05 „Širdies plakimas“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Detektyvas Linlis“.
05.00 „Kelrodė žvaigždė“.
05.45 „Pasaulio turgūs. Barselona“.
06:30 Lietuvos galiūnų komandinis čempionatas.
07:30 „Džiunglių princesė
Šina“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Vaikai šėlsta“.
10:30 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
11:40 „Iš visų jėgų“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Pragaro viešbutis“.
13:40 „Policijos akademija“.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“.
17:10 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18:15 „Kas žudikas?“.
19:30 „Tiltas“.
21:55 „PREMJERA. Juodasis sąrašas“.
22:50 „Mirties įšalas“.
23:55 Snaiperis.
01:55 Skrodimas.

2019.06.17 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6.
11:10 Komisaras Reksas 13.
12:00 Beatos virtuvė.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.
04:00 Kostiumuotieji 1.
04:45 Klausimėlis.lt.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Keršytojų komanda“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Svajonių sodai“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „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.
„Jūrų pėstininkas 4. Judantis taikinys“.
23:45 „Kalėjimo bėgliai“.
00:50 „X failai“.
01:35 „Amerikiečiai“.
02:35 „Tėvynė“.
03:35 „Kalėjimo bėgliai“.
04:25 „Paskutinis iš Magikianų“.
05:20 „Virtuvė“.
06:10 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Mirtis rojuje“.
11:15 „Namai, kur širdis“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. N
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Sala.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS. Baudžiamasis būrys.
00:25 „Gyvi numirėliai“.
01:10 Tik nekvieskite farų!
02:50 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
07.00 Šiandien kimba.
08.00 Ant bangos.
09.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.05 „Raudonoji karalienė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.55 Rubrika „Verslo genas“.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“.
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20.00 Reporteris.
20.55 Rubrika „Verslo genas“.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
00.35 „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“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „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 Priešas už vartų.
23:30 Nusikaltėlių šalis.
01:10 „Juodasis sąrašas“.
01:55 „Mirties įšalas“.
02:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.

2019.06.18 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7.
11:10 Komisaras Reksas 13.
12:00 Stilius.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 Kostiumuotieji 1.
04:45 Klausimėlis.lt (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „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.
„Sveiki atvykę į džiungles“.
23:55 „Kalėjimo bėgliai“.
00:50 „X failai“.
01:40 „Amerikiečiai“.
02:40 „Tėvynė“.
03:50 „Kalėjimo bėgliai“.
04:40 „Gyvenimo išdaigos“.
05:35 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Tomo ir Džerio šou“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

10:00 „Mirtis rojuje“.
11:15 „Namai, kur širdis“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Sala.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Žmogžudystė.
00:20 „Gyvi numirėliai“.
01:10 Baudžiamasis būrys.
02:45 Programos pabaiga.
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Reporteris.
09.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.05 „Raudonoji karalienė“.
12.10 Bruto ir Neto.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
00.35 „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“.
06:45 „Mentalistas“.
07:35 „Pragaro virtuvė“.
08:30 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:30 „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 Prezidento patikėtinis 2.
Spąstai teroristams.
22:50 Priešas už vartų.
01:20 „F. T. Budrioji akis“.
02:05 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.

2019.06.19 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7.
11:10 Komisaras Reksas 13.
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Tvin Pyksas 3.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
03:30 Dviračio žinios.

04:00 Kostiumuotieji 1.
04:45 Klausimėlis.lt.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.
06:10 „Televitrina“.
06:25 „Aladinas“.
06:55 „Simpsonai“.
07:55 „Atsargiai! Merginos“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės sparnai“.
12:00 „Gyvenimo išdaigos“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 NAUJAS SEZONAS. „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„Kol nenuėjau miegoti“.
22:25 „Vikinglotto“.
23:55 „Kalėjimo bėgliai“.
00:55 „X failai“.
01:45 „APB“.
02:35 „Tėvynė“.
03:40 „Kalėjimo bėgliai“.
04:30 „Gyvenimo išdaigos“.
05:25 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:05 „Mirtis rojuje“.
11:25 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 Sala.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Elijaus
knyga.
00:40 „Gyvi numirėliai“.
01:40 Žmogžudystė.
03:10 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.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Miškinis“.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
00.35 „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“ .
06:55 „Mentalistas“.
07:45 „Pragaro virtuvė“.
08:40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
09:40 „Nemiga“.
10:40 „Kobra 11“.
11:40 „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 Kursas į katastrofą.
22:45 Prezidento patikėtinis 2.
Spąstai teroristams.
00:35 „F. T. Budrioji akis“.
01:25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.

2019.06.20 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7.
11:10 Komisaras Reksas 14.
12:00 Gyvenimas.
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 1.
23:45 Klausimėlis.lt.
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 Komisaras Reksas 14.
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 1.
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“.
16:25 „TV3 orai“.
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Atsargiai! Merginos“.
20:30 „Prakeikti“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 VASAROS KINO TEATRAS.
„12 galimybių 3. Padėtis be išeities“.
23:50 „Kalėjimo bėgliai“.
00:45 „X failai“.
01:35 „APB“.
02:25 „Amerikietiška siaubo istorija“.
03:35 „Kalėjimo bėgliai“.
04:25 „Paskutinis iš Magikianų“.
05:20 „Virtuvė“.
06:05 „Mano gyvenimo
šviesa“.
07:35 „Linksmieji Tomas ir
Džeris“.

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10:00 „Mirtis rojuje“.
11:15 „Namai, kur širdis“.
12:00 „Neklausk meilės vardo“.
13:00 „Mano likimas“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 Yra, kaip yra.
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. Keršto
valanda.
00:00 „Gyvi numirėliai“.
00:55 Elijaus knyga.
02:45 Alchemija. Švietimo amžius.
03:15 RETROSPEKTYVA. Ciklas
„Menininkų portretai“
03:45 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 „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.
16.30 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.
00.35 „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“.
06:40 „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 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
20:30 „Varom!“.
21:00 Nusikaltėlių medžiotojas.
22:45 Kursas į katastrofą.
00:30 „F. T. Budrioji akis“.
01:20 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.

Žemės ūkio veiklos subjektai, 2018 metais patyrę nuostolių
dėl sausros, skubiai kviečiami teikti paraiškas
Druskininkų savivaldybė kviečia
žemės ūkio veiklos subjektus, 2018
metais patyrusius nuostolių dėl sausros, skubiai teikti paraiškas pagal įregistruotos žemės ūkio valdos centrą
seniūnijose. Paraiškos priimamos nuo
2019 m. birželio 12 d. iki birželio 21 d.
Parama nebus skiriama tiems žemės
ūkio veiklos subjektams, kurie nurodytu laikotarpiu nepateiks paraiškų.
Pažymime, kad parama skiriama,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2019 m. birželio
7 d. įsakymu Nr. 3D-354 „Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams,
patyrusiems nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018
metais, teikimo taisyklių patvirtinimo“
ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymu
Nr. 3D-351 „Dėl Pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems
nuostolių dėl sausros 2018 m. teikimo
taisyklių patvirtinimo“. Savivaldybei
2019 m. birželio 11 d. pateikti paramos
gavėjų sąrašai, kurie atitinka aukščiau
įvardytų teisės aktų keliamiems reikalavimams ir kurie gali pretenduoti į
paramą (teikti paraiškas).
Seniūnijose dirbantys žemės ūkio
specialistai per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą priims pareiškėjų,
įregistravusių žemės ūkio valdos centrą seniūnijoje, paraiškas dėl žemės

ūkio veiklos subjektų patirtų nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams
dėl sausros 2018 metais kompensavimo ir (ar) vienkartinės išmokos
gyvulininkystės veikla užsiimantiems
subjektams, patyrusiems nuostolių
dėl sausros 2018 metais. Seniūnijos
specialistas įves duomenis į specialią
paraiškos formą, su pareiškėju patikrins įvestus duomenis ir Paraiškų
priėmimo informacinėje sistemoje patvirtins paramos paraišką. Patvirtinta
paraiška bus atspausdinta ir pateikta
pasirašyti pareiškėjui. Pažymime, kad
parama nebus skiriama tiems žemės
ūkio veiklos subjektams, kurie nurodytu laikotarpiu nepateiks paraiškų.
Paraiškos priimamos Druskininkų
savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijoje (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313)
56 407) ir Viečiūnų seniūnijoje (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., tel. (8 313) 47 919).
Išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos
Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas
Alvydas Vengrauskas (Vasario 16–
osios g. 7), tel. 8 614 25826. Įvardytas
asmuo papildomai informuos žemės
ūkio veiklos subjektus jų paraiškose
nurodytais kontaktiniais telefonais.
Druskininkų savivaldybės
informacija
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Savaitraščio Nr. 209
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

Viešbučiui „Pušynas“ reikalingas virėjas (-a) karštų patiekalų
ant grilio gaminimui. Tel. pasiteirauti: 8 614 01121

Gamybos įmonei reikalingas mechanikasoperatorius (-ė). Tel. 8 615 14427
Gamybos įmonė siūlo
darbą
Sandėlininkui (-ei). Būtinas kompiuterinis raštingumas.
Sandėlio
darbuotojui
(-ai). Būtina patirtis, dirbant su autokrautuvu.
Tel. 8 614 35269

BALDAI

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

Nuolatiniam darbui Druskininkuose reikalingas
stalius. Tel. 8 685 46006
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

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

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

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

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

Liejame gręžtinius pamatus.
Tel. 8 682 00300
Perkame miškus didžiausiomis kainomis
Lietuvoje. Mokame avansus.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445
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
Reikalingi CE kategorijų vairuotojai Anglijoje. Turintys 95 kodą, vairuotojo kortelę, gebantys angliškai atsakyti į žinutes telefonu. Atlyginimas – 130 svarų už darbo dieną.
Tel. +447 427529915 (Raimis)
El. p.: proreal.transport@gmail.com, UK. IP112AW. FELIXSTOWE

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

Išnuomoju maisto prekių parduotuvę su visa įranga
arba be įrangos, galima kita veikla. Tel. 8 612 12197

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

Apdailos ir santechnikos darbai.
Tel.: 8 627 57085, 8 687 27676

Nuomojamas prekybinis paviljonas Neravų
gatvėje. Tel. 8 612 60319
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

Gauta nauja
vyriškų ir moteriškų drabužių siunta
(proginės ir vasarinės suknelės, vyriški marškiniai, kelnės, šortai ir kita).
Yra didelių dydžių!
K. Dineikos g. 12
(Parko vila).
PA R D U O DA M E :
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Perkame miškus,
sodybas, paežeres,
žemes.
Miškai gali turėti daug
bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708
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DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur).
„Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7
Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai –
5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1
Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami: nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00. Penktadieniais: nuo
9.00 iki 15.00

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas
turtas

1 kambario butas Gardino g. 17,
1 aukšte. Tel. 8 687 21996
1-2 kambarių butai su daline
apdaila naujos statybos name
Gardino g. 56G prie Alkos I tvenkinio. Tel. 8 687 37575
Tvarkingas 2 k. butas Gardino g.:
30 kv. m, 2 a. ir 80 a ežero pakrantės (25 km nuo Druskininkų)
keičiu į 1-2 kambarių butą. Melnyčėlės nesiūlyti. Tel. 8 683 98529

Garažas Ratnyčioje, Cimakavo g.
Kaina – 2100 Eur.
Tel. 8 627 66422
Garažas su rūsiu prie „Eglės“
sanatorijos. Tel.861153844.

0,623 ha namų valdos sklypas
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto
kelio, netoli elektra. Kaina – 8500
Eur. Arba keičiu į mišką.
Tel. 8 682 48474
Įvairių dydžių namų valdos sklypai M. K. Čiurlionio g. 120. Šalia
miško, atlikti geodeziniai matavimai, miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
Sodas Viečiūnuose, SB „Papartis“, su 2 aukštų mūriniu namu,
pečium ir židiniu, sausas rūsys,
iki autobusų stotelės – 300 m.
Kaina – 25 000 Eur.
Tel. 8 614 67590

Nuoma

Dirbanti šeima išsinuomotų butą
su visa buitine įranga, mokėtų
150-180 Eur. Tel. 8 625 83666

Parduodama žemės ūkio produkcija
Parduoda pašarines bulves. 1
kg kaina – 0,10 Eur. Tel. 8 657
87140
Melžiama ožka, 3 ožkytės, 2
ožiukai. Tel. 8 692 77641
Parduoda 2 metų ožką.
Tel. 867817113
Parduodu ožką su ožiuku ir ožką
su ožiuku ir ožkyte.
Tel. 8 625 67849

Parduodami transporto
priemonės ir jų dalys
„VW Passat“ 1994 m., 1,9 l dyzelinas, TA iki 2019.10, bakas –
100 litrų. Kaina – 400 Eur.
Tel. 8 692 77641
Parduoda „Volkswagen Polo
Sedan“, 2000 m.; TA iki 2019 m.
lapkričio; kaina 650 Eur.
Tel. 8 610 85089
„Opel Frontera“ 2000 m., 2,2 l dyzelinas, TA iki 2021 m. + žieminių
padangų komplektas su ratais.
Tel. 8 605 70200
VW „Passat“ universalas, 1995
m., dyzelis. Kaina – 350 Eur.
Tel. 8 611 01503
„Toyota Corola“, TA iki 2020 m.,
draudimas, automatinė pavarų
dėžė. Kaina – 1 200 Eur. Galima
derėtis. Tel. 8 682 98506

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

Motoroleris JAMAX-AIREX, 2011
m., TA galioja 2 metus. Kaina –
700 Eur.
Tel. 8 699 73012

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

VW GOLF III, 1997 m. 1.9 l, dyzelis. Kaina – 350 Eur.
Tel. 8 612 27028 (po 16 val.)

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

„Chrysler Voyager“: 2005 m., 2,8
l dyzelinas, pavarų dėžės defektas. Kaina – 700 Eur.
Tel. 8 616 82326

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

Parduodami įvairūs daiktai

Naujos medinės (ąžuolo ir klevo)
taburetės. Tel. 8 618 20125

Dirbanti šeima išsinuomotų 3-4
kambarių butą Druskininkų mieste. Tel. 8 628 91922

Sodyba Snaigupės kaime: 60 a
namų valdos sklypas su gerais
ūkiniais pastatais, yra nemažas
tvenkinys. Kaina – 40000 Eur.
Galima derėtis.
Tel.: 8 672 24640, 8 645 10972

Supjautos malkos.
Tel. 8 622 94035

Garažas Baltašiškėje. Kaina –
2700 Eur. Tel. 8 630 86962

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

2 aukštų gyvenamas namas su
9 a žemės sklypu Ratnyčios g. 2
arba keičiu į butą Vilniuje. Kaina
– 105 000 Eur. Tel. 8 602 10802

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

Garažas Leipalingyje (prie elektrinės). Tel. 8 614 66815

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

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

Malkos. Tel. 8 608 70658

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

3 k. butas Ateities g. : 67,43 kv.
m, 9/9 a. Kaina –38 500 Eur.
Tel. 8 687 37575

2 aukštų 126 kv. m įrengtas
gyvenamasis namas su ūkiniu
pastatu ir garažu 10,6 a sklype
Sakų g., Druskininkuose, besiribojančiame su pušynu, arba
keičiamas į butą Druskininkuose
ar Kaune. Kaina – 85 000 Eur.
Tel. 8 600 80228.

tome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Miškas, mediena, malkos
Įvairios medienos malkos: rąsteliais, kaladėmis, kapotos. Prista-

Televizorius , mikrobangų krosnelė, medinės durys, pakabinamas šviestuvas, kompiuterio
kėdė, paspirtukas.
Tel. 8 675 57873
Pigiai mažai naudotas šaldytuvas-šaldiklis „Snaigė 315“, A klasė ir pianino kėdutė.
Tel. 8 619 23415
Trijų dalių vokiška spinta slankiojančiomis durimis: 3,05 x 2,20.
Kaina –300 Eur. Tel. 8 600 38260
Naudotas šaldytuvas. Kaina – 50
Eur. Tel. 8 685 27357
Kaminas „Schiedel“ (6 m, diametras 200, pilnas komplektas).
Tel. 8 650 85487
Trimeris „Partner“, sofa su foteliais, lovos, spintos, stalai, televizoriai, televizoriai, durys, langai,
dušo kabina, boileris, katilas VEDRUS, dviratis. Tel. 8 616 48116
Sekcija už 150 Eur, sofa-lova su
2 foteliais už 50 Eur, naktinės
užuolaidos 2 langams.
Tel. 8 675 35738
Benzininis pjūklas „Jonsered“
(naudotas 1 kartą); naudoti: barzdos skutimo mašinėlė „Philips“, 2
plaukų kirpimo mašinėlės, 2 moliniai dideli gėlių vazonai.
Tel. 8 615 63180
Kasos aparatas „Euro 50 mini“;
emaliuoti kibirai, ventiliatorius
(vėjelis). Tel. 8 617 37822
Kineskopinis televizorius „Samsung“ (51 cm) u- 15 Eur, SCART
laidai, įvairūs pulteliai.
Tel. 8 686 43600
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
8 mediniai vežimo ratai.
Tel. 8 610 27952
Svetainės staliukai, televizoriaus
staliukai. Tel. 8 630 36440
Žieminiai kaktusai (2 rūšių,
„Opuncija“). Tel. 8 675 61036

Kiti
Reikalinga auklė prižiūrėti 6 metukų sergančią mergaitę.
Tel. 8 620 99497
Dovanojame trijų mėnesių amžiaus šuniukus. Žaismingi gra-

Druskininkų Pavėžėjai – pigiausia
keleivių pavėžėjimo paslauga. Surinkus 7
spaudukus, 8 važiavimas, miesto
ribose – nemokamas.
Tel.: 8 623 99900, 8 653 99907
žūs, meilūs Tel. 864715724
Rasti raktai. Kreiptis į raktininką,
Antakalnio g. 9. Tel. 8 617 75363
Dovanoju 2 mėn. kačiukus.
Tel. 8 638 70199
Gal kas padovanotų 3 vienfazius
elektros apskaitos skaitiklius.
Tel. 8 675 61036

Ieško darbo
50 m. vyras, be žalingų įpročių,
ieško sodybos prižiūrėtojo darbo.
Tel. 8 675 57873
39 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8 626 38308
57 m. moteris ieško slaugės (turi
7 m. patirties) arba bet kokio darbo. Tel. 8 605 05177
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„Vilties paukščių“ skulptūrėlės – geriausiems moksleiviams
Vaiva Gintutienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių
kalbos mokytoja
„Mokytojai ir tėvai, netrukdykite mokiniams mokytis.
Kuo didesnį tikslą turės mokiniai, tuo lengviau jiems bus jį
pasiekti“, – savo kalbą pradėjo
LR Seimo narys Zenonas Streikus, įteikdamas sveikinimą
ir dovanas septintoko Vincento Akstino mamai. Pats
mokinys dar buvo negrįžęs iš
respublikinės biologijos olimpiados Kaune. O į „Atgimimo“
mokyklos salę tądien jau 12-ąjį
kartą susirinko patys geriausi
mokyklos mokiniai, turintys
neabejotinai didelių tikslų ir
nuosekliai to siekiantys.
Mokyklos vilties šventę pradėjo
Juozo Mikolainio pučiamųjų
orkestras, pagrojęs linksmų
kūrinių. Mokyklos direktorė
Danutė Časienė, paskelbusi
šventės pradžią, pasidžiaugė
gausiu būriu mokinių, kuriems
bus įteikti Vilties paukščiai
– nominacijos už jų stropų
mokymąsi, pasiekimus, indėlį
į mokyklos gyvenimą bei pastangas.
„Vilties
paukščių“
skulptūrėles sukūrė Viečiūnų
dailės
mokytoja
Aurelija
Vilūnienė. Šiomis išskirtinėmis
skulptūrėlėmis bei Savivaldybės
ir Vandens parko dovanotomis
maudynėmis šįmet pagerbti 49
trečių-aštuntų klasių puikiai ir
labai gerai besimokantys mokiniai, aktyviai dalyvavę mokyklos
gyvenime, konkursuose, olimpiadose, sportinėse veiklose.
Lietuvos mokinių žaidynėse „Atgimimo“ mokykla ir šiais metais
tik per žingsnį nuo prizinės vietos – šalyje esame garbingoje
ketvirtoje vietoje!
Viena svarbiausių nominacijų
– mokyklos įkūrėjo Domininko
Viščinio vardinė premija, kurią
įsteigė
jo brolis, Druskininkų
garbės pilietis Petras Viščinis,
skirta
geriausiam
mokytojui ir mokiniui. Šią premiją,
administruojamą
Amerikos
Lietuvių fondo, šįmet pelnė
socialinė
pedagogė
Agnė
Gaidamavičienė ir aštuntokė
Gustė
Šematovičiūtė.
Apdovanojimą įteikė Savivaldybės
administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė. Ši
premija mokiniams teikiama nuo
1998-ųjų, mokytojams – nuo

„Atgimimo“ mokykloje jau 12-ąjį kartą apdovanoti patys geriausi mokiniai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

2000-ųjų. Premiją pelniusi Gustė
sakė, kad jai visuomet norisi
pateisinti
pasitikėjimą,
kuris
skatina atsakomybę, o tuomet ir
rezultatai – akivaizdūs!
„Vilties paukščiais“ pirmiausiai buvo apdovanoti geriausi
pradinukai:
I.
Lukaševičius,
E. Frėzaitė, M. Juodeškaitė,
J. Januškaitė, E. Dumskis, G.
Kazlauskaitė. Mokytoja Jolita
Miliauskienė kartu su Švietimo
skyriaus vedėja Diana Brown
jiems įteikė skulptūrėles, o netrukus salę užliejo ir nuotaikinga
Dalios Urniežienės mokinukų
daina apie vasarą.
Kitą mokinių grupę – penktokus
M. Čepukėnaitę, L. Krupinską,
M. Maskalenką, P. Pileckaitę, G.
Savukynaitę, P. Dumbliauską,
A. Mosiejų ir L. Jurgionytę
– į sceną pakvietė mokytoja
Aida Balčiūnienė. Dar aštuoni
paukščiai, rūpestingai įteikti Violetos Dumskienės, pateko į geras
rankas.
Mokinių tėvai Aušra ir Tauras
Česnulevičiai, pernai nominuoti
už pagalbą mokyklai, įkūrė savo
premiją mokiniui, padariusiam
didžiausią asmeninę pažangą.
Šįkart tai – Steponas Paulėkas.
Tėvų padėka įteikta jo mamai
Angelė Paulėkaitei už edukacines pamokas mokyklos mokiniams Parapijos namuose,

išvykas, ekskursijas ir daugelį
kitų gražių veiklų.
Šventišką
apdovanojimų
ceremonijos
nuotaiką
kūrė
Meno ir mūsų mokyklos mokiniai. Salėje skambėjo dainos,
šoko Valės Šmitienės parengti
mokiniai,
dainavo
mokytojų
Gražinos Vosylienės, Ronatos
Balkaitienės, Dalios Urniežienės
dainininkai.
Mokytoja Rima Pakalienė,
pristatydama
šeštų
klasių
nominantus E. Zuberniūtę, E.
Orliukaitę, V. Slidziauskaitę, V.
Nanartonytę, A. Pečiukevičių,
M. Plukį, M. Vaitkutę, M. Bogušį,
M. Labanauskaitę, G. Jautaką,
pastebėjo, kad šie mokiniai daro
tai, ką yra pamėgę, todėl jiems
ir sekasi. Jiems statulėles įteikė
Meno mokyklos direktorė Ona
Olšauskienė.
Druskininkų LIONS klubas
jau dešimtmetį skiria 300 Eur
stipendiją jaunam ir gabiam vienai
iš meno sričių druskininkiečiui.
Šįkart ši premija pagal M. K.
Čiurlionio
Meno
mokyklos
rekomendaciją
skirta
mūsų
aštuntokei Ugnei Janeliauskaitei
už pelnytas pirmąsias vietas
prestižiniuose dailės konkursuose ir savivaldybės dailės olimpiadoje. Stipendiją įteikė klubo
prezidentė Lina Viselgienė.
Mokyklos Tarybos premija įteikta

septintokui Dominykui Lukošiūnui
– veikliam ir kūrybingam mokiniui,
nestokojančiam iniciatyvių idėjų.
Ją įteikė „Atgimimo“ mokyklos
Tarybos pirmininkas Modestas
Vitkauskas.
Po rimtų ir įpareigojančių
nominacijų teikimo salę užliedavo
akordeono (V. Stankauskas, L.
Aukštuolytė, T. Mikučionis), klarneto (D. Milius, J. Čijunskas) ir
kitų instrumentų garsai, skambėjo
dainos.
„Sėkmės paukštę stipriai laikykite savo rankose“, – palinkėjo
septintokų nominaciją paskelbusi
mokytoja Stasė Kirkliauskienė.
Apdovanojimus
pelnė:
A.
Katčenkaitė, V. Malūnavičiūtė,
M. Kisialeuski, P. Mizeraitė, A.
Galčiūtė, A. Orliukaitė, M. Dobelinskas, V. Akstinas, juos įteikė
Seimo narys Z. Streikus.

Šventei
mokyklos
erdves
skoningais karpiniais ir akcentais puošusi mokytoja Rūta
Mickevičienė paskelbė aštuntų
klasių nominantus: A.Jasiūną,
D. Milių, A. Streikutę, E.
Sadauskaitę, M. Nikitinaitę, K.
Kurlavičiūtę, E. Zuberniūtę, A.
Matulevičiūtę.
Direktorė D. Časienė vieną
iš šio būrio – Augustą Jasiūną
– apdovanojo vardine Dariaus
Šavolskio, Europos Komisijos
pareigūno, premija, kuri skiriama
už labai gerą mokymąsi ir puikius
laimėjimus olimpiadose.
Renginio
vedėjai
Gitana
Zdanavičienė
ir
Povilas
Žarnauskas pažadėjo, kad dar ne
kartą „Atgimimo“ mokykloje bus
dalinami „Vilties paukščiai“, kurie
suteiks visiems sparnus nuskristi
į savo svajonę, į tą didįjį tikslą...

