
2019 m. rugsėjo 19 d.                                      Savaitraščio Nr. 222                            Nemokamas                              Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Susitikimas su 
R. Zubovu ir  

N. Gaidauskiene

5 psl.

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė Lina Bagdanavičienė: 
tikiuosi pavyks įgyvendinti visas profesines svajones

Simona Dailydaitė

Druskininkų lopšeliui-dar-
želiui „Bitutė“ jau keletą sa-
vaičių vadovauja Lina Bagda-
navičienė. Energinga ir veikli 
moteris labai džiaugiasi suda-
lyvavusi konkurse šioms parei-
goms eiti. Iš Kauno kilusi mote-
ris kurorte pradėjo naują darbų 
etapą, ruošiasi įgyvendinti 
daug kūrybinių idėjų, taikyti 
individualius ir diferencijuotus 
ugdymo ir mokymo metodus, 
išmaniąsias technologijas 
vaikų auklėjimo procese. 

„Nuo pat mažens tėveliai mokė 
mylėti darbą, knygą, tesėti žodį, 
bet svarbiausia – išlikti žmogumi. 
Įgijusi pradinių klasių mokytojos 
specialybę, vėliau pabaigusi so-
cialinės pedagogikos ir švietimo 
vadybos studijas, įsisavinusi regi-
onų plėtros studijas gilinau žinias, 
o neįkainojamos patirties įgijau 
šešerius metus dirbdama prieš-
mokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių mokytoja, socialine peda-
goge, dienos centro vadove”, –
pasakojo L. Bagdanavičienė.

„Eiti direktorės pareigas Kauno 
lopšelyje-darželyje „Želmenė-
lis“ pradėjau prieš trylika metų, 
mažais žingsneliais man pavyko 
įgyvendinti visas savo svajones. 

Kūriau darželį – patraukliausią 
vaikams bei darbuotojams, kur 
tėveliai galėjo surasti visus atsa-
kymus į jiems rūpimus klausimus, 
norėjau, kad jie tikėtų ir pasitikėtų 
ugdymo įstaiga. Čia vyravo svar-
biausi vaikystės atributai – žaislai 
ir žaidimai, o pagrindinis koncep-
tas – ugdymas personažais, vai-
dyba, inscenizacija – pritaikyta 
konkrečiam vaikui, duota laisvė 
kūrybai. Šią idėją aplinkiniai sti-
priai palaikė ir man pavyko. Dar-
želio nuostatuose taip pat buvo 
įtraukta ši – ugdymo personažais 
savitumo modifikacija, suteikusi 
įstaigai absoliutų išskirtinumą. 
Viską, ką norėjau, ką jaučiau –  
įgyvendinau, išgyvenau, tad,  kaip 
vadovas galiu priimti kitus naujus 
iššūkius. Remdamasi visais tyri-
mais, vadovų rotaciniu principu 
kas 5-erius, maksimaliai kas 10 
metų, supratau, kad reikia keliauti 
toliau“, – pokalbį tęsė direktorė 
Lina Bagdanavičienė. 

Direktorei buvo gera ir malonu 
girdėti, kad Druskininkų miesto 
valdžia investuoja į informacines 
technologijas, o dideliuose mies-
tuose – visko daug, tad daug sun-
kiau gauti reikiamas investicijas. 

„Diena, kai vaikas pradeda lan-
kyti darželį gali būti lengva ir be 
streso tiek jam, tiek tėveliams, 

reikia tik tinkamai pasiruošti. 
Darželis – savarankiškumo mo-
kykla, tai ir kelias į mokslo, žinių, 
muzikos, dailės, teatro, komuni-
kacijos, draugystės pasaulį per 
žaidimą. Tai – pirminis, viso ko 
pamatas augime, brandoje. Šiuo 
metu vis dažniau samdomos au-
klės, tėveliai vaikus užrašo lan-
kyti  privačius būrelius arba jais 
rūpinasi seneliai. Visgi, specia-
listų teigimu, darželis vaikui gali 
suteikti daugiau privalumų nei 
alternatyvus auklėjimas“, – įsiti-
kinusi Lina Bagdanavičienė. Anot 
Linos, darželis – didžiausia erdvė 
eksperimentavimui, pažinimui, 
tyrinėjimui. 

„Oficialiais tyrimais pripažįs-
tama, kad tai pirminis pamatas 
vaiko ugdymo procese visam gy-
venimui, džiugu, kad apie tai kal-
bama, diskutuojama. Kiekviena 
diena – savi ir nauji iššūkiai, atėjus 
į darbą nežinai ko tavęs paklaus, 
kam reikės pagalbos ar patarimo, 
kokias problemas reikės  spręsti. 
Kaip vadovą motyvuoja domėtis, 
šviestis, dalytis sukaupta patir-
timi. Gera būti šiame mieste, tapti 
šios glaudžios bendruomenės 
dalimi. Auginu tris nuostabias du-
kras, o namai ten, kur yra mama, 
meilė ir šiluma. Vyriausioji Greta 
ir studentė  Monika mielai grįžta 

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė L. Bagdanavičienė džiaugiasi nauju iššūkiu/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Padėkota
 Druskininkams 

už jaunimo 
integraciją į darbo 

rinką
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į gražų, jaukų, ramybe alsuojantį 
miestelį. O jauniausioji dukra 
Milda šauniai adaptuojasi šiame 
mieste, menų mokykloje lanko 
fortepijono klasę, tęsdama dar 
Kaune pradėtas solinio daina-
vimo pamokas“, – pasakojo lop-
šelio-darželio „Bitutė“ direktorė. 
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Druskininkų vasarą 
su M. K. Čiurlioniu 
vainikuos operos 
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muzikos koncertas
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Sakartvelo jaunimui – geroji 
Lietuvos ir Lenkijos patirtis

Druskininkų jaunimo 
atstovai savo patirtimi dalijasi 
su kitų šalių kolegomis. 
Praėjusią savaitę Druskininkų 
savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatorius, Nacionalinės 
jaunimo reikalų koordinatorių 
asociacijos (NJRKA) valdybos 
narys Juozas Kazlauskas 
dalyvavo baigiamojoje projekto 
„Jaunimo politikos vystymosi 
palaikymas savivaldybių 
lygmeniu Sakartvele“ 
(Supporting the Development 
of Youth Policy on Municipal 
Level in Georgia) konferencijoje 
Batumyje, Sakartvele.

Vykdantysis projekto partneris 
– Sakartvelo Respublikos 
švietimo, mokslo, kultūros ir 
sporto ministerija. Projekto 
tikslas – dalintis gerąja patirtimi 
jaunimo politikos įgyvendinimo 
srityje vietos lygmeniu bei 
parengti darbo su jaunimu 
gaires skirtas Gruzijos jaunimo 
darbuotojams.

Konferencijos metu buvo ne 
tik pristatyti projekto rezultatai, 
bet ir jaunimo politikos 
rekomendacijos Sakartvelo 
savivaldybėms. Projekto metu 
vykusiuose mokymuose projekto 
dalyviai analizavo įvairias 
jaunimo politikos praktikas, 
jaunimo darbuotojai ir jaunimo 
lyderiai dalyvavo pažintiniuose 
vizituose ir praktiniame darbo 
stebėjime ( job shadowing days) 
Lietuvoje ir Lenkijoje. Buvo 
dalintasi geraisiais savo regiono 
jaunimo politikos pavyzdžiais, 
mokymų dalyviai simuliavo 
jaunimo reikalų tarybos 
sudarymo ir veikimo procesus.

Projekto metu buvo ne 
tik tobulintos Sakartvelo 

jaunimo darbuotojų ir lyderių 
kompetencijos, bet ir, Lenkijos ir 
Lietuvos pavyzdžiu, Sakartvelo 
savivaldybėse sukurtos dvi 
struktūros, atstovaujančios 
jaunimo interesus ir skatinančios 
sprendimų priėmimą – jaunimo 
tarybos ir tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo platformos. 
Ekspertų komanda parengė 
darbo su jaunimu gaires, skirtas 
Sakartvelo savivaldybių jaunimo 
darbuotojams. Taip pat sukurta 
internetinė mokymosi platforma, 
kurioje talpinama visa su 
jaunimo darbuotojų darbu 
susijusi aktuali informacija. Tiek 
darbo su jaunimu gairės, tiek 

internetinė mokymosi platforma 
buvo parengtos atsižvelgiant 
į projekto partnerių šalių 
pasiūlymus ir rekomendacijas, 
gautas tarptautinių mokymų, 
pažintinio vizito ir praktinių 
darbo stebėjimų metu.

Konferencijoje sudarytų darbo 
grupių metu kalbėta ir apie vizitą 
Druskininkų jaunimo užimtumo 
centre (JUC), kuris jame 
apsilankiusiems Sakartvelo 
atstovams paliko didelį įspūdį 
– JUC buvo pateiktas kaip 
geriausias matytas jaunimo 
centro pavyzdys Europoje 
infrastruktūros ir darbuotojų 
profesionalumo atžvilgiu.

Konferencijoje dalyvavo NJRKA valdybos nariai: Rokiškio rajono jaunimo reikalų ko-
ordinatorius Gediminas Kriovė, Druskininkų jaunimo reikalų koordinatorius Juozas Kaz-
lauskas, Birštono jaunimo reikalų koordinatorė Žaneta Židonienė, Alytaus miesto jauni-
mo reikalų koordinatorė Dalia Kavolynienė, Mažeikių rajono jaunimo reikalų koordinatorė 
Alvyda Purauskytė, Politikos tyrimų ir analizės instituto vadovas, projekto ekspertas Ma-
rius Ulozas ir projekto vadovė Viktorija Gaspariūnaitė/Druskininkų savivaldybės archy-
vo nuotrauka

Padėkota Druskininkams už 
jaunimo integraciją į darbo 

rinką
Druskininkų Savivaldybė 

apdovanota už „Jaunimo 
verslumo ugdymo ir integracijos 
į darbo rinką“ projektą. Šiais 
metais Užimtumo tarnyba mini 
darbo biržų sistemos sukūrimo 
100-metį ir pirmus Užimtumo 
tarnybos veiklos metus. 
Šimtmečio proga organizuoja 
renginių ciklą, skirtą 
socialiniams partneriams. 
Praėjusį ketvirtadienį 
Klaipėdoje organizuotas vienas 
iš renginių – konferencija 
„Socialinės partnerystės 
vaidmuo užimtumui didinti“.

Konferencija buvo skirta pristatyti 
gerąsias bendradarbiavimo 
patirtis didinant gyventojų 
užimtumą. Buvo diskutuojama 
apie naujas, efektyvias partnerių 
bendradarbiavimo formas, taip 
pat buvo apdovanoti socialinių 
iniciatyvų, labiausiai prisidėjusių 
didinant gyventojų užimtumą 
įvairiuose Lietuvos regionuose, 
įgyvendintojai. Konferencijoje 
dalyvavo įvairių socialinių partnerių 
atstovai, Druskininkų savivaldybei 
atstovavo Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro direktorė Aušra 
Nedzinskienė bei Užimtumo 
tarnybos centro Druskininkų 
skyriaus vedėja Danutė Naujalienė. 

Konferencijos metu Druskininkų 
savivaldybė gavo padėką, kurią 
atsiėmė Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro direktorė A. 
Nedzinskienė. „Konferencijos 
sėkmė yra ta, kad ir pristatyti 
pranešimai, ir skirtos nominacijos 
bei įteiktos padėkos, darbas 
grupėse skatino mąstyti, galvoti 
apie socialinės partnerystės 
svarbą ir reikalingumą“, – teigė A. 
Nedzinskienė.

Druskininkų savivaldybės 
iniciatyva įgyvendinta minėta 

jaunimo verslumo ugdymui 
ir integracijai į darbo rinką 
skirta programa pranoko 
lūkesčius ir kasmet sulaukia itin 
didelio jaunuolių ir darbdavių 
susidomėjimo. Jaunimo verslumo 
ugdymo ir integracijos į darbo rinką 
programa sėkmingai tęsiama 
ir šiemet skaičiuoja jau trečius 
metus. Įgyvendinant programą, 
Druskininkų savivaldybė 
finansuoja darbo užmokesčio 
dalį, o darbdaviai prisideda 
sumokėdami privalomas 
socialines įmokas. 2017 metais iš 
Savivaldybės biudžeto programai 
buvo skirta 109 tūkst. eurų, 2018 
metais – 135 tūkst. eurų, 2019 
metais buvo numatoma skirti 
taip pat 135 tūkst. eurų. Šių metų 
programa dar nesibaigė, įdarbinti 
jaunuoliai uždarbiaus ir rudens 
sezono metu.

Druskininkų savivaldybei skirtą padėką 
atsiėmusi JUC direktorė A. Nedzinskie-
nė: „Ir konferencijoje pristatyti pranešimai, 
Ir skirtos nominacijos bei įteiktos padėkos, 
darbas grupėse skatino mąstyti apie soci-
alinės partnerystės svarbą.“/Druskininkų 
savivaldybės archyvo nuotrauka

Druskininkų  savivaldybės informacija

 Miškus galėsime apsaugoti išplėtę Druskininkų ribas
Druskininkų apylinkėse 

apsilankę svečiai ir vietos 
gyventojai su nerimu praneša 
apie besiplečiančius miškų 
kirtimus aplink mūsų kurortą. 
Savivaldybė sulaukė dėl kirtimų 
sunerimusio druskininkiečių 
ir kurorto svečių prašymų  
pažaboti šalia kurorto esančių 
miškų naikinimą. 

Aplink Druskininkus vykdomi 
miškų kirtimai seniai neramina 
ir Druskininkų savivaldybės 
administracijos bei vietos 
politikos atstovus. Deja, šiuo 
metu miškų naudojimo bei 
apsaugos teisinis reguliavimas 
yra sudėliotas taip, kad 
savivaldybės neturi jokios įtakos 
veiklai  privačiuose miškuose 
nei  miškų urėdijos miškuose.

Akivaizdu, kad ūkio subjektai ir 
miškų  savininkai suinteresuoti 
gauti kuo didesnį pelną 
iš miško visoje Lietuvoje, 
taigi ir Druskininkų kurortą 
supančiuose miškuose. 

Savivaldybei priklauso tik 
Druskininkų miesto ribose 
esantys miškai, ir tai ne visi, dalis 
yra valdoma Urėdijos. Miesto 
miškai yra saugomi, plyni kirtimai 

juose negalimi, šie miškai yra 
priskirti II grupės rekreaciniams 
miškams, skirtiems poilsiui 
ir kraštovaizdžio natūralumui 
išsaugoti. 

Kaip teigė Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius, Savivaldybės 
užsakymu yra parengtas 
Druskininkų savivaldybės 
gyvenamųjų vietovių teritorijų 
ribų nustatymo planas, pagal kurį 
numatoma išplėsti Druskininkų 
miesto ribas. „Plane buvo 
tikslingai siekiama padidinti 

Druskininkų miesto teritorijos 
plotą, prijungiant dalį miškų, 
kuriems būtų taikytini griežtesni 
ūkinės veiklos apribojimai, kurie 
užtikrintų tokios teritorijos kaip 
kurortas didesnę apsaugą. 
Prijungiami miško plotai veiktų 
kaip kurorto apsaugos buferinė 

zona. Į plečiamų miškų plotus 
įtraukti tiek valstybinės reikšmės 
miškų plotai, tiek ir privatūs 
miškai, nes tai atitinka viešąjį 
interesą – nepriklausomai nuo 
miškų nuosavybės formos miškas 
pirmiausia yra nacionalinis turtas, 
kuris turi būti išsaugotas ateities 

kartoms, tenkindamas ekologines, 
ekonomines bei socialines 
visuomenės reikmes, o tai būtų 
paprasčiau daryti su miškais 
esančiais miesto teritorijoje“, – 
sakė L. Urmanavičius. 

Į miesto teritoriją patekę miškai 
saugotų kraštovaizdžio stabilumą 
ir aplinkos kokybę. Prijungus 
miškus prie Druskininkų miesto 
teritorijos, būtų negalima miškų 
kirsti plynai. Naujai priskirti II 
miškų grupei numatoma apie 260 
ha valstybinės reikšmės miškų ir 
apie 608 ha privačių miškų. 

Vyriausybei tvirtinti teikiamas 
planas buvo atmestas, todėl 
akivaizdu, kad gali tapti per vėlu 
saugoti Druskininkus supančius 
miškus, kai atsakingos 
institucijos pagaliau apsispęs, 
kad išplėsti miesto ribas yra 
viešas interesas.

Šią vasarą Druskininkų 
savivaldybės vadovai inicijavo 
išvažiuojamąjį LR Seimo 
Aplinkos komiteto posėdį 
ir paprašė Seimo narių 
pagalbos, kad kuo greičiau 
būtų patvirtintas Druskininkų 
gyvenamųjų vietovių teritorijų 
ribų nustatymo planas. 

Prijungus miškus prie Druskininkų miesto teritorijos, negalima būtų miškų kirsti plynai/
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

L. Urmanavičius: „Savivaldybės užsa-
kymu yra parengtas Druskininkų savival-
dybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų 
nustatymo planas: numatoma išplėsti 
Druskininkų miesto ribas.“/Druskininkų sa-
vivaldybės archyvo nuotrauka
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Išskirtinis projektas Druskininkų šeimoms pradeda antrąjį sezoną
Druskininkuose gyvenančios šeimos turi unikalią galimybę, kvalifikuotų specialistų padedamos, spręsti tarpusavio bendravimo, 

ryšių su vaikais harmonizavimo ir kitus kiekvienai šeimai aktualius klausimus. Per pirmuosius projekto metus jame dalyvavo per 
600 druskininkiečių.
Projektas – visoms šeimoms

Druskininkuose jau antrus 
metus vykdomas projektas 
„Kompleksinės paslaugos 
Druskininkų savivaldybės 
šeimoms“, kurio tikslas – įgalinti 
šeimas įveikti iškilusius sunkumus 
ir gauti kompleksiškai teikiamas 
paslaugas. 

Kiekviena šeima gyvenanti 
Druskininkų savivaldybėje gali 
prisijungti prie projekto veiklų. 
Šis projektas unikalus tuo, kad 
yra skirtas visoms šeimoms, 
nepriklausomai nuo statuso 
visuomenėje, profesijos, vaikų 
skaičiaus šeimoje. 

Projektą vykdo Druskininkų 
savivaldybė kartu su partneriais: 
asociacija „Druskininkų šeimos 
paramos centru“ ir visoje 
Lietuvoje savo išskirtina ir puikia 
kompetencija pasižyminčiomis 
viešosiomis įstaigomis „Kitokie 
projektai“ ir „Paramos centras 
vaikams“.

Kaip teigė šio projekto 
socialinė darbuotoja Laura 
Gardziulevičienė, per beveik 
pusantrų metų, kai vyksta 
šis projektas, jo teikiamomis 
galimybėmis pasinaudojo per 
600 druskininkiečių. „Teikiant 
paslaugas labai svarbu yra  
konfidencialumas ir empatija. Tai 
principai kurių laikomasi šiame 
projekte. Kiekvienas žmogus 
turi jaustis saugus ir išklausytas.  
Projekto dalyviams tai puiki 
galimybė gauti atsakymus 
į Druskininkų savivaldybės 
šeimoms rūpimus klausimus. 
Kaip bendrauti su vaiku? Kaip 
sukurti stipresnį ryšį su vaiku 
neperžengiant ribų? Kaip 
pagerinti poros santykius, juos 
harmonizuoti?“, – pasakojo L. 
Gardziulevičienė.  

Siūlo įvairių paslaugų

Šeimos gali pasinaudoti 
psichologo konsultacija, grupiniais 
užsiėmimai, mokymais kurie 
padeda labiau pažinti save, 
sąmoningiau spręsti iškilusias 
situacijas.

Paslaugas teikiantys lektoriai, 
psichologai yra aukštos 
kvalifikacijos specialistai, turintys 
žinių ir gebėjimų padėti žmogui. 

Sėkmingai rengiami Druskininkų 
„Šeimų klubo“ susitikimai 
aktualiomis šeimai temomis. 
Vyksta „Šeimos santykių grupės“ 
seminarai, Emocinio intelekto 
lavinimo užsiėmimai, Tėvystės 
įgūdžių mokymai, Saugaus 
prieraišumo ugdymas kūdikių 
susilaukusiems ir besilaukiantiems 
tėvams mokymai, „Šeimos 
konferencijos“, Sąmoningos 
tėvystės mokymai, vaikų ir 
paauglių konsultacijos, psichologo 
konsultacijos, mediacijos paslauga 

ir kitos veiklos. 
Šeimos kurioms nepavyko 

išlikti kartu ir nusprendė pradėti 
skyrybų procesą, gali pasinaudoti 
Mediacijos paslauga. Tai 
galimybė ginčą išspręsti taikiai 
neteisminiu keliu. Mediatorius yra 

trečioji šalis, kuri padeda ginčo 
metu pasiekti norimų rezultatų ir 
priimti sprendimą tenkinantį abu 
asmenis.

Anot L. Gardziulevičienės, šis 
projektas ypatingas tuo, kad 
konsultacijų, seminarų, mokymų 

metu yra teikiama vaikų priežiūros 
paslauga. Tėvai, dalyvaujantys 
veiklose, savo vaikus saugiai 
palieka  kvalifikuotiems užimtumo 
specialistams. 

Išmoksta kalbėti atviriau

Šio projekto lektorius Artūras 
Malinauskas teigė esąs 
laimingas, galėdamas konsultuoti 
druskininkiečių šeimas ir padėti 
joms harmonizuoti tarpusavio 
santykius. 

„Santykiai šeimose būna 
ir geri, ir problemiški. Kursų 
metu mes stengiamės pasiekti, 
kad santykiai nevirstų rimta 
problema. Mes dirbame grupėje 
su penkiomis šešiomis poromis. 
Pastebėjau, kad grupiniuose 
užsiėmimuose šeimos atviriau 
kalba apie santykių problemas. 
Užsiėmimų metu kuriama 
tarpusavio bendravimo kultūra, 
suvienodėja komunikacijos 
principai. Manau, jog tai labai 
naudinga patirtis kiekvienai 
šeimai, todėl nuoširdžiai kviečiu 
šeimas ateiti į sąmoningos 
tėvystės užsiėmimų ciklą“, – sakė 
A. Malinauskas. 

Tai, kad šie užsiėmimai buvo 
naudingi, byloja ir A. Malinauskui 
atsiųstos projektų dalyvių žinutės: 
„Mes jaučiamės kaip nauja pora, 
priimkite mus dar metams :)!“;

„Mūsų problemų ši grupė 
neišsprendė. Mes irgi liekam 
antriems metams!..“

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotoja Violeta Grigorienė: 

„Mes, kaip ir daugelis Lietuvos 
savivaldybių, prieš pusantrų metų 
inicijavome pagalbos šeimoms  
projektą. Akivaizdu, jog mūsų pa-
stangos pasiteisino – Druskininkai 
tapo pavyzdžiu kitų savivaldybių 
projektų vykdytojams. Projekto 
sėkmę lėmė tai, jog  į jo įgyvendi-
nimą žiūrėjome ne biurokratiškai: 
gilinomės į šeimų poreikius, ieš-
kojome profesionalų, kurie sudo-
mintų, galėtų padėti, jų patarimai 
iš tiesų būtų naudingi. Svarbu ir 
tai, jog projektą įgyvendinantys 
specialistai dirba labai nuoširdžiai, 
atiduodami visas jėgas. Projekto 
lėšų būtų pakakę tik minimaliam 
jo įgyvendinimui, tačiau savival-
dybė rado galimybę prisidėti prie 
projekto biudžeto lėšomis, kad 
projektas taptų Vau! Džiaugia-

mės, kad projekto dalyviai patys, 
niekieno neraginti ateina ir krei-
piasi pagalbos, tuomet galima nu-
matyti, kad bus pokyčiai ir teigiami 
rezultatai, kadangi žmogus jau 
sąmoningai ieško atsakymų į jam 
rūpimus klausimus.“

Apie projektą

Projektas „Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šei-
moms“ įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014-
2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę 08.4.1-ES-
FA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. 

Projekto trukmė – 3 metai. 
Skirtos paramos suma – kiek daugiau nei 190 tūkst. eurų. Siekiant pro-

jekto paslaugų kokybės, savivaldybė prisidės ir savo biudžeto lėšomis.
Projekto įgyvendinimui įkurti Bendruomeniniai šeimos namai koordi-

nuos paslaugų teikimą ir teiks informaciją apie projekto veiklas. Namai 
veikia Veisiejų g. 17, 2 aukštas, 10 kab. 

Išsamesnė informacija teikiama tel. Nr. 8 611 94581 arba el. p.: dsp-
centras@gmail.com, socialinio tinklo Facebook paskyroje „Kompleksinės 
paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms.

Naujai renkamos grupės

Tėvystės įgūdžių grupė nuo spalio 19-20 d. (VšĮ Paramos vaikams 
centras, veda psichologė Jūratė Baltuškienė). Tėvystės įgūdžių grupė 
– mokymai, diskusijos, susitikimai su ekspertais, skirti suteikti tėvams/glo-
bėjams žinių ir praktinių įgūdžių, padėsiančių labiau suprasti savo vaikų 
netinkamo elgesio priežastis. Temos: Vaiko raida ir elgesys; Geresnio ry-
šio su vaiku kūrimas; Jausmų supratimas ir valdymas; Pozityvi disciplina.

Sąmoninga tėvystė nuo spalio 5-6 d. (VšĮ Kitokie projektai, lek-
toriai Artūras Malinauskas ir Viktorija Malinauskienė). Sąmoninga 
tėvystė  – tai į tris dalis suskirstytas seminarų ciklas: „Tik tėvai“, „Tėvai ir 
vaikai“ bei „Šeima praktiškai“. Dalyviai – sutuoktiniai, arba partnerystės 
principu gyvenančios poros, turinčios vaikų ir norinčios ugdytis sąmo-
ningos tėvystės įgūdžius. Tai specifiniai mokymai, grįsti patirtinio reflek-
tyvaus mokymosi principais, tad, šalia teminės mokymų dalies, didelis 
programos akcentas dedamas grupės procesui ir mokymuisi grupėje.  

Per pirmuosius projekto metus jame dalyvavo apie 600 druskininkiečių/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Turizmo gurmanai Druskininkuose šėls ir dieną, ir naktį
 Druskininkuose pastaraisiais 

metais sparčiai didėja turistų 
srautai, anot ekonomisto Žy-
gimanto Maurico, Druskininkai 
tapo patraukliausia ir užsienio, 
ir Lietuvos turistų kryptimi, to-
dėl visai natūralu, jog viena iš 
svarbiausių Druskininkų metų 
švenčių tampa Turizmo die-
nos, kurios po dviejų savaičių 

sukvies visą Lietuvą į garsiau-
sią šalies kurortą. 

Naujiena – naktinės pramogos
Paskutinis rugsėjo savaitga-

lis Druskininkuose yra tradi-
ciškai skirtas tikriems turizmo 
gurmanams. 

Kaip teigė Druskininkų savival-
dybės administracijos Turizmo, 

komunikacijos ir kultūros skyriaus 
vedėja Vaiva Žagunienė, nea-
bejingieji Pietų Lietuvos kurortui 
šiemet yra kviečiami netradiciš-
kai ir trankiai švęsti Tarptautinę 
turizmo dieną net ir naktį.  

Didieji SPA centrai kviečia į 
naktinį pirčių ir baseinų šėlsmą, 
ruošia šiai progai išskirtines pro-
gramas; geriausi grilio ir barbekiu 

meistrai laukia prisijungiančių  į 
naktinį grilį, Snow arenoje mė-
gautis žiemos malonumais rudenį 
bus galima taip pat naktį – su 
trenksmu grįžta naktinis slidinė-
jimas; Druskininkų gidų grupė 
„Artelė“ organizuoja naktines 
ekskursijas „Mineralinio miestelio 
vakarai“; „Druskos studija“ šven-
čia ne tik Turizmo dieną, bet ir vei-
klos 10-metį bei kviečia praleisti 
nepakartojamą laiką edukaci-
joje-šventėje „Naktis su Druskos 
Karaliais“. 

Muzikos žvaigždės dainas 
skirs kurorto svečiams

Turizmo dienos proga į Drus-
kininkus atvyksta visas būrys 
žinomiausių Lietuvos atlikėjų, 
kurie galės patenkinti įvairiau-
sius muzikinius skonius. Tu-
rizmo gurmanų fiestą pradės 
visiems gerai pažįstamas ir 
visų mylimas Saulius Prūsai-
tis su grupe, tą patį vakarą 
savo gerbėjų lauks žavioji  
Natalija Bunkė. Po grilio ir bar-
bekiu čempionato visų drus-
kininkiečių mylimas Justinas 
Lapatinskas su grupe džiugins 
savo klausytojus, vėliau muzi-
kos gurmanų laukia popmuzikos 
legenda – Ovidijus Vyšniauskas. 

„Biplan“ ir „Lemon joy“ mylėto-
jai, sukluskite, šaunieji vyrukai 
tikrai įsuks nepamirštamas dūz-
ges. Sekmadienį, po labdaringos 
akcijos ir skanių pietų, paruoštų 
grilio virtuozų, sielą džiugins Ana-
tolijaus Oleinik atliekama sakso-
fono muzika.  

Dėmesys ir maisto gurmanams
Turizmo dienų metu Druski-

ninkuose bus ne tik daug įvai-
rių pramoginių renginių, tačiau 
nemažai vietos bus skiriama ir 
maisto gurmanams – dvi dienas 
čia vyks Lietuvos grilio ir barbekiu 
čempionatas. 

„Turizmas – ne tik minkšta lova, 
sveikatinimo procedūros, bet ir 
gurmaniškas maistas. Tą mes no-
rime akcentuoti Druskininkuose, 
į šventės programą įtraukdami 
Grilio čempionatą“, – sakė Drus-
kininkų turizmo ir verslo informa-
cijos centro direktorius Rimantas 
Palionis. 

Druskininkų pramogų aikštėje 

organizuojamame čempionate 
dalyvaus daug grilintojų ko-
mandų, kurios varžysis kep-
damos žuvies, vištienos, šon-
kauliukų patiekalus, taip pat 
pristatys savo iškeptus mėsai-
nius, jautienos kepsnius.  Visus 
kepėjų šedevrus galės paragauti 
ir Turizmo dienų svečiai. 

Planuojamas ir Naktinis grilis, 
kurio metus bus kepamas par-
šelis, o surengtos degustacijos 
metu surinktos lėšos bus skirtos 
labdarai – Vaikų dienos centrų 
veiklai paremti.

R. Palionio nuomone, Druski-
ninkuose lankosi įvairių pasaulio 
šalių turistai, kurie ateityje galėtų 
pristatyti ir savo tautų tradicines 
virtuves. „Manau, kad visai re-
alu, jog ateityje Druskininkuose 
rengiamas Lietuvos grilio čem-
pionatas gali tapti Europos grilio 
čempionatu“, – sakė R. Palionis.

Pasitiks keliautoją aplink Žemę
Dar vienas išskirtinis Turizmo 

dienų akcentas – keliautojo aplink 
pasaulį Karolio Mieliausko sutiki-
mas, kuris planuojamas rugsėjo 
27 dieną. 

Iššūkį –  motociklu per 40 
dienų apvažiuoti aplink pasaulį 
– sau iškėlęs drąsus druskinin-
kietis K. Mieliauskas liepos 16 
dieną Druskininkuose pradėjo 
20 tūkstančių kilometrų kelionę 
per Aziją, Ameriką, Europą.  Ke-
liautojas įvairiuose žemynuose 
susitikinėja su išeiviais iš Drus-
kininkų ir kviečia juos atvykti į 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nes, kurios 2021 metais bus su-
rengtos Druskininkuose.

Karolis iš Druskininkų pasuko 
link Rusijos, ten per dešimt 
dienų įveikė beveik 10000 kilo-
metrų ir pasiekė Vladivostoką. 
Iš labiausiai į Rytus nutolusio 
Rusijos miesto keliautojas lėk-
tuvu įveikė Ramųjį vandenyną 
ir kartu su motociklu trumpam 
apsistojo Los Andželo mieste. 
Iš ten – legendiniu keliu Route 
66 iki Čikagos, iš Niujorko 
laukia skrydis į Londoną, pas-
kui – Europos greitkeliais iki 
Druskininkų. 

Viena iš šios unikalios kelionės 
raktinių frazių – „Lietuva prasi-
deda nuo Druskininkų“.  

UAB „Kautros keltuvai“ siūlo darbą 
Lynų kelių operatoriui(-ei)

Darbo vieta: Druskininkai

Darbo pobūdis: 
• su gera nuotaika ir šypsena veide ap-
tarnauti kurorto svečius pageidaujan-
čius keltis Lynų kelio keltuvu; suteikti 
jiems visą informaciją apie paslaugą, jos 
teikimo specifiką, parduoti bilietus, atlik-
ti keleivių įsodinimą į gondolas ir jų pasi-
tikimą, išlipant; valdyti keltuvą ir stebėti 
jo techninį veikimo procesą pagal nusta-
tytą tvarką; prižiūrėti tvarką ir švarą kel-
tuvo zonoje. Lynų kelias dirba kiekvieną 
dieną be poilsio dienų, todėl aptarnau-
jančio personalo darbas organizuoja-
mas pagal slenkantį darbo grafiką.

Reikalavimai:
• mandagiai, paslaugiai ir su gera nuotai-
ka aptarnauti keleivius;
• greitai orientuotis ir priimti reikalingus 
sprendimus;
• turėti išlavintą komunikabilumą ben-
drauti su pavieniais arba grupe žmonių;
• gerai mokėti lietuvių kalbą, aiškiai ir su-
prantamai dėstyti mintis; 
• žinoti ir mandagiai, bet principingai 
vykdyti visus saugumo reikalavimus;
• gerai mokėti kompiuteriu atlikti nesu-
dėtingas operacijas (bilietų kasos siste-
mos ar pan.);
• gebėti dirbti kelių darbuotojų grupėje, 
sukuriant gerą atmosferą joje; 
• gebėti minimaliai bendrauti su klientais 
paslaugos teikimo tema anglų, lenkų ir 
rusų kalbomis;
• sąžiningai atlikti savo pareigas ir pa-

vestas atskiras užduotis;
• darbo metu dėvėti tarnybinę uniformą ir 
darbuotojo skiriamuosius ženklus.
• tobulinti savo darbo ir saugumo įgū-
džius. Dalyvauti organizuojamuose mo-
kymuose.
Įmonė siūlo: 
• darbą draugiškame ir nedideliame ko-
lektyve;
• geras ir nustatyta tvarka sertifikuotas 
darbo sąlygas;
• kvalifikacijos kėlimo mokymus įmonės 
sąskaita;
• nemokamą maitinimą vieną kartą per 
pamainą;
• mėnesio atlygį nuo 600 Eur (atskaičius 
mokesčius). 

Tel. 8 612 49855, 
el. p. info@lynukelias.lt

Dėmesio! Keičiasi Druskininkų savivaldybės interneto puslapio pavadinimas! www.druskininkusavivaldybe.lt

225 pasiutpolkė – Druskininkų verslininkų dovana kurorto 
svečiams

Druskininkai šiemet švenčia 225-ąjį jubiliejų, tad šiai progai ku-
rorto kavinės, restoranai, SPA centrai, viešbučiai ir kiti jungiasi į spe-
cialių pasiūlymų lietų bei kviečia pramogauti už 2,25 Eur, 22,5 Eur ir 
225 Eur. Pasiūlymai tikrai verti tikrų turizmo gurmanų dėmesio.

Daugiau informacijos: www.druskininkukulturoscentras.lt, 
www.druskininkai.lt, www.info.druskininkai.lt
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DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRE ORGANIZUOJAMI 
INTENSYVŪS ANGLŲ, VOKIEČIŲ, RUSŲ IR LIETUVIŲ  

VALSTYBINĖS KALBOS KURSAI

-Registracija iki 2019-09-26 
-Tel. (8 313) 51178 arba el. paštu snieguole@dscentras.lt 
-Vieta – Druskininkų švietimo centras, M. K. Čiurlionio g. 80
-Trukmė – 40 akad. valandų (2 kartus per savaitę po 2 akad. val.)
-Kursai mokami (3 Eur/1 akad. val.)
-Išduodami kvalifikacijos pažymėjimai

Druskininkų savivaldybės sveikatos 
biuras sukvietė į diskusiją – tobulinant 

sveikatos priežiūrą mokykloje

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biu-
ras rugsėjo 16 d. organizavo 
apskritojo stalo diskusiją – 
,,Tarpinstitucinis bendradar-
biavimas, siekiant geresnės 
sveikatos priežiūros moky-
kloje“. Diskusijoje dalyvavo 
Druskininkų savivaldybės 
administracijos Švietimo sky-
riaus atstovai, tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordina-
torė Nijolė Bazienė, Druski-
ninkų savivaldybės švietimo 
įstaigų vadovai, Druskininkų 
savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro vadovė Inga 
Kostina ir specialistai. 

Susitikimo metu buvo aptartas 
Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2019 m. balan-
džio 30 d. įsakymas Nr. V-523 ,,Dėl 
bendrojo ugdymo mokyklų dar-
buotojų gebėjimų visuomenės psi-
chikos sveikatos srityje stiprinimo 

veiklos tvarkos aprašas“, jame nu-
matyta gebėjimų stiprinimo organi-
zavimo  ir vykdymo tvarka.  Vėliau 
visuomenės sveikatos specialistės, 
vykdančios sveikatos priežiūrą 
mokyklose, pristatė pranešimus 
apie sveikatos ugdymą švietimo 
įstaigose. Taip pat, susitikimo 
metu, buvo aptartas ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ir 
švietimo, mokslo ir sporto ministrų 
2018 m. sausio 18 d.  įsakymas Nr. 
V-60/V-39 ,,Dėl ankstyvosios inter-
vencijos programos vykdymo tvar-
kos aprašo patvirtinimo“, jo įgyven-
dinimas Druskininkų savivaldybėje. 

Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuras džiau-
giasi konstruktyvia diskusija bei 
aktyviu bendradarbiavimo su 
švietimo įstaigomis. 

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras džiaugiasi konstruktyvia dis-
kusija bei aktyviu bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis/Druskininkų VSB archyvo 
nuotrauka 

Pašnekovė pastebi, kad Drus-
kininkų kurorte visi vienas kitą 
pažįsta, domisi, klausia, noriai 
bendrauja, padeda. „Pagrindinis 
mano tikslas ir gairės – suburti sti-
prią komandą, įgyvendinant visus 
iššūkius. Noriu įkvėpti komandą 
dirbti geriau už bites ir būti geriau-
siais. Sieksiu, kad ugdymo įstaiga 
dirbtų kaip stipri, darbšti, betarpiš-
kai padedanti komanda – vaikui, 
šeimai, tiesiant ranką ugdymo 
procese. Noriu, kad taptume pro-
fesionalai, pas kuriuos tėvai su 
malonumu paliktų savo vaiką. Tė-
velių mokyklos nėra ir nėra tam 
tikros vienos knygos, kurioje būtų 
galima rasti visus atsakymus. Mus 
supa vaikai, kuriems pagalbos rei-
kia čia ir dabar, o pedagogai turi 
būti labai kompetentingi, kad tą 
pagalbą suteiktų. Vidinė ramybė 
ir įstaigos kultūra yra svarbi, kad 
visiems būtų gera ir jauku. O kie-
kvienas nutikęs įvykis mus moko 
ir įkvepia naujiems tikslams ir 
darbams. Vadovaujuosi širdimi, 
pirmiausia yra žmogiškumas ir pa-
laikymas – rasti bendrą kalbą su 
tėvais ir pedagogais. Per daugelį 
metų pavyko, tikiuosi pavyks ir da-
bar – kalbėti, veikti čia ir dabar“, 
– sakė L. Bagdanavičienė.

Didžiausias siekis – dirbti geriau už bites ir būti geriausiais/Druskininkų lopšelio-
darželio „Bitutė“ archyvo nuotrauka

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė Lina 
Bagdanavičienė: tikiuosi pavyks įgyvendinti 

visas profesines svajonesatkelta iš 1 psl.

Atskleisti mažai žinomi M. K. Čiurlionio žmonos 
Sofijos biografijos puslapiai

Rugsėjo 17 d. M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje su-
rengtame vakare „Sofijos vieš-
nagė pas Mikalojų Konstantiną 
Čiurlionį“ druskininkiečiai su-
sitiko su pianistu Roku Zubovu 
ir kultūros istorike Nida Gai-
dauskiene. Vakaro svečius pri-
statė M. K. Čiurlionio draugijos 
Druskininkuose vadovė Aušra 
Česnulevičienė.

R. Zubovas kalbino naujos kny-
gos „Sofija Kymantaitė-Čiur-
lionienė: modernėjančios sa-
vimonės kontūrai“ autorę N. 
Gaidauskienę. Pokalbyje atskleisti 
mažai žinomi M. K. Čiurlionio žmo-
nos Sofijos biografijos puslapiai. 
Taip pat pianistas atliko savo pro-
senelio M. K. Čiurlionio kūrinius 
fortepijonui. Po renginio norintieji 
galėjo įsigyti N. Gaidauskienės 

knygą ir R. Zubovo įgrotų M. K. 
Čiurlionio fortepijoninių kūrinių 
įrašų bei gauti autorių autografus.

Renginį organizavo M. K. Čiur-
lionio draugija Druskininkuose, M. 
K. Čiurlionio namai Vilniuje, M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus.

Parengta pagal 
M. K. Čiurlionio draugijos 

Druskininkuose informaciją 

M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje surengtame vakare „Sofijos viešnagė pas Mikalojų Konstantiną Čiurlionį“ druskininkiečiai susi-
tiko su pianistu R. Zubovu ir knygos autore  N. Gaidauskiene/Ramunės Žilienės nuotraukos
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Po gaisro nedidelio miestelio šeimai atsitiesti 
padėjo prieš keletą metų priimtas lemtingas 

sprendimas
Namai daugeliui yra ta vieta, 

kurioje galima jaustis užtikrin-
tai ir saugiai. Tačiau vienas ne-
tikėtas įvykis, viena nelaimė 
gali labai greitai šią tvirtovę 
atimti. Tuo galėjo įsitikinti ir 
nedidelio miestelio gyventoja 
Auksė bei jos šeima. Auksės 
namus birželį nuniokojo gais-
ras. Perniek nuėjo juose nese-
niai atliktas remontas, supirkti 
nauji baldai. Vis tik, po nelai-
mės nepraėjus nė porai mėne-
sių, šeima jau stojasi ant kojų 
ir atkuria savo namų jaukumą. 
Tai Auksei padaryti leidžia 
prieš keletą metų priimtas tei-
singas sprendimas – savo na-
mus apdrausti draudimo ben-
drovės ERGO turto draudimu.

Gaisras nedidelio miestelio gy-
ventojos namuose kilo dėl labai 
apmaudžios priežasties – ant 
viryklės pamiršto ir užsidegusio 
puodo. Liepsnos namus apėmė 
kaip mat, o, jas pastebėjus, jau 
buvo per vėlu.

„Ugniagesiai sureagavo tikrai 
greitai, todėl pavyko išgelbėti 
bent dalį namo – jis nesudegė iki 
pamatų. Vis tik padaryti nuostoliai 
milžiniški – sudegė dalis namo 
stogo, virtuvė, gyvenamasis 

kambarys, nemažai turto aprūko 
arba buvo sulieta vandeniu gesi-
nant. Praradome praktiškai viską 
– neseniai įsigytus naujus baldus, 
asmeniškai brangius daiktus. Po 
keleto dienų nuo gaisro turėjo 
įvykti mano gimtadienio šventė – 
sudegė ir jai paruoštas stalas bei 
dovanos“, – pasakoja Auksė.

Nors Auksės šeima sulaukė di-
džiulio draugų, kaimynų ir kolegų 
palaikymo bei paramos, tačiau 
vien jos atsistoti ant kojų nebūtų 
pakakę. Patys šeimos nariai ne-
turėjo daug santaupų, todėl gy-
vybiškai svarbia tapo draudiko 
išmokėta kompensacija.

„Esame labai dėkingi drau-
gams, kaimynams, kolegoms, 
kurie ištiesė pagalbos ranką, o 
taip pat draudikams, pasirūpinu-
siems sklandžiu žalos atlyginimo 
procesu. Buvau girdėjusi gandų, 
kad draudimo bendrovėse žalų 
atlyginimas ilgai užtrunka, o iš-
mokamos sumos būna menkos. 
Tačiau mūsų patirtis yra priešinga 
– nustebino, kaip greitai nuosto-
lius įvertino ir atlygino ERGO eks-
pertai. Žala tikrai įvertinta ade-
kvačiai, o išmokėta kompensacija 
mums leido nelikti be pastogės“, 
– sako gyventoja.

Šiandien Auksės šeimai reikalų 
netrūksta – daugelis jų susiję su 
namų remontu. Ir nors dar yra 
tikrai nemažai ką nuveikti, kad 
namuose vėl būtų gera gyventi, 
tačiau pašnekovė nusiteikusi 
optimistiškai.

„Svarbu, kad esame sveiki ir gyvi 
bei turime galimybes savo namus 
atkurti. Jau spėjome perdengti 
sudegusį stogą, sudėjome naujus 
langus. Toliau tvarkome vidaus ap-
dailą, bandome susipirkti reikiamus 
baldus ir įrangą. Nepakeičiamų 
daiktų nėra – nors iš tiesų gaila kai 
kurių per gaisrą prarastų dalykų – 
pavyzdžiui, unikalių itališkų švies-
tuvų. Tačiau juk galėjome apskritai 
likti be nieko“, – pažymi Auksė.

Pedagoge dirbanti moteris sako 
nuo šiol ir visus pažįstamus ra-
ginanti apdrausti savo turtą, nes 
nei vienas nėra apsaugotas nuo 
nelaimės, kuri gali užklupti labai 
netikėtai. 

Tiek nedaug reikia, kad praras-
tumėte apsaugotumėte savo na-
mus. Vos 30 ct per dieną – tiek vi-
dutiniškai moka mūsų klientai už 
gyventojų turto draudimą. Kvie-
čiame pasitarti dėl savo namų 
draudimo ir jus.

www.ergo.lt

Viešbučio „De Lita“ kolektyvas kviečia prisijungti naujus 
darbuotojus.

Ieškome kūrybingo ir atsakingo:
- viešbučio administratoriaus (-ės),
- barmeno (-ės)- padavėjo (-jos).
CV siųsti el. paštu: direktore@delita.lt arba skambinti tel. 8 

698 00716. 
Prisijunk prie mūsų entuziastingos komandos!

Įvairūs statybos darbai: pamatų liejimas, sienų mūrijimas, 
stogų dengimas ir kt. Tel. 8 693 99456

Druskininkuose tarėsi 34 Lietuvos 
LIONS klubai

Šį savaitgalį Druskininkuose 
susirinkę didžiausios pasau-
lyje klubinės labdaros organi-
zacijos LIONS nariai iš daugiau 
kaip 20 Lietuvos miestų ieš-
kojo būdų, kaip surinkti dau-
giau lėšų labdarai. Lietuvoje 
jau veikia 34 LIONS klubai, vie-
nijantys 670 narių, kurie nori 
savo laiką skirti visuomeninei 
veiklai ir padėti kitiems. LIONS 
veikla organizuojama vietinėse 
bendruomenėse, todėl klubų 
nariai yra arti žmonių, mato 
miestų, miestelių, rajonų ben-
druomenių problemas ir gali 
operatyviai sutelkti paramą bei 
ją paskirstyti. Pernai Lietuvos 
LIONS klubai suteikė paramos 
už daugiau kaip 1 mln. eurų. 
Šis skaičius kasmet auga.

Lietuvos LIONS klubų guber-
natorius Almantas Pėstininkas 
Forumo renginyje teigė, kad 
vienas iš LIONS tikslų – skatinti 
bendruomeniškumą, nes tik per 
bendruomenines veiklas galime 
susikurti visuomenę, kurioje gera 
gyventi.

Šventinės eisenos Druskinin-
kuose metu LIONS klubai iš visos 
Lietuvos kvietė žmones atkreipti 
dėmesį į penkis visuomenės 

skaudulius, vardan kurių aktyviai 
dirba LIONS klubų nariai: dia-
beto prevencija, skurdo mažini-
mas, aplinkos apsauga, pagalba 
žmonėms su regėjimo negalia ir 
pagalba onkologinėmis ligomis 
sergantiems vaikams. Šventės 
metu LIONS klubų gubernato-
rius apdovanojo aktyviausius 
LIONS klubų narius už pagalbą 
žmonėms, kūrybiškumą ir inici-
atyvą. Druskininkų LIONS klu-
bas šiam apdovanojimui pristatė 
klubo narę, „Atgimimo“ mokyklos 
direktorę Danutę Časienę. Šven-
tės metu buvo prisaikdinti nauji 
LIONS klubų prezidentai – Drus-
kininkų moterų klubui šiais metais 
vadovauja aktyvi prezidentė Lina 
Viselgienė.

„LIONS klubų tikslai ir uždavi-
niai, tam tikra prasme, sutampa 
su savivaldybės. Tai – žmonių 
gerovė, socialiniai reikalai, infras-
truktūros kūrimas, rūpestis dėl 
vaikų, senelių, žmonių su nega-
lia“, – sakė Druskininkų savival-
dybės meras Ričardas Malinaus-
kas, savaitgalį pasveikinęs visus 
LIONS narius ir pasidžiaugęs, 
kad savo XXII-ajam metiniam fo-
rumui šie pasirinko Druskininkus. 

LIONS klubų nariai 

Druskininkuose ne tik dalyvavo 
mokymuose, diskusijose, koman-
das stiprinančiuose sporto rengi-
niuose, bet ir kvietė Druskininkų 
gyventojus bei svečius dalyvauti 
kraujo donorystės akcijoje, o 
gražindami Druskininkų aplinką, 
papildė „Šimtmečio“ magnolijų 
sodelį šalia centrinio fontano nau-
jais sodinukais.

Įspūdingame Forumo šventi-
niame vakare buvo apdovanoti 
klubai, geriausiai pasirodę sporti-
nėse varžybose. Pagrindinę taurę 
iškovojo Druskininkų LIONS mo-
terų klubo komanda, pademons-
travusi bendruomeniškumo ir pa-
galbos vienas kitam pavyzdį.

LIONS judėjimas – tai pagalba 
bendruomenėms, parama žmo-
nėms, kuriems labiausiai jos rei-
kia, lyderių ugdymas, bendravi-
mas ir bendradarbiavimas. Jau 
netrukus LIONS klubai pakvies 
savo krašto bendruomenes į lab-
daros renginius padėti sunkiai 
sergantiems ar negalios ištik-
tiems žmonėms – nelikime abe-
jingi jų kvietimui.

Parengta pagal Lietuvos 
LIONS klubų asociacijos 

informaciją

LIONS klubų nariai, gražindami Druskininkų aplinką, papildė „Šimtmečio“ magnolijų sodelį šalia centrinio fontano naujais sodinukais/
Druskininkų LIONS klubo archyvo nuotrauka
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Ieškome apskaitininko dirbti visu etatu. Reikalinga, kad išma-
nytų Microsoft Excel programą. Atlyginimas 600-800 eurų.Dėl 

išsamesnės informacijos kreiptis telefonu (8 313) 51405

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Šių metų gegužės 31 dieną prie parduotuvės „Maxima“ 
(Veisiejų g. 31, Druskininkai) esančio taromato rasti pini-
gai. Rugpjūčio 24 dieną prie Vijūnėlės tvenkinio rasti vaikiš-
ki drabužiai, sportiniai bateliai ir gertuvė. Taip pat yra ras-
tų telefonų.

Dėl pamestų daiktų prašome kreiptis į Druskininkų polici-
jos komisariatą adresu Vytauto g. 41.

M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus 
ieško ūkvedžio nuolatiniam darbui.

Darbo pobūdis: smulkūs remonto darbai ir 
pastatų ūkio priežiūra.

Tel. 8 679 24503.

Reikalingas operatorius 
dirbti kompiuterinėmis 

staklėmis (CNC), apmokome.
 Tel.: 8 685 46006, 

8 659 13031

Įvairūs statybos darbai: 
pamatų liejimas, sienų 

mūrijimas, stogų dengimas ir kt. 

Tel. 8 693 99456

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)
Tel. 8 601 46179
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Užkandinė „Kebabery“ ieško komandos pastiprinimo
Reikalingi kebabų kepėjai, kebabų gamintojai.

Patirtis – privalumas.
Kontaktinis asmuo – Linas, tel. 8 605 31059

el. p. linas.jablonskas@gmail.com

Restorano-vyninės „Sicilia“ kolektyvas kviečia prisijungti 
konditerį (-ę). Užmokestis – 900 Eur atskaičius mokesčius. 

Tel. 8 698 72997

Kavinė-galerija „Mūza“ siūlo ilgalaikį barmeno (-ės) 
darbą. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 

(8 313) 52378

4 žvaigždučių viešbutis Druskininkuose siūlo darbą 
VIEŠBUČIO KAMBARINEI

Viešbučio kambarių ir bendrųjų patalpų tvarkymas
Susidomėjusius savo gyvenimo aprašymą prašome siųsti 

adresu info@goda.lt arba tiesiogiai kreiptis 
telefonu 8 623 39998

Rengiamas  5-asis tarptautinis kalvystės 
pleneras „Plieninė plaštakė 2019“

Druskininkų pramogų aikštėje vėl poškės kalvių plaktukai ir degs 
kalviški žaizdrai

Rugsėjo 23-27 d. Druskininkų 
pramogų aikštėje vėl poškės 
kalvių plaktukai ir degs kalviški 
žaizdrai: rengiamas jau 5-asis 
tarptautinis kalvystės pleneras 
„Plieninė plaštakė 2019“. Šio 
plenero siekis  –  stiprinti Dzūkijos 
regiono kultūrinį identitetą per 
tradicinį kalvystės amatą bei 
puikų kalvių gebėjimą išsaugoti 
senąją kalvystės tradiciją. 
Plenero veikloje dalyvaus tikri 
kalvystės asai – sertifikuoti 
kalvystės meistrai, meno kūrėjai:  
Egidijus Latėnas (Vilnius), 
Povilas Malinauskas (Čiobiškis, 
Širvintų rajonas), Česlovas 
Pečetauskas (Viekšniai, 
Mažeikių rajonas), Juozas 
Kavaliauskas (Druskininkai), 
Virgilijus Mikuckis (Mažeikiai), 
kuris yra 2013 m. konkurso 
„Lietuvos kalvių kalvis“ 
nugalėtojas ir 2014 m.  
respublikinio konkurso „Aukso 
vainikas“ nugalėtojas. Dalyvaus 
ir 2019 m. konkurso „Lietuvos 
kalvių kalvis“ nugalėtojas 
Ričardas Grekavičius iš Kauno,  
tautodailininkai Juozas Varnelis 
ir Tomas Pacaitis iš Veisiejų. 
Antrą kartą savo meistryste 
plenere stebins ir latvišką 
kalvystės tradiciją pristatys 
Edgaras Vronskis iš Daugpilio. 
Beje, jis atsiveža ir savo pameistrį 
– dvylikametį sūnų Glebą.  

Paraleliai prie Leipalingio dvaro 
meistraus daugelyje plenerų savo 
šalyje ir svetur dalyvavę kalviai iš 
Gardino – Andrej Tiumenev, Ivan 
Pereginec,  Jurij Šamsutdinov, 
Oleg Onisko, Nikolaj Sokolik. 
Kalviai ne tik kals savo regiono 
ar šalies tradicines saulutes, bet 
ir ves edukacinius užsiėmimus 
moksleiviams. 

Rugsėjo 26 d. 17 val. Pramogų 
aikštėje pirmą kartą plenerų 
istorijoje vyks  meistrystės 
varžybos „Pasagos kalimas“. 

Organizatoriai neišduoda visų 
varžybų paslapčių, tik prasitarė, 
kad pasaga bus kalama 
naudojantis ne daugiau penkiais 
įrankiais. Žiūrovai galės stebėti 
varžybas, o norintys galės 
varžytis pramoginėse kalviškose 
rungtyse ir laimėti kalvių įsteigtus 
prizus.  

Rugėjo 27 d. 17 val. Plenero 
uždarymo metu Druskininkų 
amatų centre „Menų kalvė“ 
dalyviai eksponuos savo plenero 

metu sukurtus darbus.
Projektą finansuoja Lietuvos 

kultūros taryba, Druskininkų 
savivaldybė, partneris – Vilniaus 
krašto tautodailininkų – meno 
kūrėjų bendrija, rėmėjas –
Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centras „AQUA“, įsteigęs 
prizus kalviams.

Druskininkų kultūros 
centro informacija

Dauguma 2017-aisiais organizuoto kalvystės plenero dalyvių vėl susitiks Druskininkuose ir šį rudenį/„Mano Druskininkai“ archyvo nuo-
trauka

Brangiai PERKAME miškus visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 699 29992

Įvairūs statybos darbai: pamatų liejimas, sienų mūrijimas, stogų 
dengimas ir kt. Tel. 8 693 99456
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Brangiai perka senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus. 

Tel. 8 674 61 640

Druskininkų vasarą su M. K. Čiurlioniu vainikuos operos žvaigždžių  
muzikos koncertas

„Visą pasaulį vaizduojuos kaip 
didelę simfoniją, 

žmonės – tai gaidos, <...> 
gražios melodijos 

– tai tolimieji Druskininkai...“
M. K. Čiurlionis

Septyniolika metų vienas 
ilgiausiai trunkančių šalyje 
tarptautinis menų festivalis 
„Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu“ birželio-rugsėjo 
mėnesiais druskininkiečiams, 
kurorto svečiams ir Dzūkijos 
krašto žmonėms dovanojo 
turtingą programą.

Programa plačiai atspindėjo 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
kūrybos grožį, jos unikalumą bei 
įtaką ir svarbą dabarties meno 
kūrėjams, pristatė žinomus 
Lietuvos ir užsienio šalių 
profesionaliojo meno atlikėjus, 
Čiurlionio amžininkų ir šiuolaikinių 
kompozitorių gražiausius kūrinius.

M. K. Čiurlionio gimtadieniui 
– baigiamieji festivalio akordai

Rugsėjo 22-ąją, pažymint 
144-ąsias Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio gimimo metines, 
nuskambės baigiamieji 

septynioliktojo tarptautinio 
festivalio „Druskininkų vasara su 
M. K. Čiurlioniu“ akordai.

Festivalį Druskininkuose – M. 
K. Čiurlionio mieste – vainikuos 
net trys renginiai:

12 val. rengiama muzikos 
popietė „Svečiuose pas Čiurlionį“ 
M. K. Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje; klausytojus kvies 
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės 
menų mokyklos jaunieji muzikai;

14 val. Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokykloje 
festivalio tradiciniame renginyje – 
galimybė susipažinti su moksleivių 
konkurso „Čiurlioniška paslaptis 
vaikų kūryboje“ laureatų darbais, 
bus pasveikinti ir apdovanoti 
laureatai moksleiviai ir juos 
konkursams parengę mokytojai.

Rugsėjo 22 dienos koncerte 
klausysimės geriausių įvairių 
muzikos specialybių moksleivių 
muzikavimo. 

Finalinis festivalio renginys – 18 
val. rengiamas įspūdingas operos 
žvaigždžių koncertas GRAND 
SPA Lietuva salėje „Nemunas“ . 

Dalyvaus garsūs Lietuvoje 

ir žinomi pasaulyje bei puikiai 
įvertinti atlikėjai, daugelio 
tarptautinių konkursų laureatai: 
operos solistė, sopranas Julija 
Stupnianek-Kalėdienė, pelniusi 
„Metų operos vilties“ vardą, 
sukūrusi daug vaidmenų, 
dalyvavusi tarptautiniuose 
festivaliuose ir koncertavusi 
Lenkijoje, Vokietijoje, Suomijoje, 
Ukrainoje; Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro solistas, 
baritonas Arūnas Malikėnas, 
sukūręs per 100 reikšmingiausių 
vaidmenų, koncertavęs 30-yje 
pasaulio šalių, apdovanotas 
„Operos švyturiu“, „Auksiniu 
scenos kryžiumi“; lirico-
spinto (vokalinis terminas, 
apibūdinantis soprano ar 
tenoro balsą) sopranas iš 
Italijos Olesia Mamonenko, 
koncertavusi Milano, Como, 
Spoleto, Livorno ir kitų miestų 
operos teatrų scenose; tenoras 
Juozas Janužas, profesoriaus 
Virgilijaus Noreikos mokinys 
ir ilgametė Maestro Virgilijaus 
Noreikos scenos partnerė, puiki 
pianistė, koncertmeisterė Lina 
Giedraitytė, surengusi dešimtis 
koncertų su geriausiais atlikėjais 

Lietuvoje ir užsienio šalyse.
Tikrų meistrų atliekamoje 

koncerto programoje skambės 
gražiausios Lietuvos kompozitorių 
J. Gruodžio, V. Klovos, S. 
Šimkaus, A. Raudonikio, K. 
Kavecko, garsiųjų A. Vivaldi, 
A. Dvoržako, K. Monteverdi, 
Dž. Verdi ir kitų kompozitorių 
nuostabūs kūriniai, atliekami 
solistų, duetų, kvarteto.

Organizatoriai dėkoja už 
paramą

Festivalio organizatoriai 
nuoširdžiai dėkoja už paramą, 
pagalbą ir bendradarbiavimą LR 
Kultūros ministerijai, LR Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijai, 
Kultūros tarybai, Druskininkų 
savivaldybės vadovams, 
kultūros centro direktorei Rimutei 
Viniarskaitei, Švietimo skyriui, 
vedėjo pavaduotojai moksleivių 
konkursų Čiurlionio kūrybos 
temomis organizatorei Linai 
Černiauskienei, Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos 
direktorei Onai Olšauskienei, 
Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažnyčios 
klebonui Vaidui Vaišvilui, 

Druskininkų miesto muziejaus 
direktoriui Gintarui Dumčiui, M. K. 
Čiurlionio memorialinio muziejaus 
vadovei Reginai Stankevičienei, 
jų bendruomenėms, M. K. 
Čiurlionio kūrybos puoselėtojui 
dailininkui Adelbertui 
Nedzelskiui, viešbučiams, 
sanatorijoms, svečių namams 
– Grand SPA Lietuva, Europa 
Royale Druskininkai, „Draugystės 
sanatorija“, „Eglės sanatorija“, 
Druskininkų sveikatingumo 
ir poilsio centrui „Aqua“, 
„Simpatija“, „Dainava“, „De Lita“, 
„Mineraliniai apartamentai“, 
verslo organizacijoms „Malonė“, 
„Minolga“, „Etno dvaras“, 
„Sicilia“, „Arnika“, „Raifa“, VšĮ 
VŽDRMC Druskininkų filialui, 
savaitraščio „Mano Druskininkai“ 
žurnalistams.

Maloniai kviečiame dar kartą 
pabūti su muzika, ateiti į Festivalio 
pabaigos renginius, pakviesti 
ir padėti atvykti vyresniems ar 
žmonėms su negalia. Išsamesnė 
informacija apie renginius  
www.lmrf.lt 

Parengta pagal LMRF 
informaciją

Kviečiame pasimėgauti unikaliomis Negyvosios jūros bei purvo procedū-
romis (organizmas gauna visus reikalingus mineralus, sprendžia odos pro-
blemas, spartina medžiagų apykaitą)

* taip pat atliekame kosmetines veido procedūras, įvairius masažus, kūno 
įtepimus, depiliacijas.

Viešbutis „Pušynas“, SPA centras, Taikos g. 6, Druskininkai, 
tel. + 370 313 56666

Transporto įmonei UAB „Transdina“ 
reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas 
(turintis CE kategoriją). Pervežimai: 
Lietuva – Lenkija – Lietuva. 
Savaitgaliai – namuose. 

Reikalingas autošaltkalvis sunkiasvo-
riams automobiliams taisyti.  

Tel.: 8 656 29324, 8 685 35335.

Rastas laikrodis prie Avirio ežero. 
Kreiptis tel. 8 616 57845

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383

Perkame miškus, 
sodybas, paežeres, 

žemes. 
Miškai gali turėti daug 

bendrasavininkių.
Tel. 8 613 56708 

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221

„Žibutė“ – tarptautiniame projekte „Mes mylime savo miestą“
Rita Rimkevičiūtė,
Druskininkų lopšelio-darželio 

„Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui

Druskininkų lopšelis-
darželis „Žibutė“ dalyvauja 
tarptautiniame ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų kūrybinės veiklos 
projekte „Mes mylime savo 
miestą“. Projektą organizuoja 
Klaipėdos lopšelis-
darželis „Pingvinukas“. 
Projekto dalyviai: Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, ir 
Ukrainos ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų pedagogai, vaikai 
ir jų tėveliai. Šio projekto 
tikslas – turtinti ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų kultūrinę, socialinę, 
meninę bei emocinę patirtį.

Projekte aktyviai dalyvauja 
ir mūsų lopšelio-darželio 
„Eglutės“, „Naminuko“, „Drugelio“, 
„Boružėlės“ ir „Varpelio“ grupės. 
Pirmame projekto etape vaikai 
kartu su mokytojomis kūrė miesto 

herbą, antrajame etape įvairiomis 
technikomis kūrė įstaigos ir 
miesto pavadinimą. Rugsėjį 
prasidėjo trečiasis etapas, kurio 
metu dalyviai fotografuoja miesto 
simbolius. „Naminuko“ ir „Eglutės“ 
grupių vaikai su mokytojomis 
aplanke Druskininkų miesto 
ženklą, esantį Druskininkai-
Merkinė-Gardinas žiede, miško 
muziejų „Girios Aidas“, miesto 
autobusų stotį, M. K. Čiurlionio 
muziejų, apžiūrėjo M. K. Čiurlionio 
reprodukcijas, eksponuojamas 
mieste, fotografavosi prie 
„220 metų Druskininkams“ 
jubiliejinės lentos, smagiai 
pašoko prie grojančio miesto 
fontano, aplankė M. K. Čiurlionio 
paminklą, o pakeliui į darželį 
stabtelėjo prie garlaivio. Panašiu 
maršrutu keliavo ir kitos projekte 
dalyvaujančios grupės.

Linkime ir toliau lopšelio-
darželio „Žibutė“ vaikams 
kartu su mokytomis garsinti 
savo šalį ir miestą, dalyvaujant 
šiame gražiame tarptautiniame 
projekte.

„Naminuko“ ir „Eglutės“ grupių vaikai su mokytojomis aplankė Druskininkų miesto ženklą/ Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Kavinei „City Coffee“ reikalingi 
baristos padėjėja(s) ir pagalbinis 

darbuotojas (a).
V. Kudirkos g. 37, Druskininkai

Tel. 8 647 29545

Atliekame apdailos ir statybos darbus.
 Tel. 8 601 52590
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Druskininkų „Bočiai“ atsisveikino su vasara
Laimutė Radinienė, 
„Bočių“ kolektyvo narė 

Rugpjūčio 28-ąją Druskininkų 
„Bočiai“ išsiruošė kelionėn į 
Nidą. Anksti ryte pilnas auto-
busas pajudėjo pajūrio link. 
Nepraėjus nei porai valandų, 
sustojome Kryžkalnyje aplan-
kyti memorialą, skirtą įamžinti 
20000 partizanų, paaukojusių 
gyvybes už Tėvynės laisvę po-
kario kovose prieš sovietų oku-
pantus, atminimą. Memorialo 
autorius Tadas Gutauskas su-
projektavo betoninę koplyčią 
ir blokus su 1137-iais žuvusių 
šios apylinkės partizanų var-
dais ir slapyvardžiais.

Toliau kelias vedė per Žemaitiją. 
Jos istoriją ir žiaurias žemaičių 
kovas su Kalavijuočių ordinu išsa-
miai nušvietė šios ekskursijos va-
dovas ir gidas Antanas Lankelis. 
Atvykę į Klaipėdą, persikėlėme 
keltu ir atsidūrėme Neringoje. 
Oras buvo nuostabus – švietė 
saulė, kvepėjo pušys ir visi, gerai 
nusiteikę, kopėme į Raganų kalną 
Juodkrantėje apžiūrėti medinių 
raganaičių, tarp kurių radome ir 
druskininkiečio meistro Antano 
Česnulio išdrožtą skulptūrą. Ap-
žiūrėjome ir gražią Juodkrantės 
1750 metais pastatytą Pranciš-
kaus Asyžiečio evangelikų liute-
ronų bažnytėlę.

Autobusas riedėjo pro Neringos 
gyvenvietes – Preilą, Pervalką, 
išklausėme pasakojimo apie šio 
krašto istoriją ir 1797-aisiais smė-
lio užpustytą Karvaičių kaimelį, 
kurio vietoje dabar stūkso Kar-
vaičių kopa. Nidoje aplankėme 
evangelikų liuteronų bažnyčią. Ji 
buvo pastatyta 1569 metais, 1675 
metais užpustyta smėlio kartu su 
visa gyvenviete. Vėliau ji buvo 
atstatyta, o 1888 metais pašven-
tinta nauja bažnyčia. 

Apžiūrėjome ir gintaro galeriją 
su įspūdingais dirbiniais, Tomo 
Mano namelį-muziejų. 

Tuo metu saulė įkaitino orą 
iki 30-ties laipsnių, tai skubė-
jome kuo greičiau įkristi į Balti-
jos bangas. Nors, tiesą sakant, 
tų bangų visai nebuvo. Vanduo 
buvo šiltas ir maudytis, plaukioti 
buvo vienas malonumas. Viena 
linijinių šokių ansamblio šokėja 
prisipažino, kad buvo gal dešim-
tmetį nesimaudžiusi jūroje – vi-
sada būdavo per šalta, o šįkart 

jos nebuvo galima ištraukti iš 
vandens.

Pabuvę apie dvi valandas pa-
jūryje ir atsigaivinę, sugebėjome 
įkopti į Parnidžio kopą. Jos vir-
šūnėje prie saulės laikrodžio 
Audronė Padegimaitė perskaitė 
Birutės Zalanskaitės eiles „Aš su-
klupau viršūnėj kopų.“

Laikas bėgo šuoliais, mes rie-
dėjome atgal prie kelto ir į Kintus 
nakvynei. Po įspūdžių gausos 
niekas nenorėjo miegoti, tad dar 
ilgai skambėjo muzika ir dainos.

Kitą dieną oras pasikeitė ir per 
visą Lietuvą slinko lietus su per-
kūnijomis, bet mums sekėsi. Kai 
sustodavome apžiūrėti ekskursi-
joje numatytą objektą, išlįsdavo 
saulė. Pirmas sustojimas buvo Ši-
lutėje. Aplankėme liuteronų evan-
gelikų bažnyčią, kurios klebonas 
labai išsamiai papasakojo Šilutės 
ir jos bažnyčios istoriją, apibūdino 
visus įspūdingos altoriaus freskos 
personažus.

Mūsų kelyje buvo ir Tauragė, 
kurioje aplankėme pilį-muziejų, 
Jurbarkas, kuriame nusilenkėme 
Vinco Grybo 1930-tais me-
tais sukurtam Vytauto Didžiojo 
paminklui. 

Pakeliui apžiūrėjome Raudo-
nės pilį, pastatytą apie 1300 
metus kovoms su kryžiuočiais, 
bet po Žalgirio mūšio praradusią 
savo gynybinę funkciją. Ji atgijo 

tik XVI-XVII amžiuje, Nemuną 
pradėjus naudoti susisiekimui ir 
prekybai, ir tapo panemunės re-
prezentacine pilimi. Įkopę į 33,5 
metrų aukščio pilies bokštą, ap-
žvelgėme Nemuno juostą ir ža-
liuojančias kalvotas apylinkes.

O jau visai netoli – ir Raudon-
dvaris. Apžiūrėjome Raudondva-
rio dvaro rūmus, žiemos sodą-
oranžeriją. Gaila, muziejus jau 
nebedirbo, bet, mums paprašius, 
buvome įleisti apžiūrėti iš privačių 
fondų surinktus ir eksponuojamus 
ispanų dailininko Salvadoro Dali 
kūrinius ir naujoviškai pritaikytus 
stiklo dirbinius. O pilies bokšte 
galėjome apžiūrėti grafo Henriko 
Tiškevičiaus XX amžiaus pra-
džioje darytas jo tolimų kelionių 
nuotraukas.

Sustojome ir Kauno pilyje, kad 
tie, kurie nematė „Vyčio“ skulp-
tūros, turėtų galimybę ją įvertinti. 
Kas dar turėjo jėgų greitai aplankė 
paminklą popiežiui, pastatytą Ne-
muno ir Neries santakoje. O tada 
su muzika ir dainomis jau trau-
kėme į pasiilgtus Druskininkus.

Kelionėje aplankėme net 25 
architektūros, istorijos ir gamtos 
objektus. 

Visi karštais plojimais padė-
kojome „Bočių“ pirmininkei Zitai 
Jančiauskienei už šios ekskursi-
jos sumanymą ir organizavimą.

„Bočių“ repeticijų ir kitų užsiėmimų tvarkaraštis

Pirmadieniais 10 val. – mišrus ansamblis ir tautinių šokių ratelis.
Antradieniais 10 val. – pasagėlės mėtymas; 15. 30 val. – moterų vokalinis ansamblis.
Trečiadieniais 9 val. – rytmetinė mankšta; 9. 30 val. – linijiniai šokiai; 11 val. – „Kraitės“ klubo užsiėmimai.
Ketvirtadieniais – įvairūs renginiai (pagal skelbimus spaudoje).
Penktadieniais 9 val. – rytmetinė mankšta; 9. 30 val. – linijiniai šokiai; 11 val. – Žodžio meno klubo 

užsiėmimai.
Kviečiame visus dalyvauti mūsų veikloje! Informacija tel. 8 618 38292

Judrioji savaitė ,,Atgimimo“ 
mokykloje

„Atgimimo“ mokykla įsijungė 
į Europos judumo savaitės ren-
ginius rugsėjo 16-22 dienomis. 
Rugsėjo 16-ą, organizuotas 
,,Saugumo žiedu“ pavadin-
tas ketvirtokų renginys, skir-
tas saugiam, naujai įrengtam 
privažiavimui prie mokyklos 
atidaryti. Ketvirtokai priminė, 
kaip saugiai ir tvarkingai vykti 
geltonuoju autobusiuku, ir šią 
savo „pamokėlę“ pagyvino 
nuotaikinga daina. Mokyklos 
bendruomenė džiaugiasi gra-
žiai sutvarkyta infrastruktūra 
prie pagrindinio mokyklos įė-
jimo ir tvarkingu bei saugiu 
privažiavimu.

Jaunieji fizinio ugdymo mokytojai 
Deividas Šilanskas ir Povilas Žar-
nauskas organizavo 8b ir 7c kla-
sės integruotą krašto pažinimo-fi-
zinės kultūros pamoką dviračiais 
po istorines Druskininkų vietas:

„Buvo labai įdomu, nes šiuo ke-
liu važiavome pirmą kartą, ir kai 
kas iš mūsų net nebuvo matę 
Švendubrės kaimo ir Raigardo 
slėnio. O įveikti šį kelio ruožą ne-
buvo lengva, nes mūsų dviračiai 
klimpo į sausą smėlį, ir ne kartą 
teko nulipti nuo jo ir eiti pėsčiomis. 
Pasigrožėję Raigardo valstybinio 
kraštovaizdžio draustinio gamta, 
išnirome iš miško. Mus pasitiko 
nuoroda, kad Švendubrė  – tai 
senas gatvinis Dzūkų kaimas, 
architektūrinis paminklas, savitas 
gatviniu išdėstymu ir šnekta. Ap-
važiavus viso kaimo sodybas su 
savitais aptvertais kiemais, mums 
atsivėrė erdvės – puiki Raigardo 
slėnio panorama: vaiskiai žalios 
pievos, melsvi Nemunykščio vin-
giai ir labai ilgos suartos vagos. Ir 
kelio nuorodos mus kvietė pasukti 

link įžymiojo Velnio akmens. Iš-
bandėme Velnio akmens aukštį 
savaip – užlipome ant jo, pasėdė-
jome, kol draugai mums paskaitė 
legendą, kaip velnias akmenį 
pavogti norėjo, bet nespėjo, mat 
gaidys užgiedojo. Mažumėlę at-
sipūtėme, užkandome ir, atgavę 
jėgas, pasukome link Nemuno į 
„Basakojų kelią“...“

Rugsėjo 17-ą ir 18-ą dienomis 
ir mažieji, ir vyresni mokiniai iš-
bandė  greito susisiekimo prie-
monę – trikke. Akcija „Išjudink 
save su Trikke“ kvietė visus iš-
mėginti neįprastą transporto 
priemonę.

Rugsėjo 20-oji paskelbta 
„Diena be automobilio“. Kadangi 
daug vaikų ir mokytojų gyvena 
tolokai nuo mokyklos, pasilikome 
šią vieną dieną rasti būdų atvykti 
kitokiomis transporto priemonė-
mis: arba pėsčiomis, arba vie-
šuoju transportu, gal dviračiu. 
O priešmokyklinio ugdymo mo-
kiniai tądien važinėsis paspirtu-
kais. Gal ir mokytojai? 

Mokinių taryba, vadovaujama 
mokytojos Valės Šmitienės, kartu 
su Visuomenės sveikatos biuru ir 
„Atgimimo“ mokyklos sveikatos 
specialiste Irma Tamulevičiene 
apdovanos klasę originaliu prizu, 
jei daugiausia jos mokinių pasi-
naudos ekologiškomis transporto 
priemonėmis. Įdomiausios mi-
niatiūros autorius apie Judumo 
savaitės patirtis taip pat gaus ori-
ginalų prizą!

Judrioji savaitė  ragina visus gy-
venti sveikiau, judriau ir saugiau. 
Saugoti gamtą ir save.

„Atgimimo“ mokyklos Judumo 
savaitės organizatoriai

Organizuotas “Saugumo žiedu“ pavadintas ketvirtokų renginys, skirtas saugiam, naujai 
įrengtam privažiavimui prie mokyklos atidaryti/Roberto Kisieliaus nuotraukos

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

Tel. 8 686 94982

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 

Pamesta piniginė su Jono Žukevičiaus dokumen-
tais ir pinigais. Radusiam kreiptis tel. 8 608 48965

„Bočiai“ kelionėje aplankė net 25 architektūros, istorijos ir gamtos objektus/Antano Lan-
kelio nuotrauka
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Užuojautos

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 laidoji-
mo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 

o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.
Mus rasite: Veisiejų g. 32

Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)
8 (313) 51138, 8 698 72200

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man Jūsų daugiau...

Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
Savo polėkį žemėj baigiau....

Užjaučiame Marytę Satkienę, dukras, sūnų, anūkus, 
mirus mylimam vyrui, tėčiui ir seneliui.

M. K. Čiurlionio g. 87 namo gyventojai

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6, 

tel. 8 682 57295 

Atliekame kapų įrengimo, 
restauravimo ir priežiūros 

darbus pagal klientų 
finansines galimybes. 

Tel. 8 605 81979, 
8 624 12901

Renginiai
Rugsėjo 20 d. 17:00 val. M. 

K. Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje parodos „Čiurlionio 
keliais-Krymas“ atidarymas  (M. K. 
Čiurlionio g. 35). 

Rugsėjo 20 d. 17:00 val. M. 
K. Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje parodos „Čiurlionio 
keliais-Krymas“ atidarymas (M. K. 
Čiurlionio g. 35). 
Rugsėjo 20 – 21 d. Druskininkų 

miesto muziejuje 2019 m. 
Europos paveldo dienos (M. K. 
Čiurlionio g. 59).
Rugsėjo 20 d. 
15.00 – 16.00 val. 

pasivaikščiojimas po nematytas 
Druskininkų muziejaus erdves. 
Lankytojams bus atvertos 
muziejaus erdvės, kurios paprastai 
yra uždarytos, muziejuje galės 
žaisti žaidimą, ekspozicijoje 
ieškant praeities kultūros paveldo 
objektų.

16.00 val. projekto „Praeities 
ir dabarties susitikimas viloje 
Linksma“ pristatymas. Renginyje 
bus papasakota vilos Linksma 
istorija bei apie joje XX a. pr. virusį 
kasdienį gyvenimą. Paskelbsime 
konkursą, kuriame galės dalyvauti 
visos Lietuvos jaunimas.

Rugsėjo 20 d. 13.30 val. Šv.Mišios 
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje. 15.00 
val. Mergelės akių memorialo, 
skirto žuvusiems už Lietuvos 
Nepriklausomybę, įrengimo 25-
ųjų metinių minėjimas. Renginyje 
- iškilmingas vėliavos pakėlimas, 
vainiko nuleidimas į Mergelių 
akių ežerą, idėjos iniciatorių ir 
statytojų prisiminimai. Minėjime 
dalyvaus Druskininkų politinių 
kalinių ir tremtinių choras  (vadovė 
A.Laurenčikienė). Organizatorius- 
Druskininkų rezistencijos ir 
tremties muziejus.

Rugsėjo 21 d. 
16.00 val. paskaita „XIX  - XX a. 

sandūros mados vėjai Druskininkų 
kurorte“. Paskaitą skaitys 
muziejaus vyr. muziejininkė, 
istorikė Rimantė Černiauskaitė-
Kėrienė.

Rugsėjo 22 d. 13.30 val.  Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno mokykloje 
simpoziumo „Čiurlionio atspindžiai 
2019“ vitražų pristatymas visuomenei. 
Dalyvauja vitražų dailininkai: Ignas 
Meidus ir Žydrūnas Mirinavičius 
(Vytauto g. 23).

Rugsėjo 23 d. 15.00 val. 
Druskininkų miesto muziejuje 
dailininko ir pedagogo Vinco 
Matonio kūrybinės dirbtuvės 
„Vitražo spindesys ir įvairovė“ (M. 
K. Čiurlionio g. 59).

Iki rugsėjo 26 d. V. K. 
Jonyno namuose-galerijoje 
eksponuojamos: Lilijos Valatkienės 
paroda „Išrinktieji“; Eglės 
Gandos Bogdanienės paroda 
„Pasveikinimas“ (Turistų g. 9).

Parodos
Iki rugsėjo 18 d. M. K. Čiurlionio 

memorialiniame muziejuje 
eksponuojama menininkų grupės 
„Penktadienis 13“ paroda „Čiurlionis-
pirmasis Lietuvių kosmonautas“ (M. 
K. Čiurlionio g. 35).  

Druskininkų amatų centre 
„Menų kalvė“ vyksta Lietuvos 
respublikinio kalviškosios 
kryždirbystės konkurso „Lietuvos 
kalvių kalvis 2019“  paroda. Paroda 
eksponuojama rugsėjo 3-30 d. (M. 
K. Čiurlionio g. 27). 

Druskininkų savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje vyksta 
fotografijų paroda, skirta Baltijos 
kelio 30-mečiui veiks iki rugsėjo 19 
d. (V. Kudirkos g. 13).

Druskininkų miesto muziejuje 
veikia paroda „1000 druskinių“ iš 
muziejaus rinkinių (M. K. Čiurlionio 
g. 59).

Centrui  „Dainava“ kavinėje „Širdelė“  nuolatiniam 
darbui, savaitgaliais,  reikalingas padavėjas (-a) dirb-

ti 0,5 etato.  Informacija tel. 8 650 85493

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu 
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 16.00 val.

Tel.: (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 

Atliekame žemės sklypų geodezinius matavimus. 
Tel. 8 625 12458
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2019.09.21 d.
Šeštadienis

2019.09.20 d.
Penktadienis

2019.09.22 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.

09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Gyvenimo spalvos. 
13:00 Ypatingas būrys. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Juros periodo parkas 3.
00:30 Euromaxx. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Beatos virtuvė. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Legendinės legendos“. 
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:55 „Namų idėja su IKEA“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Madagaskaro pingvinai“.
21:15 VAKARO KINO TEATRAS 

„Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“.
23:00 „Vyras už pinigus“.
00:50 „Kryžminė ugnis“.
02:25 „Ekstraordinarių džentelme-

nų lyga“.
04:20 „Naujakuriai“.
04:45 „Svotai“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS San Andreas.
23:15 PREMJERA Išvarymas 2.
01:40 Blogas senelis.
03:10 Amerikos gangsteris.
05:35 Programos pabaiga.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Baltijos kelias. 
07.00 „Mentalistas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Šauliai. Tėvynės labui.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. Informacinė publi-

cistinė laida.
16.23 Sportas.
16.30 „Kitoks pokalbis su D. Žeimyte“. 
16.58 Orai.
17.00 „Beveik negyvas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Šeimininkė“.

06:15 „Mentalistas“.
08:25 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:30 „Teisingumo agentai“.

10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „Visa menanti“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Smagus pasivažinėjimas.
23:30 Įsakymo vykdymas.
01:20 „Detektyvų istorijos“. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Klausimėlis.lt.

07:10 Bebė ir Tina. Mergaitės prieš 
berniukus.

09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Jaguarai. Ypatingos katės.
12:55 Pasaulio dokumentika. Neat-

rasti Kolumbijos kampeliai.
13:50 Džesika Flečer.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Muzikinis pokalbių šou „Vaka-

rėja“ su Martynu Starkumi.
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Gražiausios poetų dainos. 
22:40 Super tėtis. 
00:05 Juros periodo parkas 3.
01:35 Pasaulio dokumentika. Jagu-

arai. Ypatingos katės.
02:20 Pasaulio dokumentika. Neat-

rasti Kolumbijos kampeliai.
03:10 Stilius.
04:05 Klausimėlis.lt.
04:25 Džesika Flečer. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Tėčio reikalai.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Žemė žvelgiant iš kosmoso.
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Gyvūnų dinastijos.
13:50 Mis Marpl 6.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Gyvenk be skolų. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žinio-

mis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Pasimatysime sapne.
00:05 Vasarvidžio nakties sekso ko-

medija.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.

10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Beatos virtuvė.
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Vokietija 86.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Klausimėlis. Šviečiamo-

ji programa. Ved. Juras Jankevičius. 
(kart.).

01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. Visuomenės aktua-

lijų programa. Ved. Nemira Pumpric-
kaitė. (kart.).

02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. Programa 

apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikaus-
kas ir Liepa Norkevičienė. (kart.).

03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. 

Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.).
03:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Vokietija 86 (Deutschland 

‚86). Serialas. Vokietija. 2018 m. 
N-14. 4 s. HD (kart.).

05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle 

signore/Ladies‘ Paradise). Serialas. 
Italija. 2019 m. N-7. 155 s. HD (kart.).

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“.
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 2019 m. „Formulės-1” čempi-
onato Italijos GP apžvalga.

10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 „Nuostabūs pojūčiai“.
12.00 „Pagrindinis įtariamasis“.
14.00 „Ragana“.
16.00 Žinios.
16.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte“. 
19.00 Šauliai. Tėvynės labui.
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 „24/7”. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.05 „Inspektorius Luisas“.
02.15 „Rojus“.
03.40 „Pagrindinis įtariamasis“.
05.10 „24/7”. 
05.50 „Pasaulio turgūs“.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Elena iš Avaloro“ 

07:00 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

07:30 „Aladinas“.
08:00 „Elena iš Avaloro“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Būk sveikas!“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Misija: dirbame sau“. 
11:30 „Svajonių ūkis“. 
12:00 „Daktaras Dolitlis“.
13:40 „Užkerėtoji“.
15:45 „Ekstrasensai. Stipriausių 

mūšis“.
17:25 „Aplink Lietuvą. Žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Turtuolis vargšas“. 
21:00 PREMJERA ŠEŠTADIENIO 

GERO KINO VAKARAS „Mokinys“.
23:25 „Universalioji korta“.
01:15 „Kaip susigrąžinti ją per 7 die-

nas“.
02:45 „Vyras už pinigus“.
04:15 „Rouzvudas“.

05:45 „Televitrina“. 
06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Aladinas“.
08:30 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:00 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Didysis šunų pabėgimas“.
13:50 „Druska brangesnė už auksą“.
15:40 „Didžiosios vestuvės“.
17:25 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Paskutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis“.

00:10 PREMJERA „Mergvakaris“.
01:55 „Universalioji korta“.
03:35 „Didžiosios vestuvės“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Namas“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Kobra 11“. 
23:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Tobulas ginklas“.
00:50 „X mutantai“.
01:40 „Rouzvudas“.
02:30 „Imperija“.
03:20 „Kobra 11“.
04:10 „Naujakuriai“.
05:00 „Svotai“.

06:40 „Tomas ir Džeris“.
07:10 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
07:45 „“Nickelodeon“ va-

landa. Monstrai prieš ateivius“.
08:15 „Riterių princesė Nela“.
08:40 KINO PUSRYČIAI Avelės ir 

vilkai.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki... 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Vienuo-

lis nusileidžia nuo kalno.
00:50 „Okupuoti“.
01:45 Hju Glaso legenda.
04:10 Programos pabaiga.

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. 

Baltijos slapukė“.
07.55 „Pasaulio turgūs“.
09.00 „Nuostabūs pojūčiai“.
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Grilio skanėstai. 
10.30 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 
11.00 Laikykitės ten. 
12.00 „Inspektorius Luisas“.
14.00 „Ragana“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Žinios.
18.30 „Vasara tiesiogiai su D. Žei-

myte“. 
19.00 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
20.00 Žinios.
20.30 „Šviesoforas”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.05 „Karo merginos“.
01.10 Grilio skanėstai. 
01.45 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 
02.15 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
03.45 Dekonstrukcijos su Edmundu 

Jakilaičiu. 
04.30 „Žmogus be praeities“.
06.20 „Pasaulis iš viršaus“.
06.40 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „Ant bangos“.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. 
12.10 „Bruto ir Neto”.

06:05 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Muchtaro sugrįži-

mas. Naujas pėdsakas“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Apvalioji planeta“.
10:35 „Bero Grilso kelionės po Bri-

taniją“.
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Džeimis gamina Italijoje“.
13:50 „Ekstrasensų mūšis“.
16:30 Raudona linija. 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Neptūnas - Juventus. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Taikdarys.
00:35 AŠTRUS KINAS Laukinės 

aistros.

06:30 Galiūnai. Pasaulio 
taurė.

07:30 „Bero Grilso kelionės 
po Britaniją“.

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnai. 
10:00 „Apvalioji planeta“.
10:35 „Bero Grilso kelionės po Bri-

taniją“.
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:10 „Būk ekstremalas“.
12:40 „Džeimis gamina Italijoje“.
13:50 „Anthonis Bourdainas. Nepa-

žįstami kraštai“.
14:50 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-

jas pėdsakas“.
15:55 „Nusikaltimų miestas“.
16:30 Raudona linija. 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Šiauliai - Žalgiris. 
19:30 „Rivjera“.
21:35 „Juodasis sąrašas“.
22:35 „Sostų karai“.
00:10 Smagus pasivažinėjimas. 

06:30 „Tomas ir Džeris“.
07:00 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
07:30 „“Nickelodeon“ va-

landa. Monstrai prieš ateivius“.
08:00 „Riterių princesė Nela“.
08:25 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA Riteris Rastis 2. Metalo laužo su-
kilimas.

10:10 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 
svajonių sala.

12:15 Žiedų valdovas. Karaliaus su-
grįžimas.

16:20 Sveikatos namai. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Šokio revoliucija. 
21:40 Hju Glaso legenda.
00:45 Šioje šalyje nėra vietos senu-

kams.
02:50 Tempk jį čia!
04:30 Programos pabaiga.

20.00 Reporteris. 
20.30 „Kitoks pokalbis su 

D.Žeimyte“. 
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
01.00 „Beveik negyvas“.
01.35 „Šeimininkė“.
02.35 „Bruto ir Neto”.
03.00 „Pamiršk mane”.
03.40 Reporteris. 
04.30 Šauliai. Tėvynės labui.
05.20 „Rojus“.
06.10 „Pasaulis iš viršaus“.
06.35 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.

10:15 Tomas ir Džeris.
12:00 PREMJERA Klonuotas Ada-

mas.
14:00 Eisas Ventura. Naminių gyvū-

nėlių detektyvas.
15:45 Laukiniai laukiniai vakarai.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Šrekas 2.
21:20 Namai – pragarai.
23:15 PREMJERA Tempk jį čia!
01:20 San Andreas.
03:10 Programos pabaiga.

01:30 Pasaulio dokumentika. Žemė 
žvelgiant iš kosmoso.

02:25 Pasaulio dokumentika. Gyvū-
nų dinastijos.

03:15 Klausimėlis.lt (kart.).
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 Tėčio reikalai. 
04:25 Mis Marpl 6. 

2019.09.23 d.
  Pirmadienis
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06:10 „Mentalistas“.
07:05 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:20 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:25 „Teisingumo agentai“.
10:25 „Kobra 11“.
11:25 „Rivjera“.
12:30 „Visa menanti“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Didysis meistras.
23:25 Taikdarys.
01:40 „Juodasis sąrašas“.
02:20 „Sostų karai“. 

2019.09.25 d.
Trečiadienis

2019.09.26 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Bankas.
24:00 Mūsų gyvūnai. 
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimo spalvos. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Bankas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Romo dienoraštis“.
22:25 „Vikinglotto“. 
00:30 „Rezidentas“.
01:25 „X mutantai“.
02:15 „Rouzvudas“.
03:05 „Imperija“.
03:55 „Rezidentas“.
04:50 „Svotai“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Anapus horizonto“.
00:10 „Rezidentas“.
01:10 „X mutantai“.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Šiandien. Po metų. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Nuodinga rožė.
00:25 „Okupuoti“.
01:20 Šarvuotis.
02:45 Programos pabaiga.

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Snaiperis. Vaiduoklis.
00:30 „Okupuoti“.
01:25 Nuodinga rožė.
03:05 Alchemija. VDU karta. 
03:35 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
04:05 Programos pabaiga.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Mentalistas“.

08.00 Reporteris.
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten. 
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Beveik negyvas“.
18.00 Reporteris. 
18.57 Rubrika „Renovacija iš arčiau”.
19.00 „Šviesoforas”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 „Beveik negyvas“.
02.00 „Šviesoforas”.
02.20 „Bruto ir Neto”.
02.40 „Pamiršk mane”.
03.20 Reporteris. 
04.10 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
04.50 „Rojus“.
05.35 „Šviesoforas”.

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai. 
07.00 „Mentalistas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Beveik negyvas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Šviesoforas”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 „Beveik negyvas“.
02.00 „Šviesoforas”.
02.20 „Bruto ir Neto”.
02.40 „Pamiršk mane”.
03.20 Reporteris. 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. 
07.00 „Mentalistas“.

08.00 Reporteris. 
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
10.00 „Rojus“.
11.05 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto”.
12.40 „Pamiršk mane”.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
17.00 „Beveik negyvas“.
18.00 Reporteris. 
19.00 „Šviesoforas”.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
01.00 „Beveik negyvas“.
02.00 „Šviesoforas”.
02.20 „Bruto ir Neto”.
02.40 „Pamiršk mane”.
03.20 Reporteris. 
04.10 Laikykitės ten su A. Tapinu. 
04.50 „Rojus“.
05.35 „Pamiršk mane”.

06:05 „Mentalistas“.
07:00 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:15 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Rivjera“.
12:25 „Visa menanti“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Los Andželas. Ugnikalnio iš-

siveržimas.
22:50 Didysis meistras.
01:10 „Visa menanti“.

06:00 „Mentalistas“.
06:55 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:15 „Kijevo operatyvinė 

grupė“.
09:20 „Teisingumo agentai“.
10:20 „Kobra 11“.
11:20 „Mirtinas ginklas“.
12:20 „Visa menanti“.
13:20 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 

Žalgiris - Pieno žvaigždės. 
21:00 Beverli Hilso policininkas.
23:00 Los Andželas. Ugnikalnio iš-

siveržimas.
00:50 „Visa menanti“.

06:05 „Bero Grilso kelionės 
po Britaniją“.

07:00 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:25 „Kijevo operatyvinė grupė“.
09:30 „Teisingumo agentai“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Mirtinas ginklas“.
12:30 „Visa menanti“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“.
15:55 „Teisingumo agentai“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „Mentalistas“.
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Dvigubas smūgis.
23:15 Beverli Hilso policininkas.
01:15 „Visa menanti“.

2019.09.24 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė 

policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Užverbuotas.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Užverbuotas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas sku-

ba į pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Namas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 

06:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

07:30 „Tomas ir Džeris“.
08:00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Supermamos“.
11:30 „Rimti reikalai 2“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Baudžiauninkė“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Galiu rytoj“.
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Šarvuotis.
00:20 „Okupuoti“.
01:15 Vienuolis nusileidžia nuo kalno.
03:05 Programos pabaiga.

12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Mentų karai. Odesa“.
15.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
16.00 Reporteris. 
17.00 2019 m. „Formulė-1“ čempio-

nato Singapūro GP apžvalga
18.00 Reporteris. 
18.57 Rubrika „Verslo genas“.
19.00 Šviesoforas.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
21.00 „Bruto ir Neto”.
21.30 „Pamiršk mane”.
22.30 Reporteris. 
23.27 Rubrika „Verslo genas“.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 

Tapinu. 
01.00 2019 m. „Formulė-1“ čempio-

nato Singapūro GP apžvalga
02.00 „Šviesoforas”.
02.20 „Bruto ir Neto”.
02.40 „Pamiršk mane”.
03.20 Reporteris. 
04.10 Laikykitės ten su Andriumi Ta-

pinu. 
04.50 „Rojus“.
05.35 „Šviesoforas”.

16:40 Premjera. Ponių rojus.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. Humoro pro-

grama.
23:00 Premjera. Dingę be žinios.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Dingę be žinios.
05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. 

20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Barbaras. Kario iškilimas“.
23:45 „Rezidentas“.
00:40 „X mutantai“.
01:35 „Rouzvudas“.
02:25 „Imperija“.
03:15 „Rezidentas“.
04:05 „Naujakuriai“.
05:00 „Svotai“.

04.10 Laikykitės ten su Andriumi Ta-
pinu. 

04.50 „Rojus“.
05.35 „Pamiršk mane”.

02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Imperija“.
03:40 „Rezidentas“.
04:30 „Naujakuriai“.
04:55 „Svotai“.

Reikalingas meistras, galintis remontuoti 
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192
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N u o l a i d o s  o p t i ko j e :
A k i n i ų  r ė m e l i a m s  – 

i k i  4 0  %
S t i k l a m s  –  10  %

G yd y t o j o s  p a t i k r a , 
u ž s a k a n t  a k i n i u s  – 

n e m o k a m a . 
M ū s ų  a d r e s a s: 

V i l n i a u s  a l ė j a  8 
( b u v ę s  b u i t i n i s )

Te l .  8  (313 )  5 3 4 4 4

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, čiužiniai
Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB Mirasta, 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Lazerinės dermatologijos kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, 

išsiplėtusios kraujagyslės, šalinamos karpos.
Raukšlių ir randų gydymas; užpildų leidimas; apgamų apžiūra.
Alytus, Vilties g. 32, tel. (8-315) 72480, mob. 8 685 32787

Gydomi vaikai ir suaugusieji.

Siūlomas darbas traktoriumi, javų kombainu arba miško 
priekaba. Didelis atlyginimas, apmokamas kuras į darbą.

Darbas prie Leipalingio. Tel. 8 677 25331

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

„The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Ieškome valytojų, virėjų, virėjo padėjėjo (-os), 

mėsininko (-ės).
Adresas: M. K Čiurlionio g. 61
Kontaktinis tel. 8 679 14738

UAB „Akvavita“ ieško gamybos vadovo. 
Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas (pageidautina inžine-

rinis). Darbo užmokestis į rankas nuo 1200 Eur.
Gyvenimo aprašymus siųsti į info@akvavita.lt

Automobilių servisui 
reikalingi 

autošaltkalviai. 
Tel. 8 612 68057

4 žvaigždučių viešbutis Druskininkuose siūlo darbą 
VIEŠBUČIO ADMINISTRATORIUI (-EI):

Darbo aprašymas:
• Malonus viešbučio svečių sutikimas;
• Viešbučio svečių įregistravimas ir išregistravimas;
• Rezervacijų priėmimas bei jų administravimas viešbučio sis-

temoje;
• Įvairios informacijos teikimas ir malonus bendravimas su svečiais;
Užsienio kalba – privalumas.

Susidomėjusius, savo gyvenimo aprašymą prašome siųsti 
adresu info@goda.lt arba tiesiogiai kreiptis telefonu 

8 623 39998
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Asmeniniai skelbimai
baldais) ilgalaikei nuomai. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 678 78681

Išnuomojamas 1 kambario butas 2 
merginoms. Tel. 8 686 57621

Išsinuomočiau garažą.  
Tel. 8 659 71488

Išnuomojamas 2-jų kambarių butas 
Druskininkų g. už 200 EUR/mėn. + 
mokesčiai nuo 09.15 d.  
Tel.: 8 675 77948, 8 612 47556.

Nuomojamas 1 kamb. 2 kamb. 
bute, centre, Taikos g. 3. 
 Tel. 8 616 48116

Nekilnojamas turtas

Parduodamas 1 k. 40 kv. m. butas 
Leipalingyje 2 a. iš 5 a. renovuota-
me name. Kaina – 16 500 Eur,  
Tel.: 8 616 93931, 8 652 33055

Namelis-kemperis prie mašinos 
ant 2 ratų, 2-3 vietų iš Anglijos.  
Tel. 8 629 64511

Parduodamas 2 k. butas centre.  
Tel. 8 601 90818

Parduodamas 2 kambarių, 41 kv. m. 
butas, Gardino g. 1 aukštas, atskiras 
įėjimas, pristatytas 25 kv. m.  pries-
tatas su židiniu. 25 kv. m. pusrūsyje 
įrengtas garažas ir kitos patalpos.  
Tel.: 8 620 27058, 8 608  93346

2 kamb. butą keičia į 3 kamb. butą. 
Tel. 8 605 66661

Ilgam laikui nuomojamas nestan-
dartinis 2 k butas prie „Eglės“ 
sanatorijos( 40, 0 kv. m). Įstiklintas 
balkonas, terasa. Kaina 180, 00 
Eur + komun. mokesčiai.  
Tel +37068556779

Parduodamas 12, 6 a namų valdos 
sklypas Veisiejų g. 44.  
Tel. 8 633 92029 

Parduodamas butas Gardino g. 23, 
9 a. 36 kv. m. Kaina – 30 000 Eur.  
Tel. 8 675 12066

Parduodamas 70 kv. m. gyvena-
mas namas su 24 a namų valda, 4 
ūkiniais pastatais ir šalia 1 ha dir-
bamos žemės, Rusingės gyvenvie-
tėje, 18 km nuo Druskininkų. Atlikti 
geodeziniai matavimai, yra trifazis. 
Kaina – 14 500 Eur,  
Tel. 8 614 54171

Parduodamas 2 kambarių butas 
Liškiavos g. 5/5. Kaina – 38000 
Eur. Tel. 8 676 19374 

Parduodamas 21 arų namų valdos 
sklypas su namo projektu prie Ra-
tnyčėlės upelio, 14 metrų pakran-

tės. Kaina- 14 000 Eur.  
Tel. 8 686 42499 

BE TARPININKŲ parduodamas 
6 a sodo sklypas SB „Raigardas“. 
Kampinis, privažiuojamas iš trijų 
pusių, netoli miškas. Kaina – 9500 
eurų. Tel. 8 657 67 375

Išnuomojamas butas.  
Tel. 8 622 08046

Parduodamas 2 aukštų namas 
Druskininkuose, dalinai įrengtas, 
apšildymas kietu kuru, yra vietinis 
vandentiekis, kanalizacija prijungta 
prie miesto, garažas, 6a sklypas.
Kaina – 55 000 Eurų.  
Tel. +370 696 10088

2 kamb. butas 2 a su baldais Gar-
dino g. Kaina – 28 000 Eur.  
Tel. 8 618 27887 

Parduodamas 2 kambarių butas 
Kalviškių mikrorajone, Liškiavos 
gatvėje. 1 aukštas, 53 kv. m. Kai-
na – 40 000 Eur. Tel.: 8 656 29324 
arba 8 682 48478 

96 a žemės ūkio paskirties skly-
pas, po apribojimų, galima kurti 
ūkininko sodybą, Raigardo slėnyje, 
40 m Nemunykščio pakrantės. Kai-
na – 90 000 Eur. Tel. 8 602 28830

Parduodami 1-2 kambarių butai 
su daline apdaila naujos statybos 
name Gardino g. 56 G prie Alkos I 
tvenkinio. Tel. 8 687 37575

 Parduodamas 3 k. 67,43m2 butas 
9/9 aukšte Ateities g . Kaina 38 
500 Eur. Tel. 8 687 37575

21 a namų valdos sklypas su pa-
matais prie Baltojo Bilso ežero. Yra 
geodeziniai matavimai, pamatai.  
Tel:. 8 694 24955, 8 680 23134

Sodas miesto ribose, SB „Raigar-
das“, Rasos g. 19. Namas – 94 kv. 
m su rūsiu, tinka gyventi žiemą.  
Tel. 8 613 71749

Parduodamas 2,55 ha  sklypas Vil-
kininkų km (apie 4 km nuo Leipalin-
gio),  apie 150 metrų iki 2 ežeriukų. 
Sklypas ribojasi su žvyrkeliu.  
Tel. 8 617 62483

Parduodamas 2 kamb. butas, 34 
kv. m. 3 aukštas iš 9.  
Tel. 8 610 91301

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kar-

tą): 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“, „Pames-
ta“, „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

Ieško darbo

Ieško ūkvedžio arba kiemsargio 
darbo. Tel. 8 629 64511

Parduodama gyvuliai, pieno,  
mėsos produktai

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

5 metų karvė, veršiavosi rugpjūčio 
mėn. duoda 30 l pieno, kaina – 850 
Eur. Tel. 8 611 39144

Parduodami 5 mėnesių kaimiški 
gaidžiukai. Tel. 8 613 39906

2 metų juoda Zanino veislės ožku-
tė. Tel. 8 671 87082

Ožka. Tel. 8 671 87082

Miškas, mediena, malkos

Parduodamos supjautos malkos.  
Tel. 8 622 94035

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Pristato-
me nemokamai. Tel. 8 698 39795

Nuoma

Išnuomojamas renovuotame 
name, puikus butas: su naujais 
baldais, technika, M. K. Čiurlionio 
g. 76, kaina – 260 Eur.  
Tel. 8 698 78040

Nuomojamas 3 kambarių butas 
Veisiejų g. 9 (II aukštas). Tik ilga-
laikė nuoma. Teirautis tel.  8 615 
77188

Prie „Eglės“ san. išnuomojamas 
sodo namelis, 1 a – 100 Eur, 2 a – 
90 Eur, veranda – 70 Eur.  
Tel. 8 675 61036

Išnuomojamas naujai įrengtas 2 k. 
butas Veisiejų g. su buit. technika, 
1 a. Kaina – 350 Eur + mokesčiai.  
Tel. 8 623 23482

Iki 2020 m. gegužės 1 d. išnuomo-
jami 3 kambariai (4 kamb. bute, be 
šeimininkų), Ateities g. 2 a. Šalia 
darželis, mokykla, parduotuvė. 
Mokesčiai iki 150 Eur/mėn.  
Tel. 8 614 54171

Išnuomojamos 70 kv. m. komer-
cinės patalpos Ateities g. 6, 1 
aukšte, su 2 atskirais įėjimais, 3 
balkonai. Šalia autobusų stotelė ir 
automobilių stovėjimo aikštelė.  
Tel. 8 614 54171

Dirbantis vyras išsinuomotų 1 
kambario butą (pageidautina su 

Kiti daiktai

Vaikiškas vežimėlis, automobilinė 
vaikiška kėdutė, kompiuterio kėdė, 
apynaujis kilimas, šviestuvas.  
Tel. 8 675 57873

Parduodamas labai geros būklės 
vyriškas dviratis su septyniomis 
pavaromis, amortizatoriais, spido-
metru. Kaina – 200 Eur.  
Tel. 8 611 36787

2 pakabinami šviestuvai, krepšelis 
maistui ant ratukų, televizorius su 
priedėliu „Gold Star“, veidrodis 
30*22 cm, išdrožtas medyje – var-
tomas, pastatomas, austos vilno-
nės lovatiesės, siuvimo mašina 
„Privileg“ vokiečių gamybos, staliu-
kas. Tel. 8 630 87652

Staliukas, televizorius su priedėliu, 
sulankstomos kėdės, ventiliatorius-
šildytuvas, naujas wc klozetas su 
bakeliu. Tel. 8 630 36440

Parduodama nauja sofa-lova už 
150 Eur. Galima derėtis.  
Tel. 8 682 99968 

Kalnų dviratis su amortizatoriais 
– 45 Eur, moteriškas dviratis, vo-
kiškas 3 bėgių – 45 Eur, vaikiškas 
(mergaitei iki 6 m.) – 40 Eur. Kalnų 
dviračio padangos 29*2, 2, nau-
jos – 15 Eur. Geros būklės dvigulė 
lova su čiužiniu – 80 Eur, rašomąjį 
stalą – 20 Eur, klozetą – 20 Eur, 
vonios spintelę su kriaukle ir mai-
šytuvu – 60 Eur.  
Tel.: 8 616 12884, 8 650 19113

Kreivuolių pavėsinės, kokliai.  
Tel. 8 656 38881

„Viasat“ antena, lauko tualetas, 
lauko baldai, Kreizo rėmas su vari-
kliu. Tel. 8 656 38881

Automobilio vaikiška kėdutė, iki 1 
m. vaikui.  Kaina – 25 Eur.  
Tel. 8 654 17888

Parduodamas pianinas.  
Tel. 8 662 89816

Antikvarinė siuvimo mašina 
„Gritzner durlach“, verpimo ratelis, 
mažai naudotas čiužinys, ąžuolo 
šakos.  
Tel. 8 680 23134, 8 694 24955

Centralinis katilas – 200 Eur, boi-
leris ir dušo kabina – 50 Eur, me-

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

diniai langai ir durys, televizoriai, 
lovos, stalas, spintos, dviračiai, 
trimeris žolei pjauti, minkštas kam-
pas. Tel. 8 616 48116

Parduodamas dujų balionas, kaina 
– 15 Eur. Tel. 8 607 08213

Buitinė technika: šaldytuvas „Snai-
gė“ A klasė, 60 Eur, šaldytuvas 
„Ardo“ A klasės, 40 Eur. Skalbyklė 
„Candy“ AA klasė, 60 Eur.  
Tel. 8 650 87433

Parduodamos suaugusiųjų saus-
kelnės SENA M-2 DYDIS, 5 vnt. 
Kaina – 10 Eur. Tel. 8 696 19327

Parduodamas „Ryto“ gimnazijos 
berniuko švarkas, 1 m 70 cm ūgiui, 
puikios būklės, kaina – 15 Eur.  
Tel. 8 627 18866

Akselinė ir kuliamoji mašina.  
Tel. 8 682 87568

Elektrinio pjūklo ašis.  
Tel. 8 682 87568

Lenkiškai bulviakasiai kratomosios 
žvaigždutės. Tel. 8 682 87568

Automobiliai ir jų dalys:

Automobilis „Renault Megane“ 
Scenic, 1.6 l benzinas, 2003 m. 2 
dienos iš Vokietijos. Ideali būklė.  
Tel. 8 629 64511

Parduodamas Volkswagen Golf, 55 
kW, 1, 9 l, 1993 m.  
Tel. 8 609 60122

Parduodamas Toyota Corolla Ver-
so, 2006 m. 2. 2 dyzelis, iš Vokieti-
jos, ideali būklė, kaina – 2200 Eur.  
Tel. 8 602 28830

Parduodamas automobilis Nissan X-
trail, 2003 m. TA iki 2021-07 m.  Tel. 
8 614 06001, skambinti po 18 val.

Renault Scenic: 2002 m, 1, 6 l ben-
zinas, tik ką iš Olandijos, puikus 
stovis. Kaina – 1280 Eur.  
Tel. 8 675 32463

Audi A6 Quattro: 1998 m. 2, 5 vari-
klis, 110 Kw. Tel. 8 698 11430

Apdailos ir 
santechnikos darbai. 

Tel.: 8 627 57085, 
8 687 27676

Opeliukai Druskininkuose. 
Vežame pigiausiu tarifu. 
Pigiausias TAXI 
Druskininkuose.
Tel.: 8 650 46599, 

8 650 89866, 8 678 19907

Išnuomojamos šiuolaikiškai įrengtos administracinės 
patalpos, Gardino g. 50 kv. m ir 36 kv. m. Tel. 8 611 48844
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Pasaulis atveria duris 
nebijantiems iššūkių

Gitana Stukienė, 
tarptautinių projektų 

koordinatorė „Ryto“ gimnazijoje

Druskininkų „Ryto“ gimnazija 
tęsia dalyvavimą dviejuose 
Erasmus+ 2, pagrindinio 
veiksmo bendrojo ugdymo 
sektoriaus mokyklų mainų 
partnerysčių projektuose 
(KA229). Vienas iš projektų 
MAD – Make a difference! 
(liet. „Pa(si)keisk!“) skatina 
pilietiškumo ugdymą, kviečia 
aktyviai dalyvauti socialiniuose 
pokyčiuose artimoje aplinkoje ir 
visuomenėje. Antrojo projekto 
Let‘s BET for heritage! – Let 
us bring Europe together for 
heritage! (liet. „Vienykimės 
Europos paveldo išsaugojimui!“) 
veikla kviečia partnerinių 
mokyklų bendruomenes 
domėtis Europos gamtos ir 
kultūros paveldu, skatina dalyvių 
kūrybiškumą ir verslumą.

Per pirmuosius šių projektų 
veiklos metus gausus būrys 
gimnazistų (iš viso įgyvendinome 
31 mokinio mobilumą), lydimų 
projekto veiklose dalyvaujančių 
mokytojų, išvyko į partnerių 
šalis ir buvo svetingai priimti 
užsieniečių šeimų.

Birželio pradžioje „Ryto“ 
gimnazijos bendruomenė taip 
pat sulaukė projekto partnerių 
iš Ispanijos, Italijos, Lenkijos 
ir Rumunijos. Per keletą dienų 
Druskininkuose ir Lietuvoje 
svečiai turėjo galimybę susipažinti 
su mūsų regiono kultūros ir meno 
paveldu, aplankyti gražiausias 
Vilniaus vietas ir pasivaikščioti 
po Trakus. Ekskursija po 
Druskininkų senamiestį, 
kūrybinė veikla M. K. Čiurlionio 
memorialiniame muziejuje ir V. 
K. Jonyno galerijoje, edukaciniai 
užsiėmimai „Druskos studijoje“ 
su jos šeimininkais Aušra ir 
Tauru Česnulevičiais, pažintis 
su Antano Česnulio skulptūrų 
parku, dainos, šokiai ir lietuviškų 
patiekalų skanavimas kartu 
su ansamblio „Racilukai“ (vad. 

Lina Dudulienė) nariais, meno 
dirbtuvės „Ryto“ gimnazijoje... 
Visų veiklų ir neišvardinsi! Ir mūsų 
svečiai, ir mes, projekto savaitės 
organizatoriai, likome patenkinti 
bendrais darbo vaisiais.

Praėjusiais mokslo metais 
„Ryto“ gimnazijos mokiniai 
taip pat dalyvavo Jaunimo 
mainų programos projekte 
WELCOME TO THE HUB – 
entrepreneurship and business 
opportunities in small urban 
areas (liet. „Verslumo dirbtuvės“) 
Rumunijoje ir Lenkijos-
Lietuvos Jaunimo mainų fondo 
finansuotame projekte Balstogėje 
„Be a voice not an echo – 
active youth“ (liet. „Būk balsas, 
ne aidas – aktyvus jaunimas“). 
Taigi dar 14 aktyvių gimnazistų 
išbandė savo jėgas tarptautinių 
projektų veiklose ir grįžo pasikeitę 
– drąsesni, smalsesni, labiau 
savimi pasitikintys.

Tęsiame dviejų Erasmus+ 
projektų veiklą ir priimame 
naujus iššūkius. Pirmą kartą 
„Ryto“ gimnazija yra pakviesta 
dalyvauti rugsėjo pabaigoje 
Prancūzijoje, Normandijos 
regione organizuojamame 
Tarptautiniame jaunimo 
lyderystės viršūnių susitikime. 
Le Havre mieste, kartu su 24 
komandomis iš 18 pasaulio 
šalių, keturių „Ryto“ gimnazijos 
narių grupė dalyvaus Pozityvios 
Ekonomikos Forume, kuriame 
su bendraamžiais diskutuos 
ekologijos klausimais, drauge 
ieškos sprendimų, kaip spręsti 
globalias pasaulio problemas. 
O 2020-ųjų gegužę keturi 
„Ryto“ gimnazijos mokiniai turės 
galimybę dalyvauti Tarptautinėje 
Jaunimo konferencijoje 
Apeldorno mieste Nyderlanduose. 
Šioje konferencijoje jaunuoliai iš 
Europos šalių ir Kanados domėsis 
karo ir taikos temomis. 

Linkime visiems gražių ir 
kūrybingų naujų mokslo metų!

Šis projektas finansuojamas 
remiant Europos Komisijai. Ši 
informacija atspindi tik autoriaus 
požiūrį, todėl Komisija negali būti 
laikoma atsakinga už bet kokį 
jame pateikiamos informacijos 
naudojimą.

Erasmus+ projekto „Pa(si)keisk!“ partnerių susitikimas Italijoje/„Ryto“ gimnazijos ar-
chyvo nuotrauka


