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Apie Druskininkų reikalus – su itališku 
prieskoniu

Antradienio vakarą K. Dinei-
kos sveikatingumo parko slėny-
je į tradicinį susibūrimą rinkosi 
asociacijos „Druskininkų klu-
bas“ nariai ir svečiai. Aktyvūs 
druskininkiečiai puoselėja tradi-
ciją rugpjūčio viduryje susiburti 
ir aptarti jiems svarbius klausi-
mus, pasidalinti patirtimi ir atei-
ties planais. 

Renginyje dalyvavo ir Druski-
ninkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas, LR Seimo 
narys Zenonas Streikus, kuni-
gas Vaidas Vaišvilas ir „GEO 
Admis consulting“ įkūrėja Vaiva 
Adomaitytė ir vakarui žaismės 
suteikęs garsus virtuvės šefas 
Gian Luca Demarco 

Susitelkia bendriems darbams
„Nuo kitos savaitės vėl teks nešio-

ti kaukę net ir gamtoje vykstančiuo-
se renginiuose, taigi šis renginys 
– puiki galimybė mums pabendrau-
ti neuždengtais veidais“, – sveikin-
damas renginio dalyvius juokavo 
„Druskininkų klubo“ prezidentas Al-
bertas Katilovskis. 

Klubo nariai džiaugiasi tradicija 
Žolinių laikotarpiu susirinkimus or-
ganizuoti gamtoje, gražioje aplin-
koje. Jie jau buvo susibūrę prie Sei-
rijo ežero, viloje „Ratta“, o šiųmetis 
susitikimas organizuotas unikalio-
je erdvėje – K. Dineikos sveikatin-
gumo parke. „Būtų nuodėmė neiš-
bandyti to, kas sukurta ir siūloma 
mūsų nuostabiame mieste“, – įsiti-
kinęs klubo prezidentas.

Miesto verslo atstovai, kiti akty-
vūs bendruomenės nariai stengiasi 
būti sektinais pavyzdžiais įvairiose 
srityse, nuveikti pastebimų dar-
bų bendruomenei. O veiklos gai-
res ir aktualijas jie aptaria susitiki-
mų metu.

Džiaugiasi Savivaldybės pa-
galba

Suburti Druskininkų verslo ben-
druomenę, verslo atstovus ben-
driems pokalbiams ir bendriems 
tikslams pirmajam kilo merui R. 
Malinauskui: „Norėjosi, kad ben-
drai pasitarę, išgryninę idėjas jie 
teiktų pasiūlymus Savivaldybei, 
aiškiai žinodami, ko reikia Druski-
ninkams, kokių paslaugų dar trūks-
ta, ką jie patys galėtų padaryti. 
Džiaugiuosi, kad klubas sėkmingai 
gyvuoja, tampa vis populiaresnis. 
Žmonės noriai renkasi ir bendrau-
ja. Ir gerai tai, kad Savivaldybė iš-
girsta jau apibendrintą verslininkių 
nuomonę.“ 

Šie metai ir druskininkiečiams 
– išskirtiniai, nes visų verslo sri-
čių atstovams įtakos turėjo pasau-
lį apėmusi pandemija. Beveik visi 
Druskininkuose dirbantys versli-
ninkai nukentėjo, nes čia plėtojami 
verslai yra daugiausia susiję su tu-
rizmu, pramonės čia beveik nėra. 

„Tokie iššūkiai dar labiau suvie-
nija, sutelkia, skatina ieškoti pro-
blemų sprendimų būdų ir, žino-
ma, padėti vieni kitiems. Žinoma, 
kiekvienos srities atstovai patyrė 
skirtingų sunkumų, skirtingai juos 

išgyvena. Tačiau bet kuriuo atve-
ju pasikalbėjimas su kolegomis, 
jų palaikymas, padeda išlikti sti-
priems, duoda suprasti, kad ne tu 
vienas patyrei sunkumų“, – sako 
„Druskininkų klubo“ nariai.

„Savo problemas esame išsakę ir 
Druskininkų savivaldybės merui Ri-
čardui Malinauskui. Džiaugiamės, 
kad Savivaldybė mus išgirdo ir lai-
kinai – 3 mėnesius – atleido nuo 
Žemės ir Nekilnojamo turto mokes-
čių. Tai verslo atstovams yra tikrai 
svari pagalba, – pasakoja klubo 
prezidentas A. Katilovskis. – Sma-
gu, kad visi kartu tariamės, kaip iš-
tverti tą sunkų laikotarpį, išsaugoti 
darbo vietas, neatleisti žmonių. Ži-
noma, situaciją komplikuoja valsty-
bės bedarbiams mokamos išmo-
kos. Sunku įkalbėti žmogų dirbti, 
kai jis, net ir nieko neveikdamas, 
gauna valstybės paramą. Toks pa-
radoksas – bedarbystės skaičiai iš-
augo, bet ne todėl, kad verslininkai 
atleido darbuotojus, o todėl, kad šie 
nebenori dirbti“.

„Druskininkų klubo“ nariai vertina 
tai, kad visada turi galimybę savo 
problemas aptarti su Druskininkų 
savivaldybės atstovais, jeigu išky-
la bėdų – nebijo jų išsakyti: „Ne-
būtinai reikia užsirašyti į priėmimą 
pas Savivaldybės vadovus, galima 
visiems kartu pakalbėti ir tokiuose 
susitikimuose“. 

Pasak A. Katilovskio, verslo ir sa-
vivaldybės atstovų bendradarbia-
vimo srityje labai aktyviai dirba ir 
naujasis mero patarėjas Simonas 

Kazakevičius. Nuolat rengiami su-
sitikimai, analizuojama, tariamasi, 
kaip visus suburti bendram kuror-
to reklamos projektui, kaip papildo-
mai į miestą pritraukti turistų.

„Džiaugiamės, kad mūsų rengi-
nyje dalyvauja ir Druskininkų savi-
valdybės vadovas – meras R. Mali-
nauskas, ir mūsų dvasinis vadovas 
– Druskininkų parapijos klebonas 
Vaidas Vaišvilas, kuris čia dirba 
jau ilgiau nei metus, įsiliejo į mies-
to bendruomenę, yra atviras ir ben-
draujantis“, – kalbėjo klubo prezi-
dentas.

Naktis vasaros miške: subtili genijaus kūrybos transformacija 
gamtos misticizmo fone

5 psl.

Pasaulio čempionė 
naujoms 

pergalėms ruošėsi 
Druskininkuose

7 psl.

„Ryto“ gimnazijos 
abiturientų brandos 

atestatų įteikimo 
šventės aidai

8 psl.

„Druskininkų klubo“ valdybos nariai džiaugiasi renginyje sulaukę Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko, kunigo V. Vaišvilo ir garsaus virtuvės šefo 
Gian Luca Demarco/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Daugiabučių namų 
gyventojams – 

Valstybės 
kompensacijos 

dujų balionų 
likvidavimui

2 psl.
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Praėjusį ketvirtadienį Drus-
kininkų savivaldybės vado-
vai, daugiabučių namų ad-
ministratorius „Druskininkų 
butų ūkis“ ir Ūkio skyriaus 
specialistai aptarė pavojingų 
dujų balionų keitimo Druski-
ninkų savivaldybėje eigą, ak-
tualijas bei Energetikos mi-
nisterijos veiksmų, skirtų 
likviduoti naftos dujų balio-
nus daugiabučiuose namuo-
se, plano įgyvendinimą.

Gegužės pabaigoje Vyriau-
sybė pritarė naftos dujų balio-
nų likvidavimui daugiabučiuo-
se namuose ir 2020 metais tam 
skyrė 15 mln. eurų. Šiame pro-
jekte dalyvauja Druskininkų sa-

vivaldybės daugiabučių namų 
administratorius „Druskininkų 
butų ūkis“, kai kurios bendrijos 
ir ESO.

Valstybinė energetikos regu-
liavimo taryba patvirtino sąrašą 
namų, kuriems bus skirta lėšų 
likviduoti pavojingus dujų balio-
nus. Į minėtą sąrašą pateko 45 
Druskininkų miesto, Viečiūnų ir 
Leipalingio seniūnijų daugiabu-
čiai, kuriuose nėra galimybės 
įvesti saugią alternatyvą – gam-
tines dujas (Atrinktų daugiabu-
čių namų sąrašą galima rasti 
Druskininkų savivaldybės inter-
neto svetainėje). 

Ši problema Druskininkuose 
buvo akcentuota jau anksčiau – 
seniūnijų bei miesto teritorijose, 
kuriose nėra gamtinių dujų dujo-
tiekio, pavojingus balionus gali-
ma pakeisti, tik sutvarkius elek-
tros įvadus, tačiau Savivaldybei 
ir gyventojams tokios investici-
jos buvo per brangios.

Druskininkų savivaldybė dar 
2017 metais pirmoji šalyje ėmė-
si iniciatyvos likviduoti dujų ba-
lionus daugiabučiuose namuo-
se ir sėkmingai ją tęsia iki šiol. 
Gyventojai kviečiami jungtis 
prie gamtinių dujų sistemos su 
50 proc. kompensacija – vietoj 

visos 150 eurų kainos prisijun-
gimas kainuoja 75 eurus, likusią 
dalį dengia Savivaldybė.

Per 3 metus Druskininkų sa-
vivaldybei kartu su „Druskinin-
kų butų ūkiu“, bendrijomis, ESO 
ir gyventojais pavyko likviduo-
ti beveik 600 pavojų keliančių 
dujų balionų.

Pasitarime dalyvavusi Drus-
kininkų savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė pasidžiaugė, kad, 
padedant Valstybei, bus galima 
išspręsti ir daugiabučių, neturin-
čių prisijungimo prie gamtinių 
dujų tinklo, situaciją.

„Ir toliau kviečiame gyventojus 
dalyvauti Savivaldybės dujų ba-
lionų likvidavimo projekte, prisi-
dedant 50 proc. savo lėšomis, 
nes už dujų balionų naudojimą 
daugiabučiuose namuose gre-
sia nemažos baudos. Todėl ra-
giname naudotis labai palankio-
mis sąlygomis atsisakyti dujų 
balionų“, – sakė V. Jurgelevičie-
nė.

Į Valstybinės energetikos re-
guliavimo tarybos sąrašą pate-
kusiems daugiabučiams yra nu-
statyti kompensacijos dydžiai. 
Vienam butui numatyta kom-
pensuoti 600 eurų (be PVM): iki 

200 eurų skirta laiptinių elektros 
instaliacijos atnaujinimui, iki 200 
eurų – elektros instaliacijos į bu-
tus pertvarkymui ir iki 200 eurų 
– elektrinei viryklei.

Šiuo metu parengti balsavimo 
biuleteniai ir minėtuose daugia-
bučiuose namuose vykdomos 
apklausos – gyventojai turi pri-
tarti pokyčiams.

Iki rugsėjo 1 dienos ESO bus 
pateiktos paraiškos, o, gavus fi-
nansavimą, prasidės projektavi-
mo ir rangos darbai.

Pagal Dujų sistemų pastatuo-
se įrengimo taisykles, aukš-
tesniuose, kaip dviejų aukštų 

pastatuose įrengti, keisti, eks-
ploatuoti dujų balionų įrengi-
nius yra draudžiama. Valstybi-
nė energetikos inspekcija nuolat 
vykdo kontrolę.

Už taisyklių pažeidimą ir dujų 
balionus butuose pirmiausia yra 
atsakingi patys butų savinin-
kai, tad gyventojai, neatsisakę 
draudžiamų balionų įrenginių, 
gali būti baudžiami administra-
cine tvarka – pirmiausia įspė-
jimu, vėliau – bauda nuo 60 iki 
140 eurų. Be to, sumokėjus mi-
nėtas baudas, dujiniai balionų 
įrenginiai vis tiek turės būti de-
montuoti.

Druskininkų  savivaldybės informacija

Druskininkų savivaldybės daugiabučių namų gyventojams – 
Valstybės kompensacijos dujų balionų likvidavimui

Druskininkų savivaldybės mokinių taryba kūrybiškai paminėjo 
Tarptautinę jaunimo dieną

V. Jurgelevičienė: „Ir to-
liau kviečiame gyventojus 
dalyvauti Savivaldybės vyk-
domame dujų balionų likvi-
davimo projekte, priside-
dant 50 proc. savo lėšomis, 
nes už dujų balionų naudoji-
mą daugiabučiuose namuo-
se gresia nemažos baudos. 
Todėl raginame naudotis la-
bai palankiomis sąlygomis 
atsisakyti dujų balionų.“

Gyventojai kviečiami jungtis prie gam-
tinių dujų sistemos su 50 proc. kompen-
sacija – vietoj visos 150 eurų kainos pri-
sijungimas kainuoja 75 eurus, likusią dalį 
dengia Savivaldybė/Asociatyvi nuotrau-
ka

Rugpjūčio 12-ąją Druski-
ninkuose praūžė Druskinin-
kų savivaldybės mokinių ta-
rybos (DSMT) organizuotas 
renginys „Iš(si)saugok va-
sarą 2020”, skirtas paminė-
ti Tarptautinę jaunimo dieną.

Tarptautinė jaunimo diena mi-
nima nuo 1999 m. Tądien sie-
kiama daugiau dėmesio skir-
ti jaunimo problemoms, skatinti 
jaunimą aktyviau dalyvauti vi-
suomeninėje veikloje. Europos 
šalyse šią dieną rengiamos įvai-

rios akcijos, jaunimo iniciaty-
vos. DSMT sumanė prisidėti 
prie šios gražios akcijos – įgy-
vendinus Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro (JUC) jaunimo 
iniciatyvų programą bei pade-
dant rėmėjams,  organizuotas 
renginys Druskininkų jaunimui. 
JUC’o lauko erdvę užpildė įvai-
rios kūrybinės dirbtuvės, laimės 
rato loterija, pokalbiai su įdo-
miais svečiais, šokiai, dainos ir 
juoko aidas. 

Pirmasis su jaunimu susiti-

kęs svečias buvo Gabrielius 
Žvirblis, kuris surengė kūrybi-
nės piešimo dirbtuvės. Gabrie-
lius yra iliustratorius, meninin-
kas, savo piešiniais pavertęs 
Kauno troleibusus meno kūri-
niais. Savo liepsnojančiomis 
akimis jis įžiebė menininko ki-
birkštėlę kiekvieno susirinku-
siojo širdyje ir padėjo išlaisvinti 
kūrybinę energiją. Netrukus po 
kūrybinių dirbtuvių į sceną tvir-
tu šokio žingsneliu žengė Gedi-
minas Stuka (Shtuka) – gatvės 

šokių hiphop/house choreogra-
fas-šokėjas, projekto „Šokių re-
voliucija“ dalyvis. Jis jaunuolius 
supažindino su gatvės šokių 
ypatumais, choreografija ir savo 
šokio istorija bei leidosi į disku-
siją apie įvairias jaunimui ak-
tualias temas. Tomas Padegi-
mas, beatbox‘o talentas, šiais 
metais perlaikęs valstybinį ma-
tematikos egzaminą ir jame pel-
nęs 100-uką, supažindino jauni-
mą, kaip reikia siekti savo tikslų, 
pasidalino savo patirtimi. Jį kal-

bino Druskininkų jaunimo reika-
lų tarybos pirmininko pavaduo-
toja Eivilė Čakaitė. Druskininkų 
JUC‘o lauko scena tapo jaukių 
pokalbių ir diskusijų erdve, o 
Shtukos ir T. Padegimo talentai 
susijungė į netikėtą gatvės šo-
kių ir beatbox‘o improvizaciją.

Renginio metu jaunuolius su-
domino ir kitos įdomios veiklos. 
Užsiėmimus renginio metu vedė 
„Juchnos pynutės“ – savo ran-
komis Juchna gamina apyran-
kes, sapnų gaudykles, diržus, 
pakabukus ant kaklo ir kitokias 
įdomybes. Druskininkų stalo 
žaidimų klubo „Board Punks“ 
nariai vedė intriguojančias so-
cialinio-dedukcinio žaidimo „Vil-
kolakiai“ sesijas ir KUBB lauko 
žaidimą, menantį vikingų laikus.

Taip pat buvo galima sukti 
DSMT laimės ratą ir dalyvauti 
loterijoje – atsakius į klausimus 
apie jaunimą, laimėti rėmė-
jų („City Coffee“, Boulangerie, 
Prancūziška kepykla, UNIQA, 
„Illusion Rooms Druskininkai“, 
UNO Park, „Velvetti“) įsteigtus 
prizus. Jaunimas galėjo išban-
dyti virtualios realybės akinius, 
XBOX žaidimus ir paskanau-
ti skrudintų dešrainių. Tikimės, 
kad tokio pobūdžio renginiai 
taps smagia tradicija Druskinin-
kuose.

Daugiau apie JUC neforma-
lių jaunimo grupių iniciatyvas – 
www.juc.lt/iniciatyvos

JUC erdvėse Druskininkų savivaldybės mokinių taryba organizavo renginį „Iš(si)saugok vasarą 2020“, skirtą paminėti Tarptautinę jaunimo dieną/JUC archyvo nuotrauka

Parengė Gustė Šematovičiū-
tė, Augustė Lukšytė, Druski-
ninkų savivaldybės mokinių 
taryba (DSMT)
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Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems
Informuojame, kad Druskininkų savivaldybės gyventojai nuo 16 metų, kuriems dėl aklumo nustatytas neįgalumo, darbingumo ir (ar) specialiųjų poreikių lygis, turi teisę gauti 

kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems. Jas, įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų programos įgyvendinimo 2020 
metų veiksmų plano 1.1.3 priemonę „teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems“ iki 2020 m. gruodžio 15 d. teiks VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“.

Druskininkų savivaldybė, pa-
laikydama Lietuvos valstybės 
poziciją, bendradarbiaudama su 
LR Užsienio reikalų ministerija 
ir vertindama pastarųjų savai-
čių įvykius kaimyninėje Baltaru-
sijoje, reiškia susirūpinimą esa-
ma padėtimi.

Esame už taikų, demokratišką di-
alogą su visuomene, už pagarbą 

žmogaus teisėms ir laisvėms.
Druskininkai iki šiol kartu su kai-

myniniu Gardino miestu sėkmingai 
plėtojo partnerystę ir įgyvendino 
įvairius projektus – esame suin-
teresuoti Baltarusijos demokrati-
niu vystymusi ir suverenitetu bei ti-
kime, kad ateityje galėsime plėtoti 
bendradarbiavimą, gilinant kultū-
rinius, ekonominius ir kitus ryšius.

Rugpjūčio 28 dieną bus 
ribojamas eismas

Druskininkų savivaldybės 
administracija informuoja, 
kad rugpjūčio 28 dieną or-
ganizuojamas tarptautinio 
automobilių ralio „Aplink 
Lietuvą 2020“ Lietuvos Res-
publikos Prezidento taurei 
laimėti Druskininkų etapas.

Rugpjūčio 28 dieną, penkta-

dienį, nuo 15 val. iki 21 val. bus 
draudžiamas transporto prie-
monių eismas Gardino gatvės 
atkarpoje nuo Gardin-Veisiejų 
gatvių sankryžos iki Druskinin-
kų autobusų stoties – Gardino 
g. 1, Druskininkai.

Atsiprašome už galimus 
nepatogumus!

Tarybos komitetuose svarstyti bendruomenei aktualūs sprendimų projektai
Šį antradienį posėdžia-

vę Druskininkų savivaldybės 
Tarybos komitetai apsvars-
tė aktualius finansų, švieti-
mo, projektų įgyvendinimo ir 
kitų sričių sprendimų projek-
tus. Komitetų posėdžio pra-
džioje buvo pasiūlyta įtraukti 
į Tarybos darbotvarkę klausi-
mą dėl situacijos Baltarusijo-
je, tačiau šis klausimas nebu-

vo įtrauktas, atsižvelgus į tai, 
kad Druskininkų savivaldybė 
savo poziciją labai aiškiai iš-
sakė dar rugpjūčio 14 dieną.

Komitetų posėdyje pristaty-
tas patikslintas 2020 metų sa-
vivaldybės biudžetas, į jį įtrau-
kiant ministerijų skirtas tikslines 
dotacijas – apie 400 tūkst. eurų 
– socialinei paramai, sveikatos 
stiprinimui, švietimui ir kitoms 

sritims.
Tarybai tvirtinti bus teikiami 

2019 metų konsoliduotųjų finan-
sinių ir biudžeto ataskaitų rinki-
niai.

Posėdyje apsvarstytas spren-
dimų projektas dėl viešame 
aukcione parduodamo Savi-
valdybės nekilnojamojo turto ir 
kitų nekilnojamųjų daiktų sąra-
šo, kuris papildytas dar vienu 

objektu – negyvenamomis pa-
talpomis Gardino g. Minėtam 
turto sąrašui bus organizuoja-
mas aukcionas.

UAB „Litesko“ filialas „Druski-
ninkų šiluma“ vadovas A. Kar-
lonas pristatė planuojamą pa-
pildomą investiciją – dujotiekio 
statybą nuo ESO išdujinimo sto-
telės iki Druskininkų katilinės. 
Numatoma investuoti į naujo 
dujotiekio įrengimą nuo katili-
nės teritorijoje jau ESO įrengtos 
gamtinių dujų išdujinimo stote-
lės iki Druskininkų katilinės.

Tikimasi, kad, įrengus gam-
tinių dujų išdujinimo stotelę 
(ESO lėšomis) ir iš jos iki kati-
linės nutiesus dujotiekį, gamti-
nių dujų kaina gali mažėti. Tiksli 
dujų kaina bus nustatyta, pasi-
baigus dujų pirkimo konkursui. 
Numatomas investicijos dydis – 
55 tūkst. Eur. Projektą bendrovė 
įgyvendins savo lėšomis.

Lietuvos savivaldybių asoci-
acija kreipėsi į Druskininkų sa-
vivaldybę dėl apdovanojimo 
„Auksinės krivūlės riteris“ kan-
didatūros pateikimo. Asociaci-
jos rašte nurodoma, kad kan-
didatas turėtų būti nusipelnęs 
Lietuvos savivaldai, plėtrai ir sti-
prinimui. Kandidatą šiam apdo-
vanojimui turi patvirtinti Taryba. 
Komitetų posėdyje apsispręs-

ta Tarybai teikti mero pavaduo-
tojo Lino Urmanavičiaus kandi-
datūrą.

Švietimo skyriaus vedėja Di-
ana Brown pristatė sprendimo 
projektą dėl klasių skaičiaus 
ugdymo įstaigose 2020-2021 
mokslo metais. Atkreiptas dė-
mesys, kad šiais metais „Sau-
lės“ pagrindinėje mokykloje 
nebebus formuojamos 9-os kla-
sės, todėl „Ryto“ gimnazijoje 
bus suformuota daugiau šių kla-
sių komplektų.

D. Brown taip pat pristatė vai-
kų, ugdomų pagal ikimokyklinio 
ugdymo programas, nustatymo 
ir jo mokėjimo tvarkos aprašo 
sprendimo projektą. Sprendimo 
projekte numatyta, kad mokėji-
mas būtų skirstomas į dvi dalis: 
pastovioji dalis, mokama, neat-
sižvelgiant į tai, kiek dienų per 
mėnesį vaikas lankė ikimokykli-
nio ugdymo įstaigą ar bendro-
jo ugdymo mokyklos ikimokykli-
nio ugdymo skyrių, ir mokestį už 
maitinimą, kuris skaičiuojamas 
ir mokamas tik už lankytas die-
nas.

Komitetų posėdyje iš viso buvo 
pristatyta 24 bendruomenei ak-
tualūs klausimai, kurie rugpjū-
čio 25 dieną bus teikiami tvirtinti 
Druskininkų savivaldybės Tary-
bai.

Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetai apsvarstė aktualius finansų, švietimo, projektų įgyvendinimo ir kitų sričių 
sprendimų projektus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės pozicija dėl įvykių 
Baltarusijoje
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JUC erdvėse aistras kaitino naktinis krepšinis

Rugpjūčio 8-ąją Druskininkuo-
se susirinko daug krepšinio ger-
bėjų bei naktinėti mėgstančių 
žmonių. Į miestą jau ketvirtą kar-
tą sugrįžo Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro (JUC) organi-
zuojamas naktinis krepšinis, ku-
ris subūrė dalyvius iš visos Lie-
tuvos. Krepšinio aikštelę kaitino 
aistringi žaidėjų žingsniai, aidėjo 
puiki muzika, buvo pasiūlyta pra-
mogų žiūrovams.

Jau ketvirtą kartą Druskininkuo-

se surengtas „JUC Naktinis krepši-
nis 3x3“ džiugino ne tik dalyvius, bet 
ir žiūrovus. Jėgas išmėgino 16 pajė-
giausių Lietuvos krepšinio entuzias-
tų ir 7 jaunesnių žaidėjų komandos. 
Palaikymas buvo kur kas gausesnis 
– susirinko beveik 300 žmonių!

Renginį iškilmingai atidarė Druski-
ninkų savivaldybės mero patarėjas 
Simonas Kazakevičius ir Druskinin-
kų jaunimo užimtumo centro direkto-
rė Aušra Nedzinskienė. Komandos 
burtus ištraukė 19.30 val., o pirmo-

sios varžybos prasidėjo visai netru-
kus – 20.00 val. Naktinis krepšinis 
truko 4 įnirtingas valandas, per ku-
rias žiūrovai ne tik aistringai palaikė 
savo mėgstamas komandas, bet ir 
turėjo galimybę laimėti įvairių prizų.

Jaunių grupėje kovos baigėsi kiek 
anksčiau. 1-ąją vietą užėmė „5-ta-
Ryto“ (Prienai), antrąją – „Naktinės 
Personos“ (Druskininkai), o trečiąją 
vietą iškovojo „MŪŪŪNE KELKIS“ 
(Šeštokai).

Antroje grupėje (+18 m.) kovos už-

truko ilgiau. Galiausiai pirmosios 
vietos titulą antrą kartą iš eilės ap-
gynė „Bembiai“ (Druskininkai), antrą 
vietą iškovojo – „Dainava“ (Kaunas). 
Na, o trečiąją vietą pavyko užimti 
komandai „Pensininkai“.

Galiausiai visos komandos buvo 
apdovanotos prizais. Pirmųjų trijų 
vietų nugalėtojai gavo piniginius pri-
zus bei krepšinio inventorių. Rengi-
nio globėjas, Druskininkų savivaldy-
bės meras Ričardas Malinauskas, 
įsteigė laimėtojų taurę bei prizinių 

vietų medalius. Renginį parėmė: 
energetinis gėrimas „Dinamit“ ir ge-
riamasis vanduo „Uniqa“. Informaci-
nis rėmėjas – „Mano Druskininkai“, 
renginio draugai: Druskininkų spor-
to centras ir Druskininkų savival-
dybė“. Renginio akimirkas įamžino 
„KygaWorks“. Dėkojame žmonėms, 
prisidėjusiems prie renginio įgyven-
dinimo ir nekantriai laukiame visų ki-
tais metais!

Druskininkų JUC informacija

Jau ketvirtą kartą Druskininkuose surengtas „JUC Naktinis krepšinis 3x3“ džiugino ne tik dalyvius, bet ir žiūrovus/Justino Kygos nuotraukos

Atrandamos Čiurlionio kūrybos gelmės 
ir subtilus jų pateikimas

M. K. Čiurlionis kūrė ne vien dai-
lę ir muziką. Literatūra buvo tre-
čioji jo meninės saviraiškos sri-
tis, dar reikalaujanti išsamių 
tyrinėjimų. Visą M. K. Čiurlionio 
publicistiką, o ypač laiškus, žymi 
laki vaizduotė, ryškus žodis ir tal-
pus vaizdas, tekstuose apstu po-
etiškumo, ekspresijos, emocin-
gas ir prakilnus jo stilius, įvairi 
sakinių struktūra ir ritmika. M. K. 
Čiurlionis – vienas iš pirmųjų lie-
tuvių autorių, kuris pradėjo taiky-
ti muzikos formos principus žo-
džio kūryboje.

Čiurlioniška lietuviškos muzi-
kos vizija

Ne mažiau už vaizdinį meną kom-
pozitoriui rūpėjo ir lietuvių muzika. 
Nuo jaunystės Druskininkų apylin-
kėse klausydavęs ir užrašinėdavęs 
liaudies dainas, ilgai improvizuoda-
vo prie pianino, o iš garsų pilnumos 
vis išnirdavo ta pati graudi, plačių 
laukų giesmė. „Gerai jas (liaudies 
dainas) suprasti ir jausti tegali lietu-
vis, ir tai išgirdęs kur laukuose, kuo-
met dainininkas neprašytas, neliep-
tas, pats sau dainuoja“, – rašė M. K. 
Čiurlionis. 

Pamatęs, kad lietuviškiems cho-
rams trūksta gero tautiško reper-
tuaro, pradėjo rašyti dainas, pritai-
kydamas populiarias dainas – „Šią 
naktelę“, „Sėjau rūtą“, „Šėriau žirge-
lį“. Talentingas menininkas išsiveržė 
iš tradicijos tėkmės ir pateikė visuo-
menei šiuolaikiškos, geriau suvokia-
mos ir sąmoningai puoselėjamos 
lietuviškos muzikos viziją. Vokalinę 
M. K. Čiurlionio muziką sudaro har-
monizuotos lietuvių liaudies dainos 
chorui ir keletas bažnytinių kūrinių, 
išsiskiriantys dideliu meniškumu.

Naktiniai skaitymai, lydimi mu-
zikos garsų

Rugpjūčio 28 d. (penktadienį) 
20.30 val. išskirtinėje miesto er-
dvėje, alsuojančioje kūrėjo dvasia, 
– prie skulptoriaus V. Vildžiūno pa-
minklo M. K. Čiurlioniui vyks M. K. 
Čiurlionio laiškų Sofijai ir kito litera-
tūrinio palikimo naktiniai skaitymai. 
Vieta parinkta neatsitiktinai – V. Vil-
džiūnas, kaip kūrėjas, savo darbais 
irgi pralenkė laiką. 1975 m. po pa-
minklo Čiurlioniui pastatymo vienas 
JAV lietuviškai rašantis laikraštis 
buvo parašęs: „Čiurlionio paminklas 
yra didelis kūrybinės drąsos dar-
bas.”

Didingas, daugiau nei penkių me-
trų aukščio Čiurlionis, nukreipęs 
žvilgsnį į neaprėpiamus tolius, pa-
niręs pasakiškame įvairiausių spal-
vų žaisme, prabils dviejų talentin-
gų menininkų lūpomis: literatūrinius 
tekstus skaitys aktorius, dramatur-
gas ir režisierius Justas Tertelis ir te-
atro bei kino aktorė Vesta Šumilo-
vaitė-Tertelienė.

„Labiausiai imponuojantis dalykas, 
skaitant Čiurlionio laiškus Sofijai, – 
dviejų menininkų, dviejų kūrėjų su-
sitikimas laiškuose ir dominuojantys 
jautrūs tarpusavio santykiai, rūpes-
tis, pagarba, kartais – lengva ironi-
ja, ypač ankstyvuosiuose laiškuose, 
– savo potyriais dalijasi J. Tertelis. – 
Tikriausiai lengviau buvo perpras-
ti jų meilės didumą ir kartu trapumą 
(„...nepyk, kad sakau nepyk...“) to-
dėl, kad laiškus skaitome kartu su 
žmona Vesta. Mes irgi esame meni-
ninkai, mes irgi – kūrėjai.“

Profesionalių aktorių skaitymai 
bus lydimi chorinės muzikos ir for-
tepijoninių kompozitoriaus kūrinių: 

M. K. Čiurlionio namų choras (vado-
vas Mantvydas Drūlia) pakvies susi-
pažinti su subtiliu ir melodikos savi-
tumu išsiskiriančiu M. K. Čiurlionio 
harmonizuotų liaudies dainų chorui 
repertuaru.

Pasak choro vadovo, M. K. Čiur-
lionio muzika ir dainos nuo pat vei-
klos pradžios tapo choro repertuaro 
pagrindine ašimi. Nors šiandien ši 
muzika, rodos, tapo jau įprasta kon-
certuose, tačiau kaskart ji suskam-
ba naujomis spalvomis. „Čiurlionis 
laikėsi vakarietiškų harmonizavimo 
principų, bet lietuvių liaudies dai-
noms juos sugebėjo pritaikyti kaž-
kaip individualiai, – sako M. Drū-
lia. – Tai rodo platų kompozitoriaus 
mąstymą ir didelę meilę liaudies dai-
noms. Ta kaskart iš naujo atranda-
ma Čiurlionio individuali harmonija 
mums stebina ir žavi.“

M. K. Čiurlionio gyvenimo keliu 
ves jo provaikaitis, daugiau kaip tris-
dešimt metų intensyviai užsiiman-
tis menininko kūrybos studijomis ir 
sklaida visame pasaulyje, fortepijo-
no burtininkas Rokas Zubovas, ats-
kiras kelio dalis sujungdamas forte-
pijoninės muzikos kūriniais.

R. Zubovas teigia, kad pradžio-
je groti Čiurlionio muziką buvo lyg 
ir įsipareigojimas. Būdamas trisde-
šimties, peržengė būtinybės ribą ir 
suprato, kokia laimė yra groti jo kū-
rybą: „Čiurlionis yra nepaprastas kū-
rėjas tuo, kad jis kiekvienu savo gy-
venimo momentu su tavim kalba vis 
kita kalba, vis kitais simboliais ir ki-
tomis prasmėmis. Kas keli metai vis 
turiu progą naujai atrasti savo pro-
senelio kūrybą. Skirtingais gyveni-
mo etapais Čiurlionis visada išlie-
ka plevenantis šiek tiek virš tavęs, 
aiškiai rodantis, kad yra aukštesnė, 

šviesesnė, kilnesnė, geresnė, teisin-
gesnė, dvasingesnė būtis.“

Druskininkų kultūros centro 
informacija
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Pažino itališkos virtuvės pa-
slaptis

Kadangi „Druskininkų klube“ yra 
nemažai maitinimo sektoriaus at-
stovų, renginio organizatoriai pa-
manė, kad visiems labai naudinga 
būtų pasisemti patirties iš profesi-
onalaus virtuvės šefo, taigi antra-
dienį į susitikimą pakvietė vieną iš 
populiariausių – kulinarijos studi-
jos įkūrėją ir vadovą Gian Luca De-
marco ir jo komandą. Klubo nariai 
ir svečiai ne tik turėjo galimybę pa-
matyti, kaip jų akivaizdoje gims-
ta itališkas risotto, paragauti Gian 
Luca Demarco komandos paga-
mintų gardumynų, išgirsti Italijos 
virtuvės paslapčių bei smagių eks-
presyvaus svečio pasakojamų isto-
rijų.

Pats Gian Luca Demarco sakė, 
kad Druskininkai jam yra vieta, 
kuri asocijuojasi su poilsiu ir atos-
togomis, geru vaikų laisvalaikiu. 
„Kai negalėjome išvažiuoti niekur 
už Lietuvos ribų, atradome Drus-
kininkus. Bet dar nebuvau buvęs 
K. Dineikos sveikatingumo parke. 
Aš iki šiol maniau, kad tik latviai 
moka sutvarkyti parkus, bet, ap-
silankęs Druskininkuose, turiu pa-
keisti nuomonę – tai moka latviai ir 
druskininkiečiai. Labai gražu, kad 
Druskininkuose veikia toks klubas, 
kuriame žmonės būna kartu, su-
sitinka, bendrauja, išmoksta nau-
jų dalykų. Džiaugiuosi, kad pakvie-
tėte ir mane. Kartais man atrodo, 
kad Druskininkai yra geriau, negu 
sostinė“, – įspūdžiais dalijosi vaka-
ro svečias. Paklaustas, ar nežada 
Druskininkuose atidaryti maitinimo 

įstaigos, jis tik nusišypsojo ir sakė: 
„Ten, kur ilsiuosi, nedirbu, o Druski-
ninkuose aš noriu ilsėtis!“.

Susitikimo metu netrūko veiklos 
ir jame dalyvavusioms moterims. 
Joms buvo skirti užsiėmimai, pa-
vadinti „Moters archetipas auga-
lų esencijose“: terapinės kokybės 

eterinių aliejų uodimas, aromapsi-
chologinės įžvalgos apie pasirink-
tus eterinius aliejus. Užsiėmimus 
vedė aromapsichologijos prakti-
kės Vita Bagdonavičienė ir Riman-
tė Černiauskaitė-Kerienė. 

Jau aštuntų metų istoriją skai-
čiuojanti asociacija „Druski-

ninkų klubas“ vienija 47 narius. 
Kasmet narių vis padaugėja. Klu-
bas džiaugiasi aktyviais žmonė-
mis, kurie dirba, stengiasi, kuria 
darbo vietas ir dirba Druskinin-
kų labui. Klubas miestui jau yra 
padovanojęs galimybę klausytis 
kariljono muzikos garsų, patei-

kė idėją prisidėti prie Žako Lipš-
čico memorialinio muziejaus šv. 
Jokūbo gatvėje įkūrimo, parėmė 
Druskininkų bažnyčios remontą. 
Kiekvienais metais „Druskinin-
kų klubas“ stengiasi įgyvendin-
ti miestui reikalingą ir naudingą 
naują projektą.

Apie Druskininkų reikalus – su itališku prieskoniu

Užsakymo Nr. MDR-268-01

Klubo nariai ir svečiai turėjo galimybę išgirsti Italijos virtuvės paslaptis bei smagių 
Gian Luca Demarco pasakojamų istorijų/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Antradienio vakarą K. Dineikos sveikatingumo parko slėnyje į tradicinį susibūrimą rinkosi asociacijos „Druskininkų klubas“ nariai ir svečiai/Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Dabar mūsų pasaulyje – susi-
kaustymo, užsidarymo, nesaugu-
mo metas. Ypač sunku tiems, ku-
rie pergalvoja savo ateitį, karjerą. 
Ką pasirinkti, kad netektų likti be 
darbo, pajamų? Atsakymas pa-
prastas – pasauliui stojant, sė-
kmė aplankys tuos, kurie judės 
pirmyn. Savo tempu ir savo keliu. 
Tuo įsitikinęs Druskininkuose gy-
venantis Vidmantas Kyga, jau ke-
letą dešimtmečių dirbantis peda-
gogu. Vyras ne tik moko staliaus 
amato, bet ir pats kuria iš medžio. 
Tad Vidmantas gali užtikrinti – kai 
turi amatą, neprapulsi net sudė-
tingiausiais laikais. 

– Kaip atsitiko, kad apsigyveno-
te Druskininkuose? Kaip čia klos-
tėsi Jūsų karjera? 

– Į Druskininkus iš Kelmės rajono, 
pabaigęs braižybos, dailės ir darbų 
studijas tuomečiame Šiaulių peda-
goginiame institute, atvykau 1993 

metais. Man visuomet atrodė, kad 
žmogus turi mokėti ką nors sukurti 
savomis rankomis. Juk mūsų idėjos 
ir svajonės yra niekas, jei negalime 
paversti jų tikrais daiktais, objek-
tais. Tuo įsitikinęs, Druskininkuose 
ir ėmiau dirbti mokytoju. Tai trunka 
jau ilgiau, nei 25 metus. Savo mo-
kiniams perduodu staliaus specialy-
bės žinias ir įgūdžius. 

Su medžio darbais ir drožyba susi-
pažinau dar pirmaisiais studijų me-
tais, pradėjęs savo kūrybinį kelią 
nuo mažesnių gaminių bei suveny-
rų. Pirmas rimtas medžio drožinys 
buvo Užgavėnių kaukė, kurią panau-
dojau per žiemos išvarymo šven-
tę, mat visus studijų metus lankiau 
instituto folklorinį ansamblį. Beje, 
tas pats folkloro ansamblis paskati-
no pasidaryti ir autentiškas kankles 
– vienuolikos ir devynių stygų, kurio-
mis ir muzikuodavau. Vėliau kankles 
teko kurti profesionalioms muzikos 
mokyklos mokytojoms. 

– Nors dabartinė koronaviruso 
situacija pasaulyje mums yra vi-
siškai nauja, su įvairiais sunku-
mais esame susidūrę ir anksčiau 
– ekonomine krize, įvairiomis 
švietimo sistemos pertvarkomis. 
Ko pasimokėte iš buvusių kritinių 
išgyvenimų?

– Mano tiesa paprasta – jei turi 
amatą, neprapulsi niekada. Kiek 
save pamenu, visada turėjau dau-
gybę darbo, įvairių užsakymų. Žmo-
nės pageidaudavo rūpintojėlių, kry-
želių, papuošalų. Sudėtingais laikais 
visada išlieka religinių simbolių ga-
minių paklausa, nes žmonėms rei-
kia paramos, paguodos. Jei atrodo, 
kad viskas blogai, imu medį į rankas, 
ir jau po kelių valandų matau, kaip jis 
įgauna pavidalą, virsta daiktu, kurio 
kažkam tuo metu reikia. Darbas pa-
deda ir užsimiršti, ir neprarasti paja-
mų. 

Kita vertus, jaučiuosi ir pastebė-
tas, įvertintas – tai didžiulis morali-
nis atlygis. Esu surengęs daugybę 
savo ir savo mokinių darbų parodų 
Druskininkų miesto reprezentacinė-
se erdvėse, Alytuje ir Seinuose. Mo-
kiniams tai dovanoja dar daugiau 
emocijų – vos ėmę mokytis, kurti, jie 
jau rodo savo darbus kitiems, būna 
pastebėti, gauna užsakymų. Taip ir 
prasideda sėkmingas karjeros ke-
lias. 

– O kaip tas karjeros kelias gali 
klostytis toliau? Ar įmanoma to-
bulėti šioje srityje? Neretai mus 
darbe apima monotonija, rutina, 
abejingumas. 

– Staliaus ir baldžiaus profesija ne-
turi aiškių ribų, apie monotoniją nei 
kalbos negali būti. Aš pats iki šiol 
augu, eksperimentuoju. Bėgant me-

tams, mano darbai iš medžio tobulė-
jo ir sudėtingėjo, plėtėsi jų įvairovė. 
Atsirado nauja ir įdomi sritis – baldų 
restauravimas. Teko iš naujo atgai-
vinti daugybę senovinių baldų, ku-
rie, rodos, jau būdavo pasmerkti. Ne 
vienam klientui dovanojau nostalgiš-
kų prisiminimų, atkūręs senelių spin-
tą, kėdę ar kuparą.

Sukūriau baldų ir labai žinomiems, 
gerbiamiems asmenims. Baroko sti-
liaus krėslą su vardiniais inicialais 
sukūriau ir padovanojau Druskinin-
kuose viešėjusiam prezidentui Val-
dui Adamkui, kuris dovana labai 
džiaugėsi ir išsigabeno su savimi į 
sostinę.

Čia ir slypi visa paslaptis – kai turi 
išlavintą talentą, turėsi ne tik užsa-
kymų ir pajamų, bet ir gebėjimą kur-
ti tai, ko nemoka kiti. Juk bet kas gali 
nueiti ir nusipirkti kėdę. Bet ją paga-
minti gali vienetai. Dėl to savo dar-
be visada jaučiu prasmę, pasididžia-
vimą. 

– Ar Druskininkai yra tas mies-
tas, kuriame galima sėkmingai 
kurti ir auginti savo talentus?

– Žinoma! Pasivaikščiojus po 
Druskininkus, galima pamatyti ne-
mažai mano sukurtų interjero, eks-
terjero ir mažosios architektūros 
darbų arba puošybos detalių. Kuror-
tas visada atviras tiems, kurie kuria 
grožį. Šiuo metu profesinio mokymo 
centre „Žirmūnai“ Druskininkų filiale 
mokau suaugusius žmones staliaus 
ir baldžiaus specialybių. 

Greta pedagoginio darbo taip pat 
kuriu, gaminu ir restauruoju baldus 
kavinėms, restoranams, pramogų 
centrams ir bažnyčiai. Rengiu moki-
nių gaminių parodas, pats dalyvauju 
jose. Mielai gaminu ir mokau gaminti 
kitus. Domiuosi senoviniais baldais 

ir įrankiais. Analizuoju baldų kons-
trukcijas ir gaminimo technologijas.

Mažas miestas nereiškia mažų 
galimybių. Darbo tiek, kad ir suspėti 
sunku. Manau, jau tikrai laikas ateiti 
naujiems specialistams, kurie galė-
tų perimti, tęsti, planuoti naujus dar-
bus.

Papildomas priėmimo etapas 
vyksta iki rugpjūčio 26 d.

Šiuo metu V. Kyga dirba profesinio 
mokymo centro „Žirmūnai“ Druski-
ninkų filiale. Jeigu norite pasisem-
ti žinių ir tapti profesionaliu staliumi-
dailide, papildomo priėmimo metu 
iki rugpjūčio 26 d. galite pildyti pra-
šymą internetu www.profesinis.la-
mabpo.lt arba atvykti adresu Vil-
niaus al. 30, Druskininkai. 

Priėmimo klausimais konsultuoja-
ma kiekvieną darbo dieną, nuo 9 iki 
16 val., tel. +370 679 70 770.

Profesinio mokymo centro „Žirmū-
nai“ Druskininkų filialo informacija

Staliaus-dailidės profesijos mokytojas V. Kyga: 
„Turi profesiją – turi galimybių“

V. Kyga edukacinio užsiėmimo metu/Asmeninio archyvo nuotrauka

Vienas iš daugelio profesijos mokytojo V. Ky-
gos darbų – varteliai šeimos restoranui „Forto 
dvaras“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Moterys ir merginos, įvaldžiu-
sios siuvimo meną, džiaugiasi 
naujai atsivėrusiomis galimybė-
mis. Jos gali kurti verslą, užsiim-
ti individualia veikla, gali vilkėti 
tokius drabužius, kokių nenusi-
pirktų parduotuvėje ir kurie joms 
idealiai tinka. Siūdamos ar atlik-
damos taisymo darbus, jos ori-
ginaliai ir išradingai papuošia ne 
tik save, bet ir šeimos narius.

Pagrindinės siuvėjo savybės
Kad būtum siuvėju, nepakanka 

tik mokėti naudotis siuvimo maši-
na. Siuvėjo profesijai reikalingi svar-
biausi bendrieji gebėjimai ir as-
meninės savybės: kruopštumas, 
kantrybė, atidumas, kūrybingumas, 
vaizduotė, gebėjimas įvertinti žmo-
gaus išvaizdą, derinti spalvas, ben-
drauti su klientu. Be teorijos ir prak-

tikos dar reikia išmanyti audinių 
specifiką, domėtis ir mados naujo-
vėmis, peržiūrėti dizainerių mode-
lius, išmanyti siuvimo technologiją 
ir visa tai sujungti į vieną gerą pro-
duktą. Tai nemažai reikalaujanti ži-
nių specialybė. 

Siuvėjų modulinė profesinio 
mokymo programa

Profesinio mokymo centro „Žirmū-
nai“ Druskininkų filiale siuvėjo mo-
dulinės profesinio mokymo progra-
ma padalinta į modulius: „Įvadas į 
profesiją“, „Pasiruošimas siuvimo 
procesams“, „Drabužių detalių su-
kirpimas ir siuvimas“, „Juosmeninių 
drabužių siuvimas“, „Petinių drabu-
žių siuvimas“, „Drabužių siuvimas 
pagal užsakymus“, „Vaikiškų drabu-
žių siuvimas“ ir kiti. Mokykloje su-
kurta gera mokymo bazė, profesijos 
dalykų moko kvalifikuoti ir ilgą patirtį 
šioje srityje turintys mokytojai.

Būsimo darbo specifika 
Įgiję siuvėjo specialybę, galėsite 

kurti savo išsvajotą verslą, vykdy-
dami individualią veiklą, dirbti įvai-
riose siuvyklose ir privačiose dra-
bužių siuvimo ar taisymo įmonėse. 
Turint tokią kvalifikaciją, darbą su-
rasti labai nesunku, nes užsakymų 
visuomet yra, žmonės visuomet ieš-
ko gerų šios srities specialistų.

Jau esate bandę siūti, o gal dar tik 
svajojate, bet galvoje knibžda dau-
gybė nežinomųjų? Junkis į mūsų 
gretas. Rinkis siuvėjo specialybę, 
nenusivilsite!

Sėkmės istorija
Erika Jakavonienė 2019 m. įgijo 

siuvėjos kvalifikaciją Profesinio mo-

kymo centro „Žirmūnai“ Druskinin-
kų filiale. Prieš įstodama į siuvėjo 
mokymo programą, ji niekada nieko 
nebuvo siuvusi, todėl mokslai mo-
kymo centre jai buvo didelis iššūkis. 
Padedant profesionaliems peda-
gogams, Erika puikiai įvaldė siu-
vimo amatą ir dar besimokydama 
pradėjo įgyvendinti savo idėjas bei 
siūti rūbus savo šeimos nariams, 
draugams. Vėliau ji įkūrė įmonę „E. 
J. siuviniai“ ir sėkmingai prekiau-
ja savo siūtais vaikiškais rūbais in-
ternete.

Siuvėjų grupės mokinių atsilie-
pimai 

Agnė: „Nuo vaikystės mano lė-
lės buvo laimingos, pasipuošę ma-
dingais rūbais. Mano mama nebuvo 
tokia laiminga, radusi sukarpytą dar 
vieną palaidinę, ar ant lėlės pama-
čiusi kostiumėlį iš dar vienų kojinių. 
Kaime pas močiutę varvindavau 
seilę, žiūrėdama į jos senutę siuvi-
mo mašiną. Lyg ir nesvajojau būti 
siuvėja, bet dažnai pasitaisydavau 
netinkantį rūbą. Tiesiog kilo min-
tis pasimokyti siūti. Netyčia pama-
čiau, jog profesinio mokymo centre 
„Žirmūnai“ Druskininkuose yra tokia 
mokymo programa. Drauge su to-
mis pačiomis mintimis gyvenančia 
kolege nuvykome pasidomėti ga-
limybe mokytis. Labai nustebino ir 
tuo pačiu pozityviai nuteikė moky-
klos administracijos požiūris į mūsų 
ribotas galimybes lankyti pamokas, 
kadangi abi dirbame. Ačiū jiems ir 
labiausiai dėkojame mūsų mokyto-
jai Vidai. Mokytojai – puikūs, moky-
mo programa – lanksti ir tinkama vi-
siems. O kai yra begalinis noras, 
viską įmanoma suderinti!“

Laura: „Rinkausi šią specialy-
bę dėl dviejų priežasčių. Supratusi, 
kad mano santuoka skaudžiai byra 
ir lieku viena su kūdikiu ant rankų, 
siuvimo ėmiausi, lyg psichologinio 
išsigelbėjimo nuo klausimo – „kaip 
man reikės gyventi toliau ir išmaitin-
ti savo vaiką?“. Antroji priežastis ta, 
kad jau seniai svajojau išmokti siūti 

ir kurti savo drabužių liniją. Pati esu 
studijavusi dailės akademijoje di-
zainą, o apie mokyklą sužinojau iš 
draugių, kurios, ją pabaigę, sėkmin-
gai vykdo verslą šia linkme.“ 

Daiva: „Siuvėja norėjau būti nuo 
mažų dienų. Mama turėjo siuvimo 
mašiną, tai ir aš kažką bandyda-
vau pasiūti... Apie galimybę išmokti 
siuvimo sužinojau užimtumo tarny-
boje. Taip ir įgyvendinau seną sva-
jonę. Pasirodo, labai norint, gali-
ma padaryti viską, ir nesvarbu, kiek 
tau metų. Dabar sėkmingai dirbu šį 
darbą.“

Papildomas priėmimo etapas – 
iki rugpjūčio 26 d.

Papildomas priėmimas vykdomas 
iki rugpjūčio 26 d. Galite pildyti pra-
šymą internetu www.profesinis.la-
mabpo.lt arba atvykti adresu Vil-
niaus al. 30, Druskininkai. 

Priėmimo klausimais konsultuoja-
ma kiekvieną darbo dieną, nuo 9 iki 
16 val., tel. +370 679 70 770.

Kokias galimybes atveria siuvėjo profesija?

E. Jakavonienės sėkmės istorija pra-
sidėjo, jai besimokant PMC „Žirmūnai“ 
Druskininkų filiale/Asmeninio archyvo 
nuotrauka

Siuvėjų profesijos mokytoja V. Basalykienė/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Restoranas „Romnesa“ ir sodyba „Ignė“ 
jau dirba visomis savaitės 

dienomis. Iki malonaus 
susitikimo  4 km nuo Druskininkų, Vien-

kiemių g. 3, Jaskonys. 
Tel. +370 6060 0016

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

Užsakymo Nr. MDR-268-03

Užsakymo Nr. MDR-268-02
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Tai, kad Druskininkai yra puikus 
kurortas, žino daugelis Europos 
poilsiautojų, tačiau vis dažniau 
mūsų miestą, kaip puikią treni-
ruočių vietą, pasirenka pasaulio 
sporto elito atstovai. 

Štai žiemos pramogų komplek-
sas „Snow Arena“ jau tapo užsie-
nio šalių aukščiausio ešelono sli-
dininkų pasirengimo vieta, o po 
atnaujinimo darbų, kai buvo pa-
keista sniego danga, jis tapo dar 
labiau patrauklesne treniruočių 
vieta užsienio sportininkams. 

Rugpjūtį „Snow Arenoje“ treniravo-
si viena garsiausių planetos slidinin-
kių, didžiojo slalomo Pasaulio čem-
pionė, 25-erių atletė Petra Vlhova. 

Slovakijos kalnų slidininkė treni-
ruotis į Druskininkus atvykdavo ir 
anksčiau, bet jos pergalių kolekcija 
buvo kuklesnė. 2018 metais P. Vlho-
va tapo pirmąja Slovakijos sporti-
ninke, laimėjusia Pasaulio taurės 
didžiojo slalomo rungtį, o paskui 

sužibėjo, įveikusi slalomo megaž-
vaigždę Mikaelą Shiffrin.

Praėjusieji metai P. Vlhovai buvo 
ypač sėkmingi – pasaulio pirme-
nybių slalomo varžybose ji laimėjo 
bronzą, o didžiojo slalomo rungtyje 
tapo nugalėtoja. 

Į Druskininkus P. Vlhova atvyko su 
savo pagalbininkų komanda, kurio-
je dirba ir garsus Italijos treneris L. 
Magoni. Čempionė Druskininkuose 
treniravosi penkias dienas, „Snow 
Arenoje“ rengdama po dvi treniruo-
tes per dieną ir išbandydama įvai-
rias slides. Šiltai bendraujanti mer-
gina dosniai dalijo autografus savo 
gerbėjams, gaudžiusiais ją „Snow 
Arenoje“. 

„Snow Arenos“ vadovą Aivarą Ka-
dziauską džiugina tai, kad vis dau-
giau pasaulio slidinėjimo žvaigždžių 
atranda Druskininkų areną.

„Džiaugiamės, kad didžiojo slalo-
mo pasaulio čempionė Petra Vlho-
va savo treniruotėms renkasi būtent 

„Snow Areną“. Jau kelerius metus ti-
tuluota sportininkė pas mus atvyks-
ta su visa komanda bei treneriais, 
kuriems yra sudaromos palankios 
sąlygos sportuoti ir ruoštis varžy-
boms, sudarinėjami treniruočių ci-
klai. Tai tikrai savo sportui atsidavę 
žmonės, kurių „Snow Arenoje“ visa-
da mielai laukiame“, – sakė A. Ka-
dziauskas.

Paskutinę viešnagės Druskinin-
kų dieną Pasaulio čempione Petra 
įspūdžiais pasidalijo ir su „Mano 
Druskininkai“ žurnalistais.

– Kodėl treniruotėms pasirinko-
te „Snow Areną“?

– „Snow arena“ yra labai gera vie-
ta, nes čia galima išbandyti labai 
daug skirtingos slidinėjimo įrangos, 
tam čia sukurtos labai geros sąly-
gos. Profesionalių sportininkų treni-
ruotėms įrengta  trasa, joje per die-
ną atliekame labai daug nusileidimų, 
tiek ryte, tiek popietę. Įsivaizduoki-
te, kad „Snow Arenoje“ per penkias 
dienas galime atlikti tiek nusileidimų, 
kiek kitose vietose atliktumėme per 
dešimt dienų.

– Kaip vertinate bendrą „Snow 
Arenos“ parengimą treniruo-
tėms? Ar turėjote tinkamas są-
lygas bei pakankamai laiko pasi-
ruošti savo varžyboms?

– Man labai patinka čia esanti ledo 
trasa. Sąlygos tikrai geros. Mane 
džiugina, kad jos čia nesikeičia, taigi 
kiekvieną dieną galiu tikėtis gerų re-
zultatų. Lyginti „Snow Areną“ su ki-
tomis vietomis gali būti šiek tiek sun-

ku, nes kitose vietose gali būti tam 
tikrų dalykų, kurių nėra čia. Tačiau, 
įvertinus visus pliusus ir minusus, 
man čia labai patinka. Tai jau penk-
tasis mūsų apsilankymas Druskinin-
kuose. Džiaugiuosi čia praleistomis 
penkiomis intensyvių treniruočių 
dienomis. 

– Ar rekomenduosite savo drau-
gams ir kolegoms „Snow Areną“, 
kaip treniruočių vietą?

– Tikrai taip. Visuomet rekomen-
duoju šią vietą savo pažįstamiems, 
tačiau kai kuriuos iš jų tikriausiai iš-
gąsdina didelis kelionės atstumas, 
bet tai neturėtų būti kliūtimi atvykti 
Europos sportininkams. 

– Ar tarp treniruočių turėjote lai-
ko pavaikščioti po Druskininkus, 
apžiūrėti kurortą? 

– Tikrai turėjau galimybių apsilan-
kyti ir pačiame mieste. Man čia la-
bai patinka, Druskininkuose ir apy-
linkėse nemažai vandens telkinių, 
yra daug gražių ežerų. Taip pat man 
patinka Druskininkų žaluma, miškai. 
Jūs turite išskirtinę vietą.

– Ačiū už pokalbį, lauksime 
Druskininkuose. 

Tai, kad Petros gyvenime Druski-
ninkai užima svarbią vietą, galima 
įsitikinti, peržiūrėjus garsios sporti-
ninkės socialinio tinklo paskyrą – fo-
tografijų galerijoje yra ne viena nuo-
trauka iš viešnagės ir treniruočių 
Druskininkuose. 

Anksčiau „Snow arena“ buvo su-
laukusi ir dviejų olimpinių čempionų, 
kai į Druskininkus 2014-2016 metais 
buvo atvykęs visas Italijos kalnų sli-
dininkų rinktinės žvaigždynas.

Šiuo metu sniego arenoje treni-
ruojasi ir Lenkijos kalnų slidinėjimo 
rinktinė, Italijos klubo sportininkai, 
Suomijos, Estijos, Latvijos koman-
dos. Profesionaliems sportininkams 
trasa yra atitverta saugumo tinklais 
nuo pagrindinės trasos, kurioje sli-
dinėja turistai. Išvysti elitinių atletų 
pratybas jie gali ir iš balkono.

Parengė „Mano Druskininkai“ 
redakcija

Pasaulio čempionė naujoms pergalėms ruošėsi 
Druskininkuose

Čempionė penkias dienas „Snow Arenoje“ surengdavo po dvi treniruotes per dieną ir išbandė įvairias slides/„Snow Arena“ archyvo nuotrauka

Treniruotis į Druskininkų „Snow Areną“ P. Vlhova (trečia iš kairės) atvyko su savo pagalbininkų komanda/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Didžiojo slalomo Pasaulio čempionė P. Vlhova – kol kas tituluočiausia „Snow Arenos“ vieš-
nia/„Snow Arena“ archyvo nuotrauka
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Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir išorės ap-
daila. Tel. 8 631 76783

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

NUOLATINIAM DARBUI REIKALINGI STALIAI.
  Tel.: + 370 685 46006, +370 659 13031

UAB „Dzūkija“

Išnuomojamas kam-
barys ofisui arba 

panašiai veiklai Vy-
tauto g. 

Tel. 8 654 35497

„Ryto“ gimnazijos abiturientų  brandos atestatų įteikimo šventės aidai

Ieškomas žmogus darbui baldų sandėlyje Druskinin-
kuose. Darbo specifika: korpusinių baldų surinkimas 

pagal brėžinius, krovos darbai. 
Dėl platesnės informacijos skambinti tel. 8 624 15949

Ramunė Karlonienė

Per „Ryto“ gimnazijos abituri-
entų atestatų įteikimo šventę rug-
pjūčio 12-osios pavakarę karščiu 
alsuojanti saulė nebe taip, kaip 
įprastai, kaitino ir į mokyklos kie-
mą susirinkusiems svečiams lei-
do, per daug nesikankinant, gė-
rėtis savo vaikais, bičiuliais, 
giminaičiais, rankose laikančiais 
brandos atestatus. Nors išleis-
tuvių šventė dėl susiklosčiusių 
aplinkybių vėlavo mėnesiu, ore 
tvyrojo gera nuotaika ir teigia-
mos emocijos.

Džiugu, kad šiemet 45-ajai lai-
dai karantinas nesutrukdė brandos 
atestatus gauti visiems 124 abituri-
entams. Taigi egzaminų maratonas 
įveiktas, ir kiekvieno jų keliai, kaip 
sakoma, atviri.

Pradėjusi renginį, gimnazijos di-
rektorė Egidija Vilkienė pasidžiau-
gė abiturientų pasiekimais ir linkėjo 
jiems sėkmės pasirinktame kelyje.

Į šventę atvyko ir abiturientus pa-
sveikino Seimo narys Zenonas 
Streikus bei Druskininkų savivaldy-
bės mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius.

Nors mums, mokytojams, svarbi 
kiekvieno mokinio sėkmė ir tobulė-
jimas, negalime nepasidžiaugti mo-
kyklai garbę pelniusiais savo ugdy-
tiniais.

Štai lietuvių kalbos ir literatūros eg-
zaminas, kuris kasmet tampa sun-
kesnis, patikrina ne tik gebėjimus, 
bet ir bendrą išprusimą bei mąsty-
mą, mums itin svarbus ir sėkmingas. 
Seniai neturėję 100 balų įvertinimo, 
šiemet galime atsipūsti: Aistė Dagy-
tė ir Giedrė Zdanavičiūtė iš egzami-
no gavo po šimtuką (mokytoja Lina 
Dudulienė).

Anglų kalbos pasiekimai kasmet 
įspūdingi. 100-ukais buvo įvertin-
ti šie mokiniai: Evija Buraitė, Aistė 
Dagytė, Emilija Kravčenko, Karoli-
na Matekonytė, Viktorija Pravedna-
ja, Guoda Pronckutė, Ieva Sutkutė 
(mokytoja Birutė Juodzevičienė), Ei-
vilė Čakaitė (mokytoja Daiva Miški-
nienė), Aistė Marcinonytė (mokyto-
jas Nerijus Plūkys).

Gimnazijos direktorė E. Vilkie-
nė šią laidą gyrė ir vadino humani-
tarais, mat, palyginti su ankstesnių 
metų egzaminų įvertinimais, mo-

kinių vidurkiai aukščiausi būtent iš 
šios srities. Anglų kalbos egzamino 
vidurkis – arti 70, rusų kalbos – 64, 
istorijos – 54, lietuvių kalbos ir litera-
tūros bei geografijos – 42 balai.

Rugpjūčio 11 dieną gimnazijos 
šauniausieji buvo pagerbti Savival-
dybės organizuotoje šventėje.

1994 metų 19-osios laidos abituri-
entas Tadas Šarapovas, kuris dabar 
yra ISM Vadybos ir ekonomikos uni-
versiteto dėstytojas, jau 12 metų ski-
ria stipendijas. Šiemet jos buvo įteik-
tos E. Buraitei ir V. Žibūdaitei.

2000 metų 25-osios laidos abitu-
rientas Darius Šavolskis aštuntus 
metus piniginę premiją skiria ge-
riausiam anglistui ir geriausiam is-
torikui. A. Dagytė buvo apdovanota, 
kaip geriausia anglistė, o E. Čakaitė 
– kaip geriausia istorikė.

Bronės ir Jevgrafijaus Samucho-
vų vienkartinė stipendija skirta ge-
riausiam matematikui Lukui Orliu-
kui. Vaikino matematikos egzamino 
įvertinimas yra 93 balai. Ilgamečiai 
3-ios vidurinės, vėliau – gimnazijos 
matematikos mokytojai savo ruožtu 
pagerbia ir skatina matematikus jau 
ketverius metus iš eilės.

Gimnazijos tarybos tėvų atstovų 
įsteigta premija šiemet džiaugtis gali 
už lietuvių kalbos ir literatūros egza-
mino rašinį 100-uku įvertintos E. Bu-
raitė ir G. Zdanavičiūtė.

Atsisveikindami su mokykla ir au-
klėtojais, abiturientai negailėjo nuo-
širdžių žodžių, auklėtojai neslėpė 
jaudulio, jų palinkėjimai buvo itin iš-
radingi ir išmintingi.

Abiturientė Evita Cololo, „Lietuvos 
balso“ laimėtoja, savo pačios šven-
tėje mums dar kartą leido gėrėtis jos 
nuostabiu balsu ir jaudinančiomis 
dainomis.

Gabrielės Marcinkevičiūtės mama 
Vilma Marcinkevičienė visų tėvų 
vardu padėkojo mokytojams ir mo-
kyklai, nepamiršdama kreiptis į vai-
kus, esančius savarankiško gyveni-
mo prieslenkstyje.

Metai bėga, kaip vanduo. Gimnazi-
ją kasmet baigia nemažas būrys jos 
auklėtinių. Išleistuvių vakaras, kad ir 
kokiu metu begyventume, neapsiei-
na be sentimentų. Dėl to gera.

Savo ruožtu išėjusiems noriu pa-
linkėti geriausios kloties, tinkamų 
pasirinkimų ir, žinoma, gražaus gy-
venimo.

Nors išleistuvių šventė dėl susiklosčiusių aplinkybių vėlavo mėnesiu, ore tvyrojo gera nuotaika ir teigiamos emocijos/
Kristupo Andrulionio nuotrauka

Puikių rezultatų pasiekę abiturientai ir šiemet apdovanoti specialiai įsteigtomis stipendijomis/Kristupo Andrulionio nuotrauka
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Kokybiškas remontas, 
vonių restauravimas, 
santechnikos darbai. 

Tel. 8 607 38627

Pirkčiau sodo sklypą 
su nameliu arba be jo. 

Gali būti apleistas.
 Tel. 8 628 75156

Nupirksiu Jūsų 
automobilį už 

geriausią kainą. 
Tel. 8 648 18 770

Visi santechnikos ir kanalizacijos 
darbai. Tel. 8 656 21154

Remontuojame namus, butus. Visa vidaus ir 
išorės apdaila. Tel. 8 631 76783

Kas per Žolinę nesueina, visus metus biednas būna
Jolanta Miliuvienė
Saulėtą ir šiltą rugpjūčio 15-osios 

popietę Stračiūnuose buvo švenčia-
ma tradicinė Žolinės šventė. Šiais 
metais gausų dalyvių būrį pritrau-
kė turininga renginio programa, 
atrakcijos ir, žinoma, kaimiškos vai-
šės. Šventė prasidėjo žinomo žoli-
ninko, fitoterapeuto Virgilijaus Skir-
kevičiaus edukacine paskaita. Po 
paskaitos skverelyje prie bendruo-
menės namų prasidėjo šventinė va-
karonė: tautiniais šokiais svečius 
pasveikino Lazdijų rajono Teizų kul-
tūros namų šokių kolektyvas, švie-
žio derliaus duoną pašventino ir 
susirinkusius šventės dalyvius pa-
sveikino Leipalingio parapijos kle-
bonas Paulius Marčiulionis. Šventinį 
koncertą papuošė visoje Lietuvoje ir 
už jos ribų žinomas skrabalų virtu-

ozas Regimantas Šilinskas, koncer-
tavo populiarios muzikos grupė „Lie-
tuvaičiai“. 

Veiklos užteko ir mažiems , ir dide-
liems. Vaikai smagiai leido laiką su 
pasakų personažais, renginio daly-
viai buvo vaišinami namine gira, ko-
pūstiene, šviežiai spaustais sūriais 
su žolelėmis, šventinta duona ir me-
dumi, žolelių arbata. O ypač skanus 
buvo šventės metu per varžytuves 
„sumuštas“ sviestas su karštomis 
bulvėmis ir rūgpieniu... Naujai besi-
kuriančios kepyklėlės Stračiūnuose 
šeimininkai Dovilė ir Rokas Remei-
kai vos spėjo suktis, kepdami gar-
džiuosius vaflius.

Labai džiaugiamės, kad šventę 
papildė ir edukacines programas 
rodė vietos amatininkai ir žinomi 
tautodailininkai: vaško žvakes seno-

viniu būdu liejo Laima Saviščevienė, 
prisijaukinti medį mokė medžio dro-
žėjas Gintautas Akstinas, pasiga-
minti molio dirbinius – Giulnara Kup-
činskienė. Visi galėjo įsigyti žolelių ir 
įvairių hidrolatų.

Ypatingai džiugina tai, kad vis la-
biau į bendruomenės veiklas ir or-
ganizuojamus renginius įsitraukia 
jaunos šeimos, mylinčios ir garsi-
nančios savo kraštą, kuriame gy-
vena ir augina vaikus. Dėkojame 
visiems, prisidėjusiems, organizuo-
jant šventę, Druskininkų savivaldy-
bei, Druskininkų kultūros centrui, 
Druskininkų Šeimos paramos cen-
trui, Druskininkų vietos veiklos gru-
pei, Stračiūnų bendruomenės na-
riams, skyrusiems savo darbą ir 
laiką, ūkininkams ir visiems šventės 
dalyviams!

Gausų dalyvių būrį svečių į Stračiūnus pritraukė turininga renginio programa, atrakcijos ir, žinoma, kaimiškos vaišės/Viliaus Re-
kevičiaus ir Laimos Rekevičienės nuotraukos
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Kikboksingo varžybose 
pergales šventė ir druskininkiečiai

Rugpjūčio 16 dieną Zarasuose 
Lietuvos kikboksingo federacijos ir 
Vilniaus bokso klubo „Viksoras“ or-
ganizuotose kikboksingo varžybose 
dalyvavo ir sėkmingai pasirodė trys 
trenerio Igno Povilansko treniruoja-
mi druskininkiečiai. 

Robertas Radziukas iškovojo 
1-ąją vietą, Matas Radvilavičius po 
ilgos ir daug jėgų pareikalavusios fi-
nalinės kovos su labai patyrusiu ko-
votoju iš Vilniaus, jam nusileido tik 1 
taško skirtumu ir iškovojo 2-ąją vie-
tą. Titas Burba, į kikbokso ringą išė-

jęs pirmą kartą, tik po įnirtingos ko-
vos nusileido savo varžovui ir taip 
pat iškovojo 2-ąją vietą.

„Mano Druskininkai“ informacija,
asmeninio archyvo nuotrauka

Nuolatiniam darbui reikalingi automechanikai dirbti 
su lengvaisiais automobiliais. Tel. 8 650 23988 
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Paminklai, tvorelės, antkapiai iš įvairių spalvų 
natūralaus granito.  

Atvežimas, sumontavimas – nemokamas. 
L. Giros g.. 19, Druskininkai.

Tel. 8 687 12363

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

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

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Transporto įmonei reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas 
(CE kategorijos). Reisai – Lietuva-Lenkija-Lietuva. 

Savaitgaliai – namuose. Tel. 8 656 29324, 8 685 35335

Rugpjūčio 21 d. 20 val. 2-jų da-
lių muzikos ir etiudų spektaklis „Va-
saros naktis miške“ (K. Dineikos 
sveikatingumo parke). Atlikėjai: G. 
Gedvilaitė, Bazarų trio, Planučių-
Bukovskių šeima, „Opus“, Jurgita 
Minderytė

Rugpjūčio 22 d. 10-21 val. atsis-
veikinimo su vasara šventė „Vasa-
ros aidai“: mugė, edukacijos, kon-
certai (Gydyklų parke, prieplaukoje 
ir Pramogų aikštėje)

Rugpjūčio 22 d. 16 val. pianis-
to Rimanto Vingro koncertas M. K. 
Čiurlionio namų-muziejaus sode 
(M. K. Čiurlionio g. 35, Druskinin-
kai), programoje: M. K. Čiurlio-
nis, F. Schubert, B. Kutavičius, J. 
Adams, G. Gershwin. Koncertas 
mokamas!

Rugpjūčio 28 d. 16 val. Druski-
ninkų krašto tautotyros metraščio 
pristatymas Viešosios bibliotekos 
Leipalingio padalinyje.

Druskininkų Švč. Mergelės Ma-
rijos Škaplierinės bažnyčioje – 
Sakralinės muzikos ciklas „Čiur-
lioniškąją stygą palietus“ 

Rugpjūčio 22 d. 16 val. pianistų 
Sonatos ir Roko Zubovų koncertas 
M. K. Čiurlionio namų-muziejaus 
sode (M. K. Čiurlionio g. 35, Drus-
kininkai), programoje: M. K. Čiur-
lionis, R Schumann, E. Grieg. Kon-
certas mokamas!

Rugpjūčio 29 d., šeštadienį, 
19.30 val. Festivalio „Sugrįžimai 
2020“ dalyvė Olesia Mamonenko 
(lirico-spinto sopranas, Italija), Dia-
na Šivickienė (smuikas), Daiva Gu-
delevičiūtė (altas), Živilė Survilaitė 
(vargonai) 

Parodos
Iki rugpjūčio 20 d. V. K. Jony-

no galerijoje eksponuojama Ritos 
Rimšienės paroda “Laike kintan-
tys atspindžiai” (Turistų g. 9, Drus-
kininkai)

Rugpjūčio 6-28 d. Amatų cen-
tre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio 
g. 27) veiks respublikinė tradicinės 
puodininkystės paroda „Puodų tur-
gus“

Iki rugpjūčio 28 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 
27) veikia šilko plenero „Šilko fies-
ta“ darbų paroda

Iki rugpjūčio 30 d. V. K. Jonyno 
galerijoje veiks Gerardo A. S. Šatū-
no vitražų paroda „Abstrakcija“ (Tu-
ristų g. 9, Druskininkai)

Iki rugsėjo 1 d. M. K. Čiurlionio 
namuose-muziejuje eksponuojama 
Ričardo Dailidės paroda „Čiurlio-
nio namų trauka“ (M. K. Čiurlionio 
g. 35, Druskininkai)

Rugsėjo 4 d. Spaudinių paroda 
,,Baltijos kelias – vienybė, laisvė, ti-
kėjimas“, skirta Juodojo kaspino ir  
Baltijos kelio dienai, Viešojoje bibli-
otekoje (V. Kudirkos g. 13, Druski-
ninkai)

Viečiūnų bendruomenės centre 
veikia medžio drožėjo, sertifkuoto 
tautodailininko Eriko Čypo (Duse-
tos) prieverpsčių paroda. Parodą 
galima apžiūrėti darbo dienomis 
nuo 10 iki 17 val.

Rugpjūčio 20-31 d. Druskininkų 
miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio 
g. 59 Druskininkai) paroda „Pasvei-
kinimas iš senųjų Druskininkų“ 

Iki rugsėjo 6 d. M. K. Čiurlionio 
namuose-muziejuje eksponuojama 
paroda „Knygelė nekaltoji arba visu 
greičiu pirmyn į šviesųjį rytojų“ (M. 
K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai)

Dažome medinius namus, fasadus bei 
stogus savo ir užsakovo medžiagomis. 

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394

Renginiai

Paminklai, kapaviečių 
tvarkymas, senų kapaviečių 

restauravimas, teraso 
   gaminiai. 

       Tel. 8 604 08111

Užuojautos
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam Tėvui, nuoširdžiai užjaučia-

me Onutę Tamulevičienę. 

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai

O skrajūnai, nenuoramos paukščiai! 
Neregėti man jūsų daugiau. 

Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio, 
savo polėkį žemėj baigiau. (K. Genys)

Tegul artimųjų didelį liūdesį, mirus buvusiai darbuotojai Valentinai Navikie-
nei, sušvelnina mūsų nuoširdi užuojauta ir palinkėjimas dvasios stiprybės. 

Restorano-vyninės „Sicilia“ kolektyvas

Susimąstai prie amžinybės slenksčio, 
ji mums išlieka paslaptim gilia. 
Atėjome, pabuvome, išėjome...

Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.
Užjaučiame Onutę Kudarauskienę dėl  mylimos sesers mirties.

Sodo kaimynai 
G. Antonova, K. Aliukonis, O. Bormanienė, S. ir S. Pigagai, J.  Jonys

Padėka
Angelas išsivedė į Viešpaties namus mūsų mylimą Mamytę 

Leokadiją Mažeikienę...
Už rūpestingumą, neabejingumą ir supratingumą reiškiame 

nuoširdžius padėkos žodžius Druskininkų ligoninės gydytojui 
chirurgui A. Juozapavičiui, gydytojai terapeutei Z. Logunovai, vi-
soms slaugytojoms, jų padėjėjoms, Priėmimo skyriaus kolekty-
vui ir administracijai. Linkime Jums didžiausios sėkmės sunkia-
me, didelio jautrumo ir pasiaukojimo reikalaujančiame darbe.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie buvo šalia, palydint 

Mamytę į paskutinę kelionę.
Dukros Onutė, Marija, Rita ir sūnus Rimas

Už patrauklią kainą išnuomoju komercinės-gyve-
namosios paskirties patalpas Liškiavos g. 11. 63 
kv. m, atskiras įėjimas nuo gatvės, trifazis, dideli 

elektros pajėgumai. Tel. 8 612 12197
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Riedėjo gniūžtė į pietus. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:20 Atgal į ateitį 3.
00:15 Laumės vaikas.
02:30 Klausimėlis. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kultūros diena. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Šoka Lietuva (kart.).
05:15 Seselė Beti. 

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Virtuvė. Karas dėl Viešbučio“.
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FIL-
MAS „Ratai“.
21:55 VASAROS KINO TEATRAS 
„Mano numeris ketvirtas“.
00:05 PREMJERA „Tasmanijos vel-
niai“.
01:55 „Milijardierių klubas“.
03:40 „Pagrobti vaikai“.
05:15 „Naujakuriai“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS Ben-Huras.
23:25 Karo menas.
01:35 Betmenas. 
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:20 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 

07.00 Baltijos kelias. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Pagaliau savaitgalis. 
17.00 Baltijos kelias. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Nauja diena. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“. 

01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Nauja diena. 
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.
05.35 Pagaliau savaitgalis. 
06.00 „Pone prezidente”.

06:00 „CSI. Majamis“.
06:50 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:00 „Sudužusių žibintų gatvės“.
09:00 „Ekstrasensai tiria“.
10:00 „Kobra 11“.
11:00 „Kondoras“.
12:00 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
13:00 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Pinigų traukinys.
23:45 Netikėta sėkmė.
01:30 „Būk ekstremalas“.
02:20 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
03:05 „Visa menanti“.
03:45 Programos pabaiga. 2020 m.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Šoka Lietuva (kart.).
06:15 Pasaulio puodai. 

07:10 Bebė ir Tina. Visiška suirutė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:45 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Prie Gangos su Sue Perkins.
12:40 Pasaulio dokumentika. Lotynų 
Amerikos platybėse.
13:35 Jaunasis Montalbanas.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 „Vakarėja“ su Martynu Starkumi. 
22:30 Bilis Eliotas.
00:20 Atgal į ateitį 3.
02:15 Auklė. 
03:45 Atspindžiai. 
04:10 Bebė ir Tina. Visiška suirutė.

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“. 
09:00 „Sveiki atvykę“. 
09:30 „Maisto kelias“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Žuviukas Nemo“.
13:00 „Džekas milžinų žudikas“.
14:45 „Bibliotekininkas. Likimo ieties 
beieškant“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 
„Auklė“.
21:20 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS „Nematomi skaičiai“.
00:00 „Kietas riešutėlis 2“.
02:15 „Karaliaus vardu 3. Paskutinė 
misija“.
03:45 „Bibliotekininkas. Likimo ieties 
beieškant“.
05:25 „Einšteinas“.

06:25 „Stivenas Visata“.
07:10 „Nepaprastas Gumuliu-
ko gyvenimas“.
07:35 „Ogis ir tarakonai“.

07:55 „Monstrai prieš ateivius“.
08:20 „Tomo ir Džerio šou“.
08:45 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:10 „Tinginių miestelis“.
09:35 KINO PUSRYČIAI Mėnulio už-
kariautojai.
11:25 Mažius.
13:10 Sniego diena.
15:00 Žiedų valdovas. Žiedo brolija.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Paskutinis Oro 
valdovas. Ango legenda.

21:35 Sumažinti žmonės.
00:15 Bernvakaris Australijoje 2.
01:50 Ben-Huras.
03:50 Programos pabaiga.

06.59 Programa.
07.00 „Pone prezidente”.
07.20 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje“.
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. Tarptautinis tur-
nyras „BUSHIDO KOK 2019“. 
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje. 
09.45 „Keliauk su“ „Reporteriu“. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Skonio reikalas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Pinigų karta. 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Žinios.
18.30 Pagaliau savaitgalis. 
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Skonio reikalas. 
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 „Gluchariovas“.

06:00 „Geriausi šuns drau-
gai“.
07:00 „Pričiupom!“.

07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Lituanos Locos. 
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Arabijoje su Levisonu Vudu“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro 
ir atgal“.
15:00 „Reali mistika“.
16:05 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Lemtingi skambučiai“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Skubi siunta.
23:20 AŠTRUS KINAS Grobis.
01:05 „Kriminalinė Maskva“.
01:55 Pinigų traukinys.
03:40 Programos pabaiga. 2020 m.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Šventadienio mintys. 

07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą!
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Kardinolo Vincento Sladkevi-
čiaus 100-ųjų gimimo metinių iškilmės. 
Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Kai-
šiadorių katedros.
13:20 Nepakartojamas Baltijos kelias. 
13:50 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istorinė laida „Lie-
tuvos kolumbai“. Lietuva–Turkija. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
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 žiniomis“. 
21:30 Rojus‘89.
23:05 Senekos diena. 
00:50 Kino žvaigždžių alėja. Paskutinė 
sutuoktinių pora Amerikoje.
02:30 Aš už tave pakalbėsiu. 
03:40 Šventadienio mintys. 
04:10 Bilis Eliotas.

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.
07:00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
07:30 „Ilgo plauko istorija“.
08:00 „Galingasis 6“.

08:30 „Kitsy“. 
09:00 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Žalioji byla“. 
11:30 „Riešutėlių filmas“.
13:05 „Heida“.
15:15 „Šaunus tėtukas“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 
„Greitis“.
21:55 VASAROS VAKARO KINO TE-
ATRAS „Matau tik tave“.
00:05 „Aš – ketvirtas“.
02:05 „Kietas riešutėlis 2“.

06:45 „Stivenas Visata“.
07:30 „Nepaprastas Gumuliu-
ko gyvenimas“.
07:55 „Ogis ir tarakonai“.

08:20 „Monstrai prieš ateivius“.
08:45 „Tomo ir Džerio šou“.
09:10 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:35 „Tinginių miestelis“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Kempiniukas 
Plačiakelnis.
11:45 Gražuolė ir pabaisa.
13:55 Atsarginių suolelis.
15:40 Provincialai Niujorke.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Nepaprastas Žmogus-Voras 2.
22:15 Neįmanoma misija. Šmėklos 
protokolas.
00:50 Kitoks parodijų filmas.
02:20 Sumažinti žmonės.
04:30 Programos pabaiga.

06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Pagaliau savaitgalis.

08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Kryptys LT 1/8. 
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje. 
09.45 „Keliauk su“ „Reporteriu“. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 „Partizanų keliais“. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Kryptys LT. 
19.00 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.
20.30 Dekonstrukcijos su Edmundu 
Jakilaičiu. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Šiandien kimba. 
01.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.50 „Vieno nusikaltimo istorija“.
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:30 Galiūnų varžybos Lietu-
va – Latvija (k). 
07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Baltijos komandinis galiūnų 
čempionatas. 
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Arabijoje su Levisonu Vudu“.
11:30 „Pričiupom!“.
12:00 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
13:00 „Gordono Ramzio virtuvės koš-
marai“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:05 „Ekstrasensų mūšis“.
18:20 „Lemtingi skambučiai“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
23:00 „Sūnus paklydėlis“.
23:55 „Fargo“.
01:45 Skubi siunta.
03:10 Grobis.
04:35 Programos pabaiga. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.

09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Stilius. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.

16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
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.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Ben-
galijos“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Stop juosta (su vertimu į gestų 
k.). Komunikacija tarpukariu.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro progra-
ma. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema (kart.).
05:15 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Pasaulis pagal moteris“. 
09:00 „Šviesoforas“. 
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Virtuvė. Karas dėl Viešbučio“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 
„Taksi 5“.
00:05 „Majų baikerių klubas“.
01:05 „Einšteinas“.
02:00 „Tironas“.
02:55 „Imperija“.
03:45 „Majų baikerių klubas“.
04:35 „Kietuoliai“.
05:00 „Naujakuriai“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 „Kvailiai šėlsta“.
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios..
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS 10 000 
metų prieš Kristų.
00:40 „Mirtinas ginklas“.
01:35 Neįmanoma misija. Šmėklos 
protokolas.
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:15 Programos pabaiga.

05.29 Pograma.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Kaimo akademija. 

07.00 Baltijos kelias. 
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Pagaliau savaitgalis. 
09.00 Kaimo akademija. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Informacinė publicistinė laida.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys”.

2020 08 21
Penktadienis

2020 08 22
Šeštadienis

2020 08 23
 Sekmadienis

2020 08 24
  Pirmadienis
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02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.45 „Reali mistika“.

06:00 „CSI. Majamis“.
06:50 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Reali mistika“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Absoliutus blogis. Pomirtinis gy-
venimas.
22:55 „Jūrų pėstininkai“.
00:50 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
02:05 „Sūnus paklydėlis“.
02:50 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
03:35 „Visa menanti“.
04:20 Programos pabaiga. 2020 m.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.

09:15 Džesika Flečer.
10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Daiktų istorijos. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stilius. 
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 Burmistras. Konstantinas Sta-
šys. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Stilius. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema (kart.).
05:15 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:55 „Žuvėliokai“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Virtuvė. Karas dėl Viešbučio“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Virtuvė. Karas dėl Viešbučio“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 
„Džiunglės“.
00:20 „Majų baikerių klubas“.
01:30 „Einšteinas“.
02:25 „Tironas“.
03:20 „Imperija“.
04:10 „Majų baikerių klubas“.
05:10 „Naujakuriai“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 

17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Domino.
00:20 „Mirtinas ginklas“.
01:15 10 000 metų prieš Kristų.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 „Kalnietis“.
05:25 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Pagaliau savaitgalis. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika”.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
09:30 „Ekstrasensai tiria“.
10:30 „Kobra 11“.
11:30 „Kondoras“.
12:30 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Derybininkas.
23:50 Absoliutus blogis. Pomirtinis gy-
venimas.
01:35 „Būk ekstremalas“.
02:25 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
03:10 „Visa menanti“.
03:55 Programos pabaiga. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.

09:00 Žinios. Orai.
09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 (Ne)emigrantai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Kelias, nuvilnijęs į laisvę. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Gimę tą pačią dieną. 
03:00 LRT radijo žinios.

03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. Humoro progra-
ma. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema (kart.).
05:15 Seselė Beti. 

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Virtuvė. Karas dėl Viešbučio“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Virtuvė. Karas dėl Viešbučio“.
20:30 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 
„Aš, kitas aš ir Irena“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Aš, kitas aš ir Irena“.
00:25 „Majų baikerių klubas“.
01:30 „Einšteinas“.
02:25 „Tironas“.
04:00 „Majų baikerių klubas“.
05:00 „Naujakuriai“.
05:25 Programos pabaiga.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Nuo... Iki...
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios..
22:30 VAKARO SEANSAS Itališkas 
apiplėšimas.
00:45 „Mirtinas ginklas“.
01:35 Domino.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 „Kalnietis“.
05:25 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Alfa taškas. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Netikėtas teisingumas”.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Kryptys LT. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys”.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

06:10 „CSI. Majamis“.
07:05 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Kondoras“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Apgaulė.
22:50 Derybininkas.
01:30 „Būk ekstremalas“.
02:20 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:05 „Visa menanti“.
03:50 Programos pabaiga. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva. 
06:30 Žinios. Orai.

09:15 Džesika Flečer.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Pasaulio puodai. 
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stambiu planu. Jekaterina Lav-
rinec. 
19:25 Pasaulio teisuoliai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Kelionės namo. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Laikinosios sostinės fenome-
nas. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Stambiu planu. Jekaterina Lav-
rinec.
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Dienos tema. (kart.).
05:15 Seselė Beti.

06:25 „Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai“.
06:55 „Elena iš Avaloro“.

07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Virtuvė. Karas dėl Viešbučio“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Palaužti sparnai“.
12:00 „Tikroji žvaigždė“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Virtuvė. Karas dėl Viešbučio“.
20:00 „Blogoms merginoms – viskas“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VASAROS KINO TEATRAS 
„Laiko kilpa“.
00:20 „Majų baikerių klubas“.
01:35 „Einšteinas“.
02:25 „Tironas“.
05:05 „Naujakuriai“.

06:30 „Iš širdies į širdį“.
08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Nuo... Iki... 
11:30 „Būrėja“.
13:30 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Našlaitės“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Stebuklas“.
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 „Turtuolė varguolė“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Visi pa-
saulio pinigai.
01:10 Itališkas apiplėšimas.
03:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:35 Alchemija. 
05:05 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė 
dokumentika. 
05:40 Programos pabaiga.

05.29 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 

07.00 Laikykitės ten. 
08.00 „Netikėtas teisingumas“.
09.00 „Pone prezidente”.
09.30 Grilio skanėstai. 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 „Pone prezidente”.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Paslaptys”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Reali mistika“.
01.30 „Paslaptys”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Pone prezidente”.
04.45 „Reali mistika“.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Kondoras“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
13:30 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Aš – šnipas.
22:55 Apgaulė.
00:45 „Būk ekstremalas“.
01:35 „Nusivylusios namų šeiminin-
kės“.
02:20 „Visa menanti“.
03:05 Programos pabaiga. 

2020 08 25
 Antradienis

2020 08 26
Trečiadienis

2020 08 27
 Ketvirtadienis
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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

Brangiai perkame-
miškus visoje 

Lietuvoje. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 699 29992

Brangiai perkame 
automobilius.

Išrašome reikiamus 
dokumentus.
Atsiskaitome, 

pasiimame vietoje.
Dirbame be 

laisvadienių.
Tel. 8 647 66927

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Vidaus pertvarų mūrijimas, gipso plokštės, glaistymas.
Plytelės. Dažymas, tapetai, dekoras. Grindys, durys.

Apšiltinimas, garso izoliacija.
Tel. 8 624 34603

Įvairių krovinių vežimas 
iki 3 tonų. 

Tel. 8 656 38881

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

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 

Perkame miškus su žeme arba iškirtimui, žemės 
sklypus. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 625 80008 

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 

Automobilių utilizavimas (Leipalingis).
 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383
Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax, 
August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai konsultacijai 
visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

Brangiai 
perku mišką 

(gali turėti
 bendrasavininkių, 
būti neatidalinta, 

su skolomis, 
areštuotas). 
Sutvarkau 

dokumentus. 
Tel. 8 644 55355

Nuomoja 3.15 m ilgio 
priekabą ir 4,5 m ilgio tralą. 

Tel. 8 78 43912

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą.  
Tel. +370 687 93693

Skandinaviško kapitalo bendrovė superka miškų ūkio ir 
kitos paskirties žemės sklypus. Tel. 8 609 86656

Margų karjeras parduoda:
• žvyrą (sijotą/nesijotą);
• smėlį, molingą gruntą;
• skaldą, žvirgždą, betono skaldą.
Transporto svėrimas /krovinių gabenimas.

Margų betonas:
• betono gamyba;
• betonvežio nuoma;
• betono siurblio paslauga.
Transportavimo paslaugos.

UAB „Transdosa“ – Margų karjeras ir betono gamyba. www.transdosa.lt
Užsakymai: karjeras.transdosa@gmail.com, tel. +370 676 25562
Adresas: Žvyro g. 2A, Margų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav.

Šienauju, mulčiuoju 
apleistas pievas, suku 

šieno rulonus. 
Tel. 8 671 09524 

UAB „Švykai“ reikalingi plataus profilio statybininkai/
dažytojai. Darbas komandiruotėse visoje Lietuvoje. Spe-
cialistams yra galimybė išvykti dirbti į užsienį. Galime 
priimti visą brigadą. Platesnė informacija telefonu 

+370 682 04710 arba +370 687 50429

Kokybiškas buto 
remontas, santechnika, 

vonių restauravimas. 
Tel. 8 607 38627

Skubiai parduodu 6 arų žemės sklypą  5 km nuo 
Druskininkų miesto, Jaskonių kaime,  Miglos g. 

4. Šalia pastatyti namai ir nuolat gyvena žmonės. 
Tel. 8 618 14474

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu 
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas 

prie prietaiso Druskininkų sav. 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.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

SAVIVARČIO PASLAUGOS
Krovinių pervežimas iki 3,5 tonų!!!

Vežame: juodžemį, skaldą, smėlį, statybines medžiagas, 
išvežame šiukšles, pervežame baldus.

Tel. 8 673 93725

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.

Autoservisui reikalingas automechanikas remon-
tuoti lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192
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Asmeniniai skelbimai
arais žemės. Tel. 8 673 77414

22 arų namų valdos sklypas pui-
kioje, jaukioje, naujai kuriamoje 
naujų namų gyvenvietėje Viečiū-
nuose, komunikacijos, puikus pri-
važiavimas. Kaina – 18 500 Eur. 
Tel. 8 624 69222

Gyvenamas namas Leipalingio 
miestelyje: 72 kv. m namas, 7,13 
arų sklypas. Kaina – 14 500 Eur.  
Tel. 8 616 48116

Garažas prie „Eglės sanatorijos“. 
Tel. 8 682 68940

Nuoma

Išnuomojamas 2-jų kamba-
rių butas Vytauto g. 2 aukštas, 
prieš „Maxima“ prekybos centrą.                                  
Tel. 8 645 49074

4 kambarių 100 kv. m butą Drus-
kininkuose, M. K. Čiurlionio g.  
Kaina – 300 Eur + mokesčiai (na-
mas po renovacijos). Tel. +370 
620 63909

Ilgam laikui išnuomojamas kote-
džas Mizarų g. Autonominis šildy-
mas. Tel. 8 615 43483

Keičia 

Keistumėme vieno kambario butą 
Gardino g. į sodybą ar namą. Tel. 
8 646 22367

Žemės ūkio produkcija

Pigiai parduoda ekologiškus svo-
gūnus. Skambinti nuo 14 val. Tel. 
8 607 96153

Šių metų derliaus rugius, 50 kg – 
6 Eur, vasarinius kviečius, 50 kg 
–7 Eur. Didesnį kiekį galiu prista-
tyti. Tel. 8 695 16057

Žieminiai kviečiai. Tel. 8 698 
14440

Parduodu avis auginimui arba 
mėsai po 50 Eur. Šieną po 
15 Eur  ir šiaudus rulonuose.                                    
Tel. 8 622 83325

Transporto priemonės ir jų dalys
Automobilis „Hyundai Matrix“, 1, 6 
l benzinas, 2004 m. Ką tik iš Vo-
kietijos, ideali būklė. Rida – 118 
000 km, minivenas. Tel. 8 692 
44465

„Volkswagen Golf“ 2 detalės: pil-
nos komplektacijos variklis (ben-
zinas) su pavarų dėže ir pusašiais 
(variklis su garantija), mažai nau-

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

Nekilnojamas turtas

9 arų sklype, Ratnyčios g. 2, 2 
aukštų mūrinis namas arba keičia 
į butą Vilniuje. Tel.: 8 602 10802,                          
8 675 57201

Įvairių dydžių namų valdos skly-
pai M. K. Čiurlionio g. 120, ša-
lia miško. Atlikti geodeziniai                           
matavimai, yra elektra, miesto 
komunikacijos. Tel. 8 602 10802

Pigiai parduodu 10 arų namų val-
dos sklypą M. K. Čiurlionio g. Tel. 
8 602 10802

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

Parduodamas erdvus 2 kambarių 
65,57 kv. m butas 2 aukšte iš 11 
naujos statybos name Liepų g. 
Kaina – 99 000 Eur. Tel. 8 687 
37575

Garažas prie senos katilinės. Tel. 
8 641 53929

1 kambario (35.30 kv. m) butas 
Veisiejų g. 3. Kaina – 25 000 Eur. 
Tel.: 8 613 80442, 8 614 40701

Kapitališkai suremontuotas 1 
kambario butas 1-ame aukšte 
Gardino g. 14 (2 a. namas). Kaina 
– 33 000 Eur, arba keičia į dides-
nio ploto butą. Tel. 8 604 48595

2 kambarių butas Gardino g.: 2 a., 
32 kv. m, tvarkingas arba keičia 
su priemoka. Tel. 8 683 98529

69 kv. m 3 kambarių butas naujos 
statybos name Liškiavos g. butas 
su grindininiu šildymu, labai ma-
žos šildymo išlaidos. Yra privati 
parkavimo vieta. Tel. 8 638 85452

Namų valdos sklypas: 4,5 arų, 
visos komunikacijos, Ratnyčėlės 
upelis. Yra rūsys – 150 kv. m. Tel. 
8 682 98506

Gyvenamos patalpos miesto cen-
tre V. Kudirkos g., prie Swedbank. 
15 kv. m. Tel. 8 682 98506

4 hektarai ir 40 arų žemės Ran-
damonių kaime (12 km nuo Drus-
kininkų), yra miškas, tvenkinys. 
Tel. 8 641 06802

Lazdijų r. Gudelių kaime nebran-
giai parduodama sodyba su 52 

dotas radiatorius, visos keturios 
durelės, geros būklės su stiklais, 
priekiniai amortizatoriai su spy-
ruoklėmis, sėdynės ir nauji prie-
kiniai žibintai. Tel.: (8 313) 54697,     
8 604 57914

„Renault Espace“, 1995 m., dyze-
lis. Tel.  8 686 69521

„Žiguliai“, istoriniai numeriai, TA 
iki 2024 m. „403 Moskvič“, „Toy-
ota Corolla“, automatas, 2001 
m. TA, dyzelis. Metaliniai stulpai 
– 260 cm ilgis, 12 vnt. Tel. 8 682 
98506 

Malkos ir mediena

Įvairios medienos malkos: rąs-
teliais, kaladėmis, kapotos. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8 698 
39795

Supjautos malkos. Tel. 8 622 
94035

Perka 

Pirkčiau sklypą, sodybą arba 
namą Dzūkijoje. Tel. 8 638 35813

Perku UAZ469 „Viliuko“ kariškus 
tiltus arba BTR blokiruotę, tarybi-
nių automobilių ir motociklų deta-
les. Tel. 8 606 14389

Įvairūs daiktai

Centrinio šildymo katilas – 190 
Eur, dvigulė lova – 20 Eur, spin-
ta ir stalai, naudota sekcija, vien-
gulės lovos – 10 Eur,  virtuvinės 
spintelės nuo 5 Eur, duris. Tel. 8 
616 48116

Naudota sofa-lova su 2 foteliais. 
Kaina – 200 Eur. Tel. 8 619 23415

70, 100 šulinio žiedai, M12, M14, 
MU18, MU20 sąramos, rugius: 50 
kg. 5 Eur. Tel.8 686 63015

Pianinas „Ryga“, mažai naudo-
tas.  Tel.  8 686 69521

Parduoda naudotas perdengimo 
plokštes. Tel. 8 646 88970

Naudotas geros būklės kieto kuro 
katilas „Defro“ (20 kW) su visa 
įranga ir boileriu „Dražice“ už 400 
Eur. Tel. 8 616 22884

Antikvarinė, gerai veikianti siuvi-
mo mašina, vyriškas kalnų dvira-
tis, naudota automatinė skalbimo 
mašina, du tomai knygos „Anas-
tasja“, proginės tautinės juostos. 
Tel. 8 652 17391, 8 682 08399

Kineskopiniai televizoriai „Philips“ 
(51 cm įstrižainė) – 15 Eur, 37 cm 
– 12 Eur, kineskopinių TV distan-
ciniai pulteliai ir Scart laidai – nuo  
2 Eur, naudoti medžio drožlių 
plokščių skydai 1,54 cm X 60, 5 
cm – 18 vnt. 1, 77 cm X 50 cm 
–  6 vnt.  1, 5 Eur už kv. m, skalde-
lė trinkelių klojimui: 1 maišas – 4 
Eur, pakabinami šviestuvai – nuo 

Fasadų šiltinimas, 
Poliestirolo
 klijavimas 

(armavimas, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

Pjaunu žolę, tvarkau 
apleistus sklypus. 
Tel. 8 608 70658

Parduodamas 200 arų skly-
pas Lipliūnuose. Elektra sklype, 
geras privažiavimas, atlikti geo-
deziniai matavimai, šalia gyve-
na kaimynai, sklypas apsuptas 
miško. Kaina – 26 000 Eur. 

Tel. +370 629 87015 

5 Eur, medžioklinis šautuvas IŽ-
H27, 12 kalibro su medžiokliniu 
prožektoriumi – 250 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Reikalinga

Reikalingas meistras, galintis at-
restauruoti senovinį stalą.  
Tel. 8 686 08616

Dovanoja

Dovanoja sekciją, išsivežti pa-
tiems. Tel.  8 686 69521

Kiti

Rugpjūčio 1 d. Pakalnės g, šalia 
Vijūnėlės tvenkinio, pamestas 
raktų ryšulys su šviesiai žaliu 
plastiko dirželiu. Tel. 8 699 44250

Vokiška indukcinė 2 vietų ekono-
miška, nešiojama viryklė, kaina 
– 100 Eur. Kambario antena – 15 
Eur, lauko palangės antena – 17 
Eur. Tel. 8 662 10144, skambinti 
vakare nuo 18-21 val.

Ieško darbo

50 m. vyras ieško bet kokio papil-
domo darbo. Tel. 8 600 71062

Ieško kiemsargio arba budėtojo, 
apsaugos darbuotojo darbo. Tel. 
8 692 44465

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai. 
Tel. 8 687 41202

Parduodamos 
58,25 kv. m 

patalpos 
Druskininkuose,

renovuotame 
name,

 Liškiavos g. 
Patalpos – 

šviesios, su atski-
ru įėjimu.

Dėl patalpų 
teirautis

 tel. 8 624 16580

Valome geriamojo vandens šulinius. 
Tel. 8 692 52051

Valome geriamojo 
vandens šulinius. 
Tel. 8 692 52051

Apdailos ir santech-
nikos darbai. 

Tel. 8 627 57085 ir 
8 687 27676
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 

www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 arba el. paštu:  

info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje

„Mano Druskininkai“!

Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 

Smagus vakarėlis 
Didžiasalyje

Alfreda Pigagienė 

Būrelis druskininkiečių nulipo nuog 
laškos ir lėkė in Dzidzasalį vaidinimo 
padaboc. 

Čia mus gražiai pasitiko Bilso ben-
druomenės pirmininkė Gražina Au-
guvienė. Prisirinko pilna salė ben-
druomenės narių ir svetelių. Teatras 
„Labas“ iš Vilniaus atvežė komedi-
ją „Kas apsakys tas dzūkų linksmy-
bes“. 

Spektaklis sukurtas pagal tau-
tosakininkų Petro Zalansko, Ro-
žės Sabaliauskienės ir kitų užrašy-
tas istorijas. Vaidina dvi dzūkaitės 
– Neringa Varnelytė iš Druskinin-
kų, dirbanti Valstybiniame Jaunimo 
teatre, ir Vitalija Mockevičiūtė iš Ne-
dzingės, dirbanti Lietuvos Naciona-
liniame dramos teatre. Abi jos žino-
mos ir iš TV humoro laidos „Dviračio 
šou“. Kartu atvyko ir muzikantai Da-
rius Mockevičius ir Paulius Kovalen-
ko iš folkloro grupės „Ratilai“. 

Dar prieš spektaklį Bilso bendruo-
menės pirmininkė G. Auguvienė 
džiaugėsi, kad tokios garsios artis-

tės ir populiarūs muzikantai aplan-
kė Dzūkijos kaimą. Profesionalios 
aktorės tarmiškai pasakojo dzūkiš-
kas legendas ir sakmes. Stebėjome, 
kaip cinginė kudlė apgavo pacį gra-
žiausių bernų ir už jo ištekėjo. Visi, 
sulaikę kvėpavimą, klausėmės, kuo 
gi baigsis istorija apie 100 moterų 
ir 100 velnių. Vyrai buvo pamokyti, 
kaip patikrinti moterį, ar ji ne laumė... 
Išgirdome ir kitas istorijas. Netrūko 
emocijų.

Tik labai geri profesionalai balsą 
gali taip valdyti, kaip tai atliko Nerin-
ga su Vitalija. Pasakojimus lydėjo D. 
Mockevičiaus ir P. Kovalenko atlie-
kamos melodijos bei skambios dai-
nos. Jiems pritarė ir žiūrovai. Daina-
vome, o ir kojos pačios kilnojosi. Ne 
tik delnus nuo plojimų skaudėjo, bet 
ir juokėmės iki ašarų. Pabaigoje visi 
kartu sudainavome dainą apie obe-
lėlę. Ir obuolaicų iš artistų sodo visi 
pakaštavojom. O jau gardumėlis! 

Ačiū teatro „Labas“ kūrybinei gru-
pei už puikias akimirkas, gražias 
Dzūkijos krašto sakmes ir melodi-
jas. Gyvuokite dar daugelį metų! 

Teatras „Labas“ iš Vilniaus atvežė komediją „Kas apsakys tas dzūkų linksmybes“/
Alfredos Pigagienės nuotrauka


