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Mažųjų druskininkiečių laukia savo darbą ir 
vaikus mylintys jaunieji pedagogai

Tuo metu, kai visa Lietu-
va pripažįsta, kad šalies pe-
dagogai sensta, o mokyklos 
tuštėja, Druskininkuose si-
tuacija visai kitokia. Kasmet 
kurorte daugėja ikimokykli-
nukų, moksleivių, o mokyto-
jų ir auklėtojų gretas papildo 
jauni ir pilni energijos peda-
gogai, pasirengę save ati-
duoti jaunųjų druskininkiečių 
ugdymui bei jų skrydžiui į sa-
varankišką gyvenimą.

Artėjant naujiesiems moks-
lo metams, savaitraščio 
„Mano Druskininkai“ žur-
nalistai susitiko su jaunais 
pedagogais, kurie nuo šio 
rugsėjo pradeda darbus 
Druskininkų vaikų lopšeliuo-
se-darželiuose ir mokyklose. 

Su jaunomis, šauniomis auklė-
tojomis ir mokytojomis kalbėjo-
mės apie pedagogo profesiją, 
pašaukimą, darbo su vaikais 
ypatumus, pedagogų nuotai-
kas, artėjant Rugsėjo 1-ajai ir 
meilę vaikams, kuri rusena kie-
kvieno tikro pedagogo širdyje.

Elinga Misiūnaitė (dirba vai-
kų lopšelyje-darželyje „Žibu-
tė“): „Druskininkuose dirbu 
antrus metus. Šiame mieste 
atsiradau labai netikėtai. Prieš 
dvejus metus atvykau atosto-
gų į Druskininkus, juos įsimy-
lėjau ir čia likau gyventi. Kartą 
nuvažiavau į vieną nuostabų 
festivalį, kuriame supratau, 
kad esu gimusi dirbti su vai-
kais, turiu tam noro ir polė-
kio. Tada parašiau gražų pos-
tą į „Facebook“ paskyrą apie 
tai, kad norėčiau dirbti su vai-
kais. Jį perskaitė lopšelio-dar-
želio „Žibutė“ direktorė Rasa 
Vaisietienė, patikėjo mano įra-
šu ir pasikvietė pokalbio. Taip 
atsiradau „Žibutėje“. 

Turiu pripažinti, kad pasikei-
tė mano požiūris į šį darbą, kai 
jį pradėjau dirbti. Galvojau, kad 
viskas bus paprasčiau. Maniau, 
kad su vaikais bus lengviau su-
sitarti. Bet gal dar ir smagiau, 
kai yra tų netikėtumų. Tu turi 
planą, bet nežinai, kaip vaikai 
jį pakoreguos. Tai ir žavi mano 
darbe. Meilė supratimas ir kan-
trybė yra svarbiausios savybės, 
dirbant su vaikais. Nors esu bai-
gusi ekonomikos mokslų studi-
jas, pedagogika mane žavi la-
biau, nei skaičiai.“

Diana Šinkonienė (dirba „Ži-
butėje“): „Pedagoginį darbą 
dirbu pirmus metus. Anksčiau 
teko dirbti mokykloje, su pradi-
nukais, tačiau toks darbas ma-
nęs nesužavėjo. Labiau nori-
si širdį atiduoti mažyliams, nes 
su mažesniais vaikais yra di-
desnė improvizacijos galimy-
bė. Pati auginu ketverių metų 
dukrą, gal todėl darbas su ma-

Rugsėjo 1-osios nekantriai laukia jaunosios Druskininkų švietimo įstaigose dirbsiančios pedagogės: E. Misiūnaitė, G. Ruckutė, R. Pla-
tūkienė, A. Dimšienė, D. Šinkonienė/Roberto Kisieliaus nuotrauka Druskininkai 
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žesniais vaikais pakerėjo, no-
riu toliau su jais dirbti. Rugsėjo 
1-osios laukiu su nerimu, nes 
teks įsivažiuoti į naują darbo 
sritį – mokykla ir darželis yra 
du skirtingi dalykai.“

Aušra Dimšienė (dirbs „Ži-
butėje“): „Marijampolės kole-
gijoje studijuoju Vaikystės pe-
dagogiką, esu trečiakursė. 
Dvejus metus dirbau daržely-
je auklyte, o direktorė paskati-
no imtis auklėtojos darbo. Tai-
gi šiemet dirbsiu su pačiais 
mažiausiais – lopšelinukais. 
Manęs daugelis klausia, ko-
dėl pasirinkau pedagogo kelią. 
Manau, kad tai – giminės tradi-
cija. Mano šeimoje – gausybė 
pedagogų: močiutė buvo mo-
kytoja, anyta, vyro sesės irgi 
pedagogės. Dirbti su vaikais 
mane traukia nuo paauglystės. 
Dirbant su jais, reikia meilės 

ir kantrybės. Man atrodo, kad 
visa tai aš savyje turiu. 

Laukiant rugsėjo, daug emo-
cijų. Nerimas, nekantrumas, 
džiaugsmas. Man tai bus dide-
lė šventė.“

Raminta Platūkienė (dirbs 
„Žibutėje“): „Nuo rugsėjo dirb-
siu su paruošiamukais, 2019 
metais gimusiais vaikais. Sausį 
į „Žibutę“ atėjau dirbti su speci-
aliųjų poreikių vaikais, bet direk-
torė greitai mane perkvalifikavo, 
sakė, jog galiu daugiau, paskati-
no tapti auklėtoja. Pradžioje bu-
vau pavaduojanti auklėtoja, o 
šiemet jau būsiu paruošiamukų 
mokytoja. Mane žavi darbas su 
vaikais. Kiekviena diena vis ki-
tokia, negali nuspėti, koks bus 
rytojus, nes vaikai kaskart at-
eina vis kitokios nuotaikos. Sa-
kyčiau, kad kiekviena diena su 
vaikais yra nuotykis. 

Kai kurie tėvai skundžiasi, 
jog jiems sunku susitvarkyti su 
dviem-trim vaikais, o pas mus 
grupėje jų būna labai daug. 
Reikia daug kantrybės, tačiau, 
jei juos sugebi sudominti, tada 
galima puikiai valdyti. Manau, 
kad su grupe, jei juos sudomi-
ni, yra lengviau, negu tėvams 
su dviem-trim vaikais. Auklė-
toja mažiesiems yra kaip antra 
mama, nes su ja vaikai pralei-
džia daug laiko. 

Mes vaikams daug savęs ati-
duodame, todėl labai džiaugia-
mės, kai jie mus sugeba kas-
dien kuo nors nustebinti: savo 
poelgiais, apkabinimais, nuo-
širdumu. 

Mokslo metų pradžią pasitin-
ku su baime ir nekantrumu, ti-
kiu, kad Rugsėjo 1-oji bus labai 
graži šventė.“
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Druskininkų  savivaldybės informacija

Aptartas regioninės politikos formavimas bei Lietuvos kurortų aktualijos
Penktadienį Savivaldy-

bės meras, Lietuvos kuror-
tų asociacijos prezidentas 
Ričardas Malinauskas Drus-
kininkuose organizavo su-
sitikimą-diskusiją svarbiais 
regioninės politikos formavi-
mo bei Lietuvos kurortų pro-
blematikos klausimais.

Susitikime su Druskininkų sa-
vivaldybės vadovais ir vietiniais 
verslininkais dalyvavo Vyriau-
sybės kanclerio pirmasis pava-
duotojas Lukas Savickas, Vidaus 
reikalų viceministras Tautvydas 
Tamulevičius, Seimo narys Ze-
nonas Streikus.

Druskininkų aktualijas sve-
čiams pristatęs meras R. Mali-
nauskas iškėlė Lietuvos kuror-
tams ir kurortinėms teritorijoms 
aktualias finansavimo paskirs-
tymo, investicijų į kurortus didi-
nimo, prioritetų kurortams ir ku-
rortinėms vietovėms skyrimo 
ateinančiu ES finansiniu laikotar-
piu problemas.

„Džiaugiuosi, kad diskusija 
buvo produktyvi ir aktyvi. Nedaž-
nai tenka sutikti tokius kompe-
tentingus valdžios atstovus, kurie 
iš pusės žodžio supranta regio-
nų problemas įvairiose srityse. 
Nuoširdžiai dėkoju L. Savickui ir 
T. Tamulevičiui už jų įsigilinimą į 
regionų problemas, į esamos si-
tuacijos supratimą, įžvalgumą ir 
regionų palaikymą. Džiaugiuosi, 
kad pavyko aptarti keletą ne tik 
Druskininkams, bet ir kitiems Lie-
tuvos kurortams bei regionams 
svarbių probleminių klausimų. 
Tokie susitikimai yra labai nau-
dingi ir reikalingi – Vyriausybės, 

Seimo atstovai išgirdo, kokiomis 
aktualijomis gyvena Druskinin-
kai, su kokiomis problemomis su-
siduria vietos verslas. Neabejoju, 
kad po šio susitikimo pavyks iš-
spręsti mūsų bendruomenei ak-
tualius klausimus“, – sakė meras 
R. Malinauskas. 

Savivaldybės vadovas akcenta-
vo, kad būtina surasti mechaniz-
mą, kuris leistų padidinti finansa-
vimą kurortų ir kurortinių vietovių 

savivaldybėms. Jis taip pat at-
kreipė dėmesį, jog dabar lėšos 
kurortams yra skiriamos pagal 
miesto plotą – šiuo atveju Drus-
kininkai smarkiai nukenčia.

Druskininkų savivaldybės tary-
ba yra priėmusi sprendimą dėl 
kurorto ribų išplėtimo, tačiau vis-
kas stringa Aplinkos ministerijo-
je.

„Pagal galiojančią tvarką, pri-
vatūs miškai negali būti įtrauk-

ti į miesto teritoriją. Šią situaci-
ją būtų galima pakeisti, jei mes 
išmokėtume kompensacijas į 
miesto teritoriją įtraukiamų miškų 
savininkams už negautą naudą. 
Ši suma gali siekti kelis milijo-
nus eurų, mums tai – dideli pini-
gai. Tačiau, sumokėję kompen-
sacijas, mes išsaugotume mišką 
miesto teritorijoje. Juk esame ku-
rortas, garsėjantis švariu oru, 
savo pušynais, o kai kur vietoj 

pušynų jau lieka tik dykvietės“, – 
sakė R. Malinauskas.

Susitikimo metu diskutuota apie 
investicijų netolygumus, lyginant 
didmiesčius ir regionus. Atkreip-
tas dėmesys į būtinybę skir-
ti papildomą finansavimą turiz-
mo Lietuvoje skatinimui, taip pat 
2021-2027 m. Europos finansavi-
mo laikotarpiu daugiau dėmesio 
skirti būtent investicijoms į kuror-
tus ir kurortines vietoves.

„Statistikos skaičiai rodo, kad 
Druskininkai – didžiausias ir lan-
komiausias Lietuvos kurortas. 
Šiuo metu su Europos kurortais 
galime konkuruoti kainomis ir 
paslaugų kokybe, tačiau be pa-
pildomų investicijų ta konkuren-
cija, palyginti, yra labai sudėtin-
ga. Į turizmą per pastaruosius 
dešimtmečius buvo investuoja-
ma nedaug. Todėl labai norė-
tųsi, kad valstybė įvertintų šios 
srities potencialą“, – sakė R. 
Malinauskas.

Druskininkų verslininkus vieni-
jančios asociacijos „Druskininkų 
klubas“ nariai svečiams papasa-
kojo apie pandemijos įtaką turiz-
mo verslo sektoriui.

Verslininkai akcentavo, kad 
verslui šiuo metu sudėtinga iš 
bankų gauti projektų finansavimą.

Susitikimo metu kalbėta apie 
ES lėšas COVID-19 pandemijos 
padarinių mažinimui ir ekonomi-
kos gaivinimui, taip pat apie vals-
tybės papildomai skirtas lėšas 
projektams ir jų įgyvendinimui.

Visus susitikimo metu išsaky-
tus siūlymus Druskininkų savi-
valdybės vadovai pateiks Vyriau-
sybės kanceliarijai.

Į susitikimą Druskininkų savivaldybėje atvyko Seimo narys Z. Streikus, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas L. Savickas, Vi-
daus reikalų viceministras T. Tamulevičius/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Praėjusį penktadienį Druski-
ninkų savivaldybės meras Ri-
čardas Malinauskas ir mero 
patarėjas Simonas Kazakevi-
čius susitiko su druskininkie-
čiais, dalyvausiančiais koman-
diniame nuotykiniame ralyje 
po visą Lietuvą „Ryterna mo-
dul Mototourism rally“.

Į susitikimą atvykusių koman-
dų atstovams meras palinkėjo 
sėkmės, ištvermės ir kuo dau-
giau gerų įspūdžių: „Man labai 
smagu, kad druskininkiečiai yra 
savo krašto ambasadoriai. Ko-
mandų atstovams įteikiau sim-
bolines dovanas – Druskininkų 
vėliavas ir marškinėlius. Ralio 
metu jie ne tik varžysis, bet ir 
garsins Druskininkus. Linkiu sė-
kmingo starto, saugaus kelio ir 
sėkmės!“

Rugpjūčio 22 dieną prasidėju-
siame ralyje Druskininkams ats-
tovavo 4 komandos: „Už Druski-
ninkus!“ (Artūras Skausmenis, 
Aivaras Kadziauskas, Eiman-
tas Radzvilavičius, Vladas Ra-
dzvilavičius), „Druskiniai“ (Ignas 
Marcinonis, Karolis Lukšys), 
„Kelių vaiduokliai“ (Andrius Klu-
sikas, Darius Šapoka), „TO-
RES 5“ (Povilas Barysas, Anta-
nas Mikalonis, Vygantas Akelis, 
Mindaugas Matulevičius, Min-
daugas Akelis).

„Ryterna Modul Mototourism 
Rally“ (MTR) – tai intelektualus, 
kultūrinis, pažintinis, nuo 2011 
metų organizuojamas mototuris-
tinis ralis, kurio metu dalyviai va-
žiuoja motociklais po visą Lietu-

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas ir jo patarėjas S. Kazakevičius į kelionę palydėjo komandiniame nuotykiniame ralyje po visą Lietuvą „Ryterna modul Mototourism 
rally“ dalyvavusius druskininkiečius/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Išlydėtos Druskininkams „Ryterna modul Mototourism rally“ 
atstovausiančios komandos

vą, aplanko kultūros, paveldo ir 
kitas vertingas krašto vietoves ir 
už organizatorių pateiktų užduo-
čių įvykdymą gauna taškus. Ko-
manda, surinkusi daugiausiai taš-
kų, laimi.

Renginys organizuojamas Bal-
tijos kelio dienos išvakarėse. Ir 
tai nėra atsitiktinumas. Būtent ši 
mintis prieš devynerius metus ir 
įkvėpė renginio pradžią. Tai – lyg 
nauja Baltijos kelio versija, su-

jungianti žmonės, kuriems rūpi 
jų kraštas. Tik simbolinis susiki-
bimas rankomis vyksta, apjuo-
siant Lietuvą motociklais ir suku-
riant savo Baltijos kelio maršrutą. 
Prisijungti gali kiekvienas bet ku-

rios šalies vietovės gyventojas. 
Net nevairuojantys motociklo gali 
sėsti į kitą transporto priemonę ir 
atvykti į vieną iš motociklininkų 
lankomą objektų susitikti, gyvai 
paspausti ranką.
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Druskininkų ugdymo įstaigos ruošiasi naujiems mokslo metams
Pirmadienį Druskininkų sa-

vivaldybės vadovai, adminis-
tracijos specialistai ir ugdy-
mo įstaigų vadovai aptarė, 
kaip Druskininkų ugdymo įs-
taigos ruošiasi naujiems 
mokslo metams.

Druskininkuose ugdymas bus 
organizuojamas įprastu būdu – 
mokyklų patalpose, tačiau laikan-
tis didesnių saugumo sąlygų.

„Šie mokslo metai bus kitokie 
– dėl pandemijos ministerija yra 
numačiusi nemažai apribojimų: 
didelis dėmesys bus skiriamas 
mokinių srautų suvaldymui pa-
mokų ir pertraukų metu, taip pat 
– neformaliojo ugdymo organi-
zavimui, mokinių pavėžėjimui, 
bendram saugumo ir asmens hi-
gienos užtikrinimui. Šis rugsėjis 
atneš nemažai pokyčių bei iššū-
kių mokytojams, tėvams ir vai-
kams. Neabejoju, kad bendro-
mis pastangomis pavyks visa tai 

įveikti. Suprantu, kad naujos tai-
syklės pareikalaus nemažo su-
sitelkimo, todėl prašau supra-
tingumo vieniems kitų atžvilgiu. 
Džiaugiuosi, kad, nepaisant 

visų iššūkių dėl ugdymo proce-
so planavimo, mokyklose šau-
niai įsibėgėjo mokinių inicijuoti 
pokyčiai: gražėja valgyklos, kyla 
lauko klasės, mokyklų vidaus ir 

lauko erdvės tampa daug pa-
trauklesnės“, – sakė meras R. 
Malinauskas.

Rugsėjo 1-osios šventės bus 
organizuojamos lauke, užtikrinat 
saugius atstumus, po šventės į 
klases eiti galės tik mokiniai.

Susitikimo metu mokyklų atsto-
vai papasakojo, kaip yra pasi-
ruošusios įgyvendinti Švietimo ir 
mokslo bei Sveikatos apsaugos 
ministerijų rekomendacijas: val-
dyti mokinių srautus pamokų ir 
pertraukų metu, organizuoti moki-
nių pavėžėjimą, maitinimą, žaidi-
mus lauke, neformalųjį švietimą, 
užtikrinti asmens higieną.

Mokyklose planuojama kiekvie-
nai mokinių klasei paskirti vieną 
konkrečią erdvę, kurioje vyks vi-
sos pamokos, ilginti pertraukas, 
pamokas pradėti skirtingu metu, 
skirstyti mokinių srautus valgyklo-
je, lauko zonose. Taip pat planuo-
jama pasitelkti pavasarį išbandy-

tą nuotolinį mokymo metodą.
Dėmesys bus skiriamas ir mo-

kinių pavėžėjimui. Mokiniai, ku-
rie į mokyklas atvažiuoja ir grįž-
ta mokykliniais autobusais, turės 
sėdėti saugiu atstumu vienas nuo 
kito ir vairuotojo. Visi turės dėvė-
ti kaukes, išskyrus tuos, kuriems 
dėl kaukės dėvėjimo gali pablo-
gėti sveikata, kurie serga lėtinė-
mis ligomis ir dėl to kaukės dėvėti 
negali. Kitą savaitę bus patikslin-
ti mokyklinių autobusų maršrutai 
ir jų laikas.

Neformalusis vaikų švietimas 
taip pat bus vykdomas, laikan-
tis visų saugumo reikalavimų. 
Esant galimybei, dailės pamo-
kos ar sporto būreliai bus orga-
nizuojami lauke, laikantis sau-
gaus atstumo.

Kiekviena ugdymo įstaiga su 
pasikeitusia tvarka tėvus supa-
žindins prieš rugsėjį per elektro-
ninį dienyną.

Druskininkuose ugdymas bus organizuojamas įprastu būdu – mokyklų patalpose, tačiau 
laikantis didesnių saugumo sąlygų/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų  savivaldybės informacija

Tarybos posėdyje priimti druskininkiečiams svarbūs sprendimai
Antradienį posėdžiavusi 

Druskininkų savivaldybės ta-
ryba pritarė 26-iems sprendi-
mų projektams, susijusiems 
su aktualiais finansų, švietimo, 
socialiniais, verslo ir kitų sričių 
klausimais.

Posėdyje buvo pristatytas ir pa-
tvirtintas patikslintas 2020 metų 
savivaldybės biudžetas, į jį įtrau-
kiant ministerijų skirtas tikslines 
dotacijas – 401,5 tūkst. eurų so-
cialinei paramai, sveikatos stipri-
nimui, švietimui ir kitoms sritims.

Taryboje buvo patvirtinti 2019 
metų konsoliduotųjų finansinių ir 
biudžeto ataskaitų rinkiniai.

Tarybos nariai pritarė projektui 
dėl viešame aukcione parduoda-
mo Savivaldybės nekilnojamojo 
turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų 
sąrašo, kuris papildytas dar vienu 
objektu – negyvenamomis patal-
pomis Gardino g. Minėtam turto 
sąrašui bus organizuojamas auk-
cionas.

Druskininkų politikai pritarė 
UAB „Litesko“ filialo „Druskinin-
kų šiluma“ planuojamai papildo-
mai investicijai – dujotiekio staty-
bai nuo ESO išdujinimo stotelės 
iki Druskininkų katilinės. Bus in-
vestuotuojama į naujo dujotiekio 
įrengimą nuo katilinės teritorijo-
je jau ESO įrengtos gamtinių dujų 

išdujinimo stotelės iki Druskininkų 
katilinės.

Įrengus gamtinių dujų išdujinimo 
stotelę (ESO lėšomis) ir iš jos iki 
katilinės nutiesus dujotiekį, gam-
tinių dujų kaina gali mažėti. Nu-
matomas investicijos dydis – 55 

tūkst. Eur.
Lietuvos savivaldybių asociaci-

ja kreipėsi į Druskininkų savival-
dybę dėl apdovanojimo „Auksi-
nės krivūlės riteris“ kandidatūros 
pateikimo – kandidatas turėtų būti 
nusipelnęs Lietuvos savivaldai. 

Tarybos nariams buvo pasiūly-
ta mero pavaduotojo Lino Urma-
navičiaus kandidatūra. Meras Ri-
čardas Malinauskas kalbėjo, jog 
L. Urmanavičius savivaldai ati-
davė 20 metų. Jo teigimu, tai ge-
riausia kandidatūra šiam apdo-

vanojimui. Tarybos nariai pritarė  
L.Urmanavičiaus kandidatūrai. 

Taryba patvirtino 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.

Tarybos nariai patvirtino ap-
mokėjimo tvarką už ikimokykli-
nio ugdymo įstaigų lankymą – 
mokėjimas bus skirstomas į dvi 
dalis: pastovioji dalis – 10 Eur 
per mėnesį bus mokama, neat-
sižvelgiant į tai, kiek dienų per 
mėnesį vaikas lankė ikimokykli-
nio ugdymo įstaigą ar bendro-
jo ugdymo mokyklos ikimoky-
klinio ugdymo skyrių, ir mokestį 
už maitinimą, kuris skaičiuoja-
mas ir mokamas tik už lankytas 
dienas.

Druskininkui politikai posėdy-
je priėmė palankius sprendimus 
verslui. Nuspręsta, jog dėl su CO-
VID-19 susijusiais ribojimais, didi-
nant atstumus tarp lankytojų, bus 
leista plėsti lauko kavinių teritori-
jas. Toks leidimas suteiktas iki tol, 
kol galios valstybinio lygio ekstre-
mali situacija. 

Antradienį posėdžiavusi Druskininkų savivaldybės taryba pritarė 26-iems sprendimų projektams, susijusiems su aktualiais finansų, 
švietimo, socialiniais, verslo ir kitų sričių klausimais/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Jaunimo užimtumo centre praūžė ekstremalaus sporto festivalis „Holy Pine“
Deividas Laukionis, 
JUC jaunimo darbuotojas

Rugpjūčio 22-oji – diena, kai 
penktą kartą iš eilės varžy-
tis tarpusavyje ir išsiaiškin-
ti, kuris iš jų yra geriausias, 
Druskininkuose susirinko eks-
tremalaus sporto atstovai iš vi-
sos Lietuvos. Būtent šią dieną 
Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centro teritorijoje sureng-
tas ekstremalaus sporto festi-
valis „Holy Pine 2020“. 

Šiemet ši šventė buvo kiek kito-
kia. Ir dėl pakeistos datos, ir dėl 
taisyklių, ir dėl pačių sporto šakų. 
Įprastai ekstremalaus sporto fes-
tivalis vykdavo birželio mėne-
sį, bet dėl susiklosčiusios padė-
ties Lietuvoje ir pasaulyje renginį 
teko šiek tiek pavėlinti. Tačiau tai 
neužkirto kelio nusistovėjusioms 

tradicijoms. Gamta, kaip visada, 
buvo gailestinga ir užtikrino pui-
kias oro sąlygas renginio metu, 

o kas dėjosi prieš renginį ir po jo, 
vienas lietus ir debesys težino. 

Renginyje dalyvavo net 78 da-

lyviai, o žiūrovų per visą renginio 
dieną buvo apie 500. Žiūrovai, už-
gniaužę kvapą, stebėjo, kaip var-
žosi riedlenčių, BMX dviračių, 
riedučių, parkūro ir paspirtukų 
rungčių atstovai. Taip, perskaitė-
te teisingai – ekstremalaus sporto 
festivalio „Holy Pine“ atsirado nau-
ja sporto šaka – paspirtukai. Jau-
ni, energingi ir tikrai ekstremalius 
iššūkius mėgstantys jaunuoliai pa-
demonstravo savo sugebėjimus, o 
druskininkietis Justas Visockis at-
liko pirmą Lietuvoje triuką paspir-
tuku „back flip 180“.

Festivalis tęsėsi iki pat vidur-
nakčio, bet ir žiūrovams, ir daly-
viams buvo verta būti iki pat galo. 
Žiūrovai buvo ne kartą nustebin-
ti jaunuolių sugebėjimų, o dalyviai 
buvo apdovanoti puikiais prizais, 
kuriuos įsteigė mūsų rėmėjai: 
„Streetboards“, „Kablys Skate-

park“, „Stillbmx“, „Buddies wake“, 
„City Coffee“, UAB „Druskinin-
kų sveikatinimo ir poilsio centras 
AQUA“, „Druskininkai runners“, 
„Uniqa“, „Monster Energy“, „Pre.
sicion“, „Take Flight“, „Mamgrow“. 
Už laisvalaikio zonos žaidimus 
dėkojame „Games feast“.

Na, pereikime prie geriausiai pa-
sirodžiusių renginio dalyvių ir nu-
galėtojų. Pradėkime nuo riedlen-
tininkų. Riedlenčių kategorijoje 
pirmąją vietą iškovojo Žygiman-
tas Rudys, antroji vieta atiteko 
Dovydui Juciui, o trečias liko Min-
daugas Lukoševičius, kuris kar-
tu ir pelnė geriausio triuko „Best 
trick“ apdovanojimą. Jauniausio 
ir kiečiausio riedlentininko apdo-
vanojimas „Future skater“ atiteko 
Gintarui Kadziliauskui.

Žiūrovai, užgniaužę kvapą, stebėjo, kaip jaunuoliai atlieka įmantriausius triukus/Justi-
no Kygos nuotrauka
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Gubojiečių vasara – Druskininkuose

Daugiau kaip du dešimtme-
čius kiekvieną vasarą Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugija 
„Guboja“ – skėtinė neįgaliųjų 
asociacija, 28 metus veikianti 
neįgaliųjų meninės, kūrybinės 
veiklos srityje, į Druskininkuo-
se organizuojamą muzikinę 
stovyklą sukviečia nacionali-
nio „Spalvų muzikos“ orkestro 
dalyvius.

Nacionalinio „Spalvų muzikos“ 
orkestro branduolį sudaro regio-
ninių „Spalvų muzikos“ kolektyvų 
nariai iš Vilniaus, Šiaulių, Klaipė-
dos, Alytaus, Joniškio. Daugu-
ma iš jų turi sutrikusio intelek-
to, kompleksinę ar kitą negalią. 
Kartu su šiais muzikantais naci-
onaliniame „Spalvų muzikos“ or-
kestre dalyvauja muzikos profe-
sionalai. Orkestras dirba pagal 
pažangią „spalvų muzikos“ ugdy-
mo metodiką, 1995 metais perim-
tą iš Olandijos. Jos esmė – vieto-
je įprastų natų naudojami spalvoti 
ženklai, kurie padeda neįgaliąjam 
greičiau išmokti groti. Šio orkes-
tro sumanytoja ir projekto vado-
vė yra draugijos „Guboja“ pirmi-
ninkė Viktorija Vitaitė. Orkestrui 
šiais metais vadovauja du vyriau-
sieji dirigentai – Romualdas Brūz-
ga (Vilnius) ir Natalija Pugačie-
nė (Šiauliai) iš dviejų pagrindinių 
šiais metais dvidešimt penkerių 
metų veiklos sukaktį skaičiuojan-
čių orkestro regioninių kolekty-
vų,– LSKD „Guboja“ „Spalvų or-
kestro“ ir Šiaulių globos namų 
padalinio centro „Goda“ „Spalvų 

muzikos“ orkestro.
Šią vasarą, atsižvelgus į CO-

VID-19 grėsmę, muzikinė sto-
vykla organizuota mažesnėmis 
grupėmis, dviem pamainomis: 
pirmoji – liepos 1-5 dienomis, an-
troji – rugpjūčio 15-19 dienomis. 
Iš viso šią vasarą muzikinėje sto-
vykloje Druskininkuose dalyvavo 
daugiau kaip 70 muzikantų ir jų 
vadovų iš Vilniaus, Šiaulių, Joniš-
kio, Klaipėdos, Kauno, Alytaus, 
Druskininkų. 

Stovyklos programa buvo inten-
syvi – kasdien surengtos kūrybi-
nės dirbtuvės, kuriose muzikan-
tai repetavo, ruošėsi artėjantiems 
pasirodymams. Stovyklą vaini-
kavo nuotaikingi koncertai „Va-
saros šypsenos“, skirti visuome-
nei. Pirmame, surengtame liepos 
4 d. Druskininkų Pramogų aikštė-
je, pasirodė neįgaliųjų naciona-
linis „Spalvų muzikos“ orkestras 
(vyr. dirigentė N. Pugačienė), pa-
ruošęs atnaujintą muzikinę pro-
gramą. Koncertavo ir konkurso-
festivalio „Perliukai“ laureatai: 
dainininkai Emilis Korickij, Vai-
da Butautaitė, Edvinas Monsovs-
kij bei Raigardas Daraganas, pui-
kus džiazo pianistas, šiais metais 
sėkmingai baigęs Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijos bakalau-
ro studijas. Koncertą vedė klarne-
tininkas Karolis Pratkus. 

Antroji pamaina nuotaikingą 
koncertą ekspromtu surengė rug-
pjūčio 18 d. Vilniaus alėjoje. Jame 
dalyvavo jungtinės vilniečių, aly-
tiškių ir duskininkiečių gubojiečių 

pajėgos (orkestro vyr. dirigentas 
R. Brūzga). Koncertavo puikūs 
muzikantai: trombonininkas Min-
daugas Valaitis, dainininkas Emi-
lis Korickij bei Vilniaus Broniaus 
Jonušo muzikos mokyklos mo-
kiniai. Koncertą vedė daininin-
kė Raimonda Janutėnaitė. Sma-
gu, kad druskininkiečiai ir kurorto 
svečiai abejuose koncertuose ne 
tik mielai klausėsi orkestro pasiro-
dymų, bet ir kartu muzikavo.

Laisvalaikiu stovyklos dalyviai 
grožėjosi Druskininkais, dalyvavo 
pažintinėje, edukacinėje veiklo-
je, kurią mums padėjo organizuo-
ti draugijos „Guboja“ Druskininkų 
skyriaus pirmininkė Jūratė Kaza-
kevičiūtė. Smagu, kad muzikinės 
stovyklos dalyviai galėjo apsilan-
kyti dar viename gubojiečių ren-
ginyje – žmonių su negalia kū-
rybinių darbų parodoje „Vasaros 
spalvos“, kurioje buvo eksponuo-
jami mūsų bendražygių – drau-
gijos Alytaus „Guboja“ ir Alytaus 
miesto Socialinių paslaugų centro 
ugdytinių darbai.

Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugija „Guboja“ nuoširdžiai dė-
koja Druskininkų kultūros centrui 
ir viešbučiui „Dainava“ už ilgametį 
bendradarbiavimą ir paramą sto-
vyklos veiklai. Taip pat dėkojame 
Neįgaliųjų reikalų departamentui 
prie SADM, Lietuvos kultūros ta-
rybai už skirtą finansavimą. 

Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugijos „Guboja“ 

informacija

Tik supama tėviškos meilės šilumos, mokytojų pagarbios išminties šviesos ir ben-
draamžių emocinio gaivumo subujoja ir išsiskleidžia asmenybė.

Šaunus jaunime, garbūs mokytojai ir mieli tėveliai – su prasminga ir įpareigojančia 
augti švente!

Lietuvos Respublikos Seimo narys, kandidatas
Zenonas Streikus

Politinė reklama. Apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. MDR-PER-269-01

Kiekvieną vasarą Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ į Druskininkuose organizuojamą muzikinę stovyklą sukviečia 
nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro dalyvius/Asmeninio archyvo nuotrauka

Rugsėjo 1-osios šventiniai renginiai 
Druskininkų savivaldybės švietimo 

įstaigose
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla 

Pradinė mokyklėlė (Vytauto g. 24A): 10 val. priešmokyklinukų 
pirmoji pamoka; 11 val. antrokų pirmoji pamoka 

Mokyklos stadionas: 10 val. pirmokų pirmoji pamoka; 11 val. 
penktokų šventinė pamoka

Didžioji mokykla (M. K. Čiurlionio g. 92): 
10 val. ketvirtokų pirmoji pamoka; 11 val. trečiokų pirmoji pamoka; 

12 val. šeštokų pirmoji pamoka; 13 val. septintokų pirmoji pamoka; 
14 val. aštuntokų pirmoji pamoka 

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
Mokykla pirmoje pamokoje kviečia dalyvauti tik mokinius. Susitiki-

mai su tėvais rengiami atskirai sutartu laiku (prieš rugsėjo 1 d.).
Pirmosios pamokos mokiniams vyks jų klasėse: 9 val. prieš-

mokyklinės grupės  ir 1-osios klasės mokiniai; 9.30 val. 2 klasės mo-
kiniai; 10 val. 3, 4, 8 ir 10 klasės mokiniai; 10.30 val. 6-7 klasės mo-
kiniai; 11 val. 5 klasės mokiniai

Druskininkų „Ryto“ gimnazija
Gimnazijos aikštė (priešais įėjimą): 10 val. I gimnazijos klasės, 

10.45 val. II gimnazijos klasėms, 11.30 val. III gimnazijos klasėms, 
12.15 val. IV gimnazijos klasėms

Leipalingio  progimnazija
Progimnazijos stadionas: 9 val. 1-2 klasės; 10 val. 3-4 klasės; 11 

val. 5-6 klasės, 12 val. 7-8 klasės

Viečiūnų progimnazija
Progimnazijos vidinis kiemelis: 8 val. 8 klasė; 8.45 val. 7 klasė; 

9.30 val. 6 klasė; 10.15 val. 4 klasė; 11 val. 3 klasė; 11.45 val. 2 klasė
Progimnazijos aikštė (priešais įėjimą): 10 val. 1 klasės mokiniai; 

11 val. 5 klasės mokiniai

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla
Muzikos skyriaus Didžioji salė, Vytauto g. 23): 14 val. dailės ir 

choreografijos dalykų pirmokams; 15 val. muzikos dalykų pirmokams 
Informacija kitų klasių mokiniams – mokyklos interneto sve-

tainėje www.druskininkumm.lt

Druskininkų švietimo centras: 10 val. 9 klasės mokiniai; 15.30 
val. 10 klasės mokiniai; 16.30 val. 11 klasės mokiniai; 17.30 val. 12 
klasės mokiniai

Druskininkų lopšeliai-darželiai „Bitutė“ ir „Žibutė“,  ikimoky-
klinio ugdymo skyriai „Linelis“ ir „Liepaitė“ vaikus priims 8 val. 
Šventinės veiklos  atskirose grupėse bus organizuojamos visą dieną.

Daugiau informacijos galima rasti mokyklų interneto svetai-
nėse. Tėvams ir mokiniams visa aktualija informacija bus pa-
teikta elektroniniu paštu ir/arba el. dienynuose.

Grikio kelias: nuo grūdo – 
iki babkos

Savaitgalį Druskininkų Vil-
niaus alėjoje pasklis šviežių 
kepinių kvapas – pirmą kar-
tą Lietuvoje rengiamos griki-
nių babkų kepimo varžytuvės. 

Grikines babkas pagal savo 
vienetinius, iš mamų ir mo-
čiučių perimtus receptus 
keps kepėjos iš įvairių Dzū-
kijos vietovių. Varžomasi bus 
dvejose kategorijose: sal-
džios grikinės babkos ir griki-
nės babkos su lašinukais ke-
pime. Kepėjos demonstruos, 
kaip ir iš ko gaminama griki-
nė babka: maišys tešlą, spir-
gins spirgučius, gal net ir dai-
nuos, kad tešla geriau iškiltų. 
Sumaišytas babkas keps uni-
kalioje restorano „Velvetti“ 
malkomis kūrenamoje lauko 
krosnyje Vilniaus alėjoje.

Grikiai – kasdienė dzūkų duona
Šiandien apie grikių naudą aiš-

kina dietologai, o štai mūsų se-
noliai Dzūkijoje į savo racioną 
grikius įtraukdavo dėl sotumo, 
skonio, sveikatos ir gamtinių są-
lygų. Neginčijama tiesa, kad gri-
kiai pirmiausia – dzūkų kasdienė 
duona. Tiesiog prastos ir smė-
lėtos šio krašto žemės labiau-
siai buvo tinkamos grikio grūdui. 
Grikių rovimo darbai nederlingo-
se, lengvose dzūkų žemėse buvo 

tradiciškai palydimi savitų siauros 
melodinės apimties dainų, žino-
mų tik šiame regione.

Paskui grikių tradicijas – bu-
zelė, šaltanosiai ir babka

Deja, šiandien laukuose dai-
nos nebeskamba, ūžia kombai-
nai, rankomis grikius rauna vos 
vienas kitas ūkininkas. Tradici-
jos keliauja užmarštin. Kaip ir 
tradiciniai valgiai iš grikių. Tur-
būt retas jau žino, kad iš grikinių 
miltų būdavo gaminama „buze-
lė“ – populiariausias valgis ru-
giapjūtės ar grikių rovimo metu. 

Dar 20 a. antroje pusėje Dzū-
kijoje buvo kepamas apeigi-
nis kūčių valgis – šaltanosiai. Iš 
kruopų dzūkai virdavo košę su 
spirgučiais, kepdavo grikinius 
blynus ir kitus Dzūkijos krašto 
patiekalus. 

Tačiau įdomiausias tradicinis 
patiekalas, kuris būdavo privalo-
mas per šventes – grikinė bab-
ka arba boba. Na, dar dzūkiškos 
bandos. 

Dzūkai šiandien didžiuojasi šiuo 
nepaprastu krašto kulinariniu pa-
veldu, saugo jo paslaptis ir recep-
tus bei gamybos subtilybes per-
duoda jas iš lūpų į lūpas šeimos 
nariams.

16 psl.



2020 m. rugpjūčio 27 d. .                                                       Savaitraščio  Nr. 2695

Gintarė Ruckutė (dirbs Vie-
čiūnų mokykloje): „Kelerius 
metus dirbau su priešmokykli-
nukais, o šiemet turiu galimy-
bę pradėti darbą su pirmokais. 
Savo vaikus darželyje „užsiau-
ginau“ nuo trejų metų, dabar 
juos mokysiu pirmoje klasėje. 
Tai labai įdomu. Mačiau visą 
procesą – kaip vaikai auga, to-
bulėja, mačiau, kaip jie tarpu-
savyje bendrauja, pykstasi ir 
taikosi. Pradžioje pedagoginis 
darbas buvo nelengvas, nes 
dirbti pradėjau iškart, baigu-
si mokslus Vilniaus kolegijoje, 
kurioje studijavau pradinį ugdy-
mą. Paskui tęsiau šias studijas 
Lietuvos edukologijos univer-
sitete. Patirtis gera, pradėjau 
nuo mažiukų, o dabar pereina-
me į kitą pakopą. Įdomu, kaip 
jiems seksis pirmoje klasėje. 
Su pradinukais dar nedirbau, 
tad laukia nauja patirtis. 

Pati esu iš kilusi Viečiūnų, ten 
baigiau mokyklą. Man visada 
patiko šio krašto gamta, kaimo 
aplinka. Ugdymo įstaigoje vai-
kų nėra daug, jiems galima skir-
ti daugiau dėmesio, geriau juos 
pažinti. Visuomet žinojau, kad 
dirbsiu su vaikais. Tik nežino-
jau, su kokio amžiaus.

Lopšelio-darželio ir mokyklos 
kolektyvas beveik tas pats, to-
dėl vieni kitus pažįstame. Dau-
gelis mokyklos pedagogų – 
buvę mano mokytojai, todėl jie 
mane šiltai sutiko, kaip savą 
žmogų. 

Šiemetės rugsėjo 1-osios la-
bai laukiu. Šiek tiek nerimauju, 
nes tai bus nauja patirtis. Bet 
labai noriu save išbandyti. Gal 
dar kas nors patiks, gal dar ką 
nors norėsiu studijuoti. Laukiu ir 
džiaugiuosi.“

Tatjana Žarnauskienė (dirbs 
„Atgimimo“ mokykloje): „Bai-
giau tuometį Vilniaus peda-
goginį universitetą, sporto ir 
kūno kultūros specialybę, o da-
bar studijuosiu priešmokyklinį 
ir pradinį ugdymą. Nuo vaikys-
tės domėjausi sportu ir tą mei-
lę sportui norėjau perteikti vai-
kams, su jais aktyviai praleisti 
laiką. Todėl ir pasirinkau fizinio 
lavinimo mokytojos specialybę. 
Bet gyvenimo aplinkybės pasi-
keitė, reikėjo kraustytis į Druski-
ninkus, o čia nebuvo tokio dar-
bo. Po tam tikro laiko atsirado 
darbas mokykloje. Gal tai bus 

kita darbo kryptis, bet, manau, 
bus įdomu ir smagu, nes dirbsiu 
su vaikais priešmokyklinio ug-
dymo klasėje. Priešmokyklinu-
kai jau yra daugiau subrendę, 
jie žino savo poreikius, aš ži-
nau, ko iš jų reikalauti. Jie mane 
žavi tuo, kad jie jau yra, kaip su-
augę žmonės. Vaikai dažnai su-
geba nustebinti ir maloniai, ir 
net sukeldami šoką. Bet visada 
bandau net tą neigiamą jų nu-
stebinimą perteikti, kaip teigia-
mą emociją. 

Manęs dažnai klausia, kas 
svarbu geram mokytojui? Jiems 
atsakau, jog pedagogui būti-
na didelė kantrybė, supratin-
gumas. Ne tik mokymosi, bet 
ir gyvenimiškais aspektais. Pe-
dagogas turi suprasti ne tik vai-
kus, bet ir jų tėvus, atvirai su jais 
bendrauti. Jei vaikas turi vidinių 
problemų, mano tikslas su juo 
atskirai pabendrauti, išsiaiškin-
ti, kas jį slegia, paskatinti atvi-
ram pasisakymui, mokyti atsi-
skleisti klasėje, minioje. 

Rugsėjo pirmoji man tikrai bus 
šventė. Su gėlėmis, puikia nuo-
taika.“ 

Eglė Miknytė (dirbs „Bitutėje“: 
„Mokiausi Muzikos ir teatro aka-
demijoje. Pradėjau dirbti Drus-
kininkų M.K. Čiurlionio meno 
mokykloje. Mane sužavėjo Drus-
kininkų ramybė. Čia gali savyje 
užsidaryti, ramiai pabūti su savo 
mintimis. Dirbdama pedagoginį 
darbą, keliu sau daug tikslų, už-
davinių. Noriu kaip galima geriau 
dirbti, todėl dar ketinu baigti iki-
mokyklinio ugdymo studijas. La-
bai myliu vaikus, kiekvienas vai-
kas – aukso vertės. Manau, kad 
pedagogai turi visus vaikus my-
lėti vienodai, nesvarbu, ar vai-
kas jam atrodo geras, ar nelabai.  
Pedagogas negali būti per griež-
tas. Negalime pamiršti, jog pir-
mąjį mokytoją, su kuriuo vaikas 
susiduria savo gyvenime, jis at-
simena iki žilos senatvės. „Bitu-
tės“ bendruomenė puiki, vadovai 
pataria, pataiso, padeda. Džiugi-
na kolegiškas darbas. Tikiu, kad 
naujaisiais mokslo metais viskas 
bus gerai“. 

„Mano Druskininkai“ linki vi-
siems pedagogams šviesios Rug-
sėjo 1-osios šventės ir sėkmingo 
darbo visus mokslo metus. 

Parengė „Mano 
Druskininkai“ redakcija

Mažųjų druskininkiečių laukia 
savo darbą ir vaikus mylintys 

jaunieji pedagogaiAtkelta iš 1 psl.

T. Žarnauskienė ir E. Miknytė pasiruošusios vesti mažuosius į žinių pasaulį/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka

Parkūro ir BMX dviračių kategorijo-
se prizines vietas iškovojo ir druski-
ninkiečiai. BMX kategorijoje pirmą-
ją vietą užėmė Martynas Lagauskas, 
antroji vieta atiteko Erikui Majaus-
kui, trečioji – Adrijui Ivanovui, o ge-
riausio triuko titulą pagriebė Gau-
denis Jansonas. Parkūro varžybų 
pirmoji vieta atiteko šešiolikamečiui 
Oskarui Dzekunskui iš Vilniaus, an-
trąją vietą užėmė Evaldas Metrikis 
iš Druskininkų, o trečioji vieta atite-
ko kasmečiam prizininkui iš Kėdai-
nių Titui Valioniui. Perspektyviausio 
jaunojo parkūro atstovo titulą užsi-
tarnavo Druskininkietis Tomas Miku-
čionis.

Paspirtukų kategorijoje pirmoji vie-
ta atiteko Teodorui Žukauskui, antroji – 
Maksim Baradulin, o trečioje vietoje liko 
Sasha Sagaidako. Geriausią triuką pa-
rodė Kristionas Bružas. 

Na, ir paskutinioji, bet tikrai nė kiek 
ne prastesnė kategorija – riedučiai ir 
jos prizininkai. Pirmąją vietą iškovojo 
Justas Karčiauskas, antrąją – Vilius 
Erminas, trečiąją – Kornelijus Rinke-
vičius, o geriausią triuką atliko – Mar-
kas Jonuitis.

Tai tiek tų nugalėtojų. Dabar „Holy 
Pine“ atsisveikina iki kitų metų ir linki 
nepamiršti – tik atsikratę baimių, tapsi-
me laisvesni!

Jaunimo užimtumo centre praūžė 
ekstremalaus sporto festivalis „Holy Pine“

Atkelta iš 3 psl.

Festivalis „Holy Pine“ dalyviams padovanojo nepakartojamų įspūdžių, o jo akimirkas užfiksavo Justinas Kyga
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Restoranui „Sicilia“ reikalingi: padavėjai (-jos), virėjai (-jos). Tel. +370 698 72997

Kraujagyslių chirurgo konsultacijos – 
ir Druskininkų kardiologijos centre

Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus 
atlieka Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje dirbantis gy-
dytojas, kraujagyslių chirurgas Jonas Gutauskas

Gydytojas kraujagyslių chirurgas atlieka:
• kaklo kraujagyslių echoskopiją (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) kraujagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echoskopiją

Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B, Druskininkai

Užsakymo Nr. MDR-269-003

Druskininkų kardiologijos centre paci-
entus konsultuoja ir tyrimus atlieka gy-
dytojas, kraujagyslių chirurgas J. Gu-
tauskas/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkų šeimos klinikoje dirba profesionalių 
gydytojų odontologų komanda 

Druskininkų šeimos klinikoje, užtikrindami pacientų ir darbuotojų saugumą, odontologijos paslaugas teikia profesionalių gydytojų odonto-
logų komanda – iš Kauno miesto atvykstantys gydytojai odontologai Danguolė Baltrušaitienė ir Adomas Sabulis, taip pat gydytoja odon-
tologė Aida Varanauskaitė ir burnos higienos specialistas Aistė Augaitė. 

Klinikoje atliekamos šios odontologinės paslaugos:
-dantų protezavimas ir implantavimas (ir pagal TLK kompensaciją)
-terapinis gydymas 
-endodontinis gydymas (dantų kanalų gydymas)
-dantų šalinimas ir kitos chirurginės procedūros
-vaikų odontologija – esame ypatingai draugiški vaikams!
-profesionali burnos higiena 

Gydytojų konsultacijai ir tolimesniam gydymui galima užsiregistruoti tel. +370 696 91699, Sveikatos g. 30B, Druskininkai.
Druskininkų šeimos klinikoje, užtikrindami pa-

cientų ir darbuotojų saugumą, odontologijos 
paslaugas teikia profesionalių gydytojų odon-
tologų komanda/Asmeninio archyvo nuotrauka Užsakymo Nr. MDR-269-004

Skubiai parduodu 6 a žemės sklypą  5 km nuo Druskininkų miesto, 
Jaskonių kaime,  Miglos g. 4. Šalia pastatyti namai ir nuolat gyvena žmonės. 

Tel. 8 618 14474
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Druskininkai originaliai nusilenkė Čiurlioniui
Laimutis Genys

„Tokio įtaigaus, aukšto me-
ninio lygio reginio Druski-
ninkams gali pavydėti garsių 
atlikėjų koncertų išpaikinta ra-
finuoto skonio sostinės publi-
ka“, – taip apie muzikos ir etiu-
dų spektaklį „Vasaros naktis 
miške“, praėjusį penktadienį 
surengtą K. Dineikos sveikatin-
gumo parke, kalbėjo neskubė-
jusi skirstytis publika.

Atsidėkodamas už M. K. Čiurlio-
no dovanas bei švęsdamas me-
nininko 145-ąsias gimimo meti-
nes, jo miestas šįmet suskambėjo 
aukščiausiomis natomis. Vienu iš 
ryškiausių ir įspūdingiausių, iš-
skiriančiu savo turiniu, režisūri-
niais sprendimais ir atlikimu, tapo 
po atviru dangumi parodytas 2-jų 
dalių muzikos ir etiudų spekta-
klis „Vasaros naktis miške“ pagal 
M. K. Čiurlionio simfoninę poemą 
„Miške“.

Šiame etiudų muzikiniame spek-
taklyje buvo suburta puikių meni-
ninkų komanda, sugebėjusi su-
kurti vizualinį ir muzikinį stebuklą. 

Dvi simfonines poemas – M. K. 
Čiurlionio „Miške“ ir Ottorino Res-
pighi „Romos pušys“ – fortepijo-
nu keturiomis rankomis atliko du 
talentingi, ryškiomis muzikinėmis 
idėjomis ir neįprastais, efektin-
gais muzikiniais eksperimentais 
bei unikaliu jų atlikimu garsėjan-
tys Lietuvos pianistai – iš Drus-
kininkų kilusi Guoda Gedvilaitė-

Göhle ir akademinės bei džiazo 
muzikos virtuozas Motiejus Baza-
ras kartu su broliais Mykolu ir Be-
nediktu.

Išradingi menininkai visą kon-
certą atliko neįprasta akustinių 
bei elektroninių instrumentų su-
dėtimi, o 2-oje dalyje šios kūrybi-
nės grupės pastangomis netikėtai 
suskambo sudėtingos klasikinės 
muzikos bei nuotaikingo Antonio 

Vivaldi ciklo smuikui bei kameri-
niam orkestrui „Metų laikai“ džia-
zo aranžuotės.

Meninis įvykis, taip būtų ga-
lima pavadinti etiudų spekta-
lį „Vasaros naktis miške“, buvo 
kuriamas, panaudojant įvairias 
meninės raiškos priemones – 
audiovizualinius efektus, čia ir 
dabar į ekraną transliuojamą 
piešimą ant smėlio, choreogra-

fijos ir vaidybos elementus. Visa 
ši menų sintezė sukūrė unikalų 
meninį įvykį, kokio Druskininkai 
seniai nematė. 

„Kaskart, vaikščiodama po Di-
neikos parką, svajojau surengti 
koncertą parko scenoje. Šita vie-
ta, kaip ir visas parkas, dvelkia 
tokia ramybe, grožiu ir paslap-
timi. Nudžiugau, kai mano idėją 
ir pasiūlymą priėmė Druskininkų 

kultūros centro darbuotojai. Kar-
tu pradėjome fantazuoti, ir taip 
atsirado neeilinis, ypatingas, fan-
tastiškas, magiškas koncertas-
spektaklis „Vasaros naktis miš-
ke“, – kalbėjo garsi pianistė G. 
Gedvilaitė.

Šios reginio idėjos autorės ir 
režisierės, Druskininkų kultū-
ros centro direktorės Rimutės Vi-
niarskaitės žodžiais, tikrai sim-
boliška, kad Čiurlionio muzika 
suskambo miške, lydima vėjyje 
linguojančių pušų ritmo, mėne-
sienos šešėlių kalbos, šviečiant 
Zodiako žvaigždynams – aplinko-
je, kurią taip mylėjo menininkas.

„Norėjosi parodyti, kad Čiur-
lionio muzika gali būti nenuobo-
di, kaip daugelis įsivaiduoja, kad 
Čiurlionis gali būti įvairus, dau-
gialypis, tik reikia mokėti tai at-
skleisti. Teisingai parinkta erdvė, 
puikūs muzikantai, nuostabus 
oras – visa tai padėjo parodyti, 
jog Čiurlionis gali būti nenuobo-
dus. Man Čiurlionis yra pagrin-
dinis atskaitos taškas Lietuvos 
menininkams. Druskininkai – 
Čiurlionio miestas. Manau, mes 
dar neišsėmėme visų galimybių 
panaudoti Čiurlionį, kaip Druski-
ninkų traukos centrą. Šis rengi-
nys buvo bandymas tai padary-
ti“, – sakė R. Viniarskaitė.

Praėjusį penktadienį Druskinin-
kai aukštai pakėlė meninės raiš-
kos kartelę. Dar kartą nusilen-
kime Čiurlionio aurai ir genijaus 
jėgą jaučiantiems kūrėjams.

Etiudų muzikiniame spektaklyje suburta puikių menininkų komanda K. Dineikos parko erdvėse sukūrė vizualinį ir muzikinį stebu-
klą/Alvydo Lukoševičiaus nuotrauka

Bilso bendruomenės kulinarinės kelionės
Bilso bendruomenė bai-

gia įgyvendinti projektą „Bil-
so bendruomenės kulinarinės 
kelionės“, kurio tikslas – dzū-
kiškų bandų ir duonos kepimo 
edukacinių programų sukūri-
mas Bilso bendruomenėje.

Projekto metu įsigyti baldai, juodo-
sios keramikos indai, Dzūkijos kraš-
to kostiumai bei kitos priemonės, 
skirtos dzūkiškų bandų ir duonos 
kepimui ir pristatymui. Bendruome-
nė sukūrė dvi paslaugas turistams 
– dzūkiškų bandų ir duonos kepimo 
edukacines programas.

Projektas finansuojamas pa-
gal Druskininkų vietos veiklos 
grupės Vietos plėtros strategi-
ją „Druskininkų vietos veiklos 
grupės teritorijos vietos plėtros 
2015–2020 m. strategija“ prie-
monę „Regioninių produktų kū-
rimas panaudojant krašto kul-
tūros ir istorijos paveldą“ Nr. 
LEADER-19.2-SAVA-8. Bendra 
projekto vertė – 8750 Eur, iš Eu-
ropos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai skirta 7000 Eur parama.

Brangūs mano buvę mok ytojai, mokiniai, kolegos,
kiekvienam rugsėjo 1-oji – ypatinga šventė. Tądien atsiveria nauji mokslo ir žinių hori-

zontai, pasitinka nauji iššūkiai, nauji tikslai ir naujos galimybės. 
Kasmet rugsėjis atveria naują knygą, kurią visiems kartu tenka pripildyti naujų darbų, 

ieškojimų ir atradimų.
Mokslo ir žinių dienos proga visiems linkiu sveikatos, kantrybės, užsispyrimo ir realizuo-

tų svajonių. Kurkite, tobulėkite ir įgyvendinkite drąsiausias idėjas!

Visada Jūsų, Julius Matulevičius 
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Tapyba ant šilko – iš arti

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Druskininkų 
savivaldybė

Rėmėjas UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras 
AQUA“

Ingrida Griniūtė,
Druskininkų amatų centro 

„Menų kalvė“ vadovė 

Druskininkų kultūros cen-
tro padalinys Amatų centras 
„Menų kalvė“ – nauja univer-
sali kūrybinė erdvė Druski-
ninkuose, veikianti nuo 2019 
metų pavasario. Čia po vie-
nu stogu atvirose dirbtuvėse 
susibūrė ir profesionalūs dai-
lininkai, ir tautodailininkai, o 
visi norintieji iš arti gali pa-
matyti jų veiklą. Amatų cen-
tro tikslas – puoselėti vaiz-
duojamąjį ir taikomąjį meną, 
dailiuosius amatus, plėtoti 
šių sričių edukacinę veiklą.

Aktualizuodamas savo veiklą, 
Druskininkų amatų centras sie-
kia sutelkti kūrėjus, sudaryti ga-
limybes jų kūrybai ir jos sklaidai, 
pakviesti visuomenę susipažin-
ti su kūrybos procesu. Tapytoja 
ant šilko Rūta Burbulė – viena iš 
šiame centre kuriančių profesio-
nalių menininkių, siekianti akty-
viai populiarinti šią tapybos rūšį 
Lietuvoje. Kūrybinis bendradar-
biavimas su ja pagimdė idėją su-

rengti tapybos ant šilko plenerą 
„Šilko fiesta“.

Tapyba ant šilko – universali 
tapybos rūšis, apimanti ir vaiz-
duojamojo (paveikslai, nefunk-
cionalūs meniniai objektai, 
tekstilės skulptūroms), ir taiko-
mojo meno (skarelės, suknelės, 
užuolaidos, kiti aksesuarai ir in-
terjero detalės) aspektus. 

Rugpjūčio 11-14 dienomis 
Druskininkuose pirmą kartą su-
rengto plenero metu tapyba ant 
šilko buvo pristatyta įvairiapu-
siškai. Menininkai susipažino 
su kurortu ir dalyvavo kūrybinia-
me procese, organizavo atviras 
dirbtuves bendruomenei, suren-
gė bendrą kūrybos darbų par-
odą. Plenere dalyvavo penkios 
profesionalios tapytojos ant šil-
ko: R. Burbulė (Druskininkai), 
Lina Vaišnytė (Anykščiai), Eglė 
Lipinskaitė (Marijampolė), Zita 
Rutkauskienė (Kėdainiai) ir Joli-
ta Gylienė (Vilnius).

Plenero tema – Druskininkų 
įspūdžiai, tad, pirmiausia me-
nininkės aplankė žymias kuror-
to vietas ir kultūrinius objektus 
– M. K. Čiurlionio memorialinį 

muziejų, V. K. Jonyno galeriją, 
Druskininkų miesto muziejų ir 
Muziejaus galeriją, A. Česnu-
lio skulptūrų parką. Kūrybinio 
proceso metu menininkės ben-
dravo, dalijosi patirtimi bei pa-
tarimais. 

Ypač didelio bendruomenės 
dėmesio sulaukė atviros kūry-
binės dirbtuvės, kurių dalyviai 
turėjo galimybę susipažinti su 
skirtingomis tapybos ant šilko 
technikomis bei patys išban-
dyti jas praktiškai. L. Vaišnytė 
pristatė šilko dažymą „gelažū-
nais“, Z. Rutkauskienė supa-
žindino su kūryba spalvotais 
kontūrais bei laisvu liejimu, E. 
Lipinskaitė atskleidė tapymo 
karštu vašku subtilybes, J. Gy-
lienė mokė tapyti ant gruntuo-
to šilko, o R. Burbulė parodė, 
kaip galima išgauti tapybiškus 
potėpius, naudojant dažų tirš-
tiklius. 

Plenerą vainikavo bendra me-
nininkių kūrybos darbų paroda, 
kurią šį savaitgalį dar galite pa-
matyti Amatų centre „Menų kal-
vė“, o vėliau ji visą rudenį ke-
liaus po Dzūkijos regioną. 

Plenero dalyvės (iš kairės): R. Burbulė, L. Vaišnytė, E. Lipinskaitė, Z. Rutkauskienė, 
J. Gylienė/Dovilės Petrauskienės nuotrauka

Kūrybinio plenero proceso akimirkos ir jo metu sukurti darbai//Dovilės Petrauskie-
nės nuotraukos
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Kokybiškas buto remontas, santechnika, vonių 
restauravimas. Tel. 8 607 38627

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

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

Tel. 8 673 93725

Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius 
automobilius. Tel. 8 613 91192

Autoservisui reikalingas automechanikas remon-
tuoti lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Visi santechnikos ir kanalizacijos 
darbai. Tel. 8 656 21154

Nuolatiniam darbui reikalingi automechanikai dirbti 
su lengvaisiais automobiliais. Tel. 8 650 23988 

Jeigu taip nutiko, kad Jūsų vaikui reikia akinių
Jolanta Bendorienė, medi-

cinos mokslų daktarė, oftalmo-
logė 

Patarimai, kaip išrinkti vai-
kui akinius, nesugriaunant 
šeimos biudžeto. 

Kaip išrinkti tvirtus ir stilin-
gus akinius, kuriuos pamėgs 
jūsų vaikas?

Vaikiški akinių rėmeliai
• Renkantis akinius vaikams, 

labai svarbus vaikiškų akinių rė-
melio dydis: jei rėmelis bus per 
siauras, spaus šonuose smilki-
nius, jei bus per platus, akiniai 
kris nuo nosytės, ir vaikas žiūrės 
pro akinių viršų. Tiesiog matuo-
kite daug rėmelių, kol rasite tin-
kamus savo vaiko veido dydžiui. 

• Tinkamo ilgio akinių kojelės: 
jei akinių kojelės bus per trum-
pos, spaus ausis, jei per ilgos, 
akiniai smuks nuo nosies. Akinių 
kojeles šiek tiek galima palenk-
ti ar ant kojelių galo uždėti gu-
minius „stabdžiukus“, nespau-
džiančius ausų. 

• Labai mažų vaikų nosies nu-
garėlės kaulas dar būna mažas, 
nėra ant ko „pasodinti“ akinių. 
Jiems gaminami specialūs rė-
meliai iš lankstaus plastiko, pa-
našaus į gumą, arba pritaiko-
mas elastingas akinių dirželis, 
einantis aplink galvą.

• Vaikų akiniai turėtų būti spal-
vingi, linksmi. Jų spalva turi pa-
tikti labiau vaikui, o ne tėve-
liams. Jei vaikui parinksite jam 
negražius akinius, jis tiesiog jų 
nenešios arba slėps. 

• Vaikiški akinių rėmeliai yra 
gaminami iš plastiko arba meta-
lo. Mažesniems vaikams geriau 
rinktis rėmelius iš plastiko, nes 
jie atsparesni sulaužymui. Vy-
resni vaikai jau gali rinktis ir me-
talinius akinių rėmelius. Dažnai 
tėvai vaikams nori stilingų akinių 
– kaip suaugusiųjų, bet pirmiau-
si reikia kreipti dėmesį į akinių 
rėmelių patogumą vaikui. Vai-
kų akiniai patiria daug daugiau 
išbandymų, juos nešiojant, tad 
madingi liauni akiniai gali greitai 
būti sulaužyti.

• Jei jūsų vaikas alergiškas, 
galima rinktis akinių rėmelį iš hi-
poalerginio plastiko.

• Jei vaikas aktyviai sportuo-
ja, reiktų antrų, gaubtos formos 
rėmelių su prilaikančiomis gu-
melėmis. Sportinių akinių lęšių 
angos turėtų būti pakankamai 
didelės, kad smūgio metu lęšiai 
atsiremtų į akiduobės kaulus ir 
būtų išvengta akių traumos. 

• Jei vaikas labai judrus, gal-
būt verta iš karto pirkti du tokius 

pačius rėmelius. Atminkite, kokį 
gerą rėmelį benupirktumėte, 
vaikams akiniai lūžta dažniau, 
nei suaugusiems. 

Vaikų akinių lęšiai 
• Vaikų akinių lęšiai gamina-

mi tik iš plastiko, kad nesudužtų. 
Plastikas lengvesnis, sauges-
nis, bet mažiau atsparus įbrėži-
mams. 

• Kokio storio bus akinių lę-
šiai? Jei akinių stiprumas nėra 
didelis, tinka standartiniai, ne-
ploninti akinių lęšiai su dango-
mis nuo atspindžių, rasojimo ir 
purvo. Jei vaiko akinių stipru-
mas dažnai keičiasi, neverta in-
vestuoti į ypatingai brangius lę-
šius, nes po pusmečio jau reiks 
kito stiprumo (ypač trumpare-
gystės atveju) arba vaikas tie-
siog per pusmetį tuos lęšius 
subraižys, nusiiminėdamas, iš-
dykaudamas, sportuodamas, 
dūkdamas. 

• Jei akinių lęšių dioptrijos di-
desnės, standartiniai lęšiai bus 
nemaloniai stori, tačiau lęšius 
galima paploninti. Tam yra keli 
būdai: parenkant teisingą lęšio 
diametrą arba imant lęšius, pa-
gamintus iš ploninto aukštes-
nio indekso plastiko. Pirmasis 
būdas yra pigesnis ir labai tin-
ka didesniems „pliusams“ ar „ci-
lindrams“. Čia svarbu tinkamai 
parinkti akinių rėmelį, išmatuoti 
mažiausią akinių lęšio diametrą, 
kurį dar būtų galima įdėti į kon-
kretų rėmelį pagal konkretų re-
ceptą. Teisingas akinių lęšio di-
ametras daro stebuklus ir lęšio 
storiui, ir tėvų piniginei. Minusi-
niams didelių dioptrijų akiniams 
galima parinkti  plonintą 1,6 ar 
1,67 indekso plastiką. Yra ir dar 
didesnio ploninimo – 1,74 indek-
so plastikiniai lęšiai, bet vaikui 
gal nevertėtų jų dėti – lęšį gra-
žiai suplonins, bet kainuos daug 
ir svoris akinių bus didesnis. Pri-
siminkite – kuo didesnės akinių 
rėmelio lęšių angos, tuo stores-
ni bus akinukai. Ir tuo daugiau 
iškraipymų lęšių pakraščiuose. 

• Dažnai mažiems vaikams su 
didesnėmis pliusinėmis dioptri-
jomis rekomenduojami akinių 
lęšiai iš polikarbonato, nes jie 
nelūžta, yra lengvesni. Polikar-
bonato akinių lęšiai labai tinka 
sportiniams akiniams.

• Ir plastikiniai, ir polikarbona-
to lęšiai nufiltruoja didžiąją dalį 
kenksmingų ultravioletinių (UV) 
spindulių.

• Jei vaiko akys labai jautrios 
šviesai, galima rinktis fotochro-
minius akinių lęšius, kurie lauke 
tamsėja, o patalpose būna švie-

sūs. Fotochrominiai akinių lęšiai 
bus patogūs, bet gerokai bran-
gesni. Dar geresnė išeitis yra 
imti rėmelį su saulės akinių klip-
su, kurį galima prie skaidrių aki-
nių „prisegti“. 

• Žvairuojantiems vaikams kar-
tais reikia dėti bifokinius akinius, 
kurie lęšio apačioje turi papildo-
mą stipresnį „langelį“. Apie tokį 
poreikį jus informuos gydytojas. 

• Vyresniems vaikams ir paau-
gliams, daug laiko praleidžian-
tiems prie kompiuterio ir kitų 
skaitmeninių ekranų, tinka nuo 
mėlynos šviesos pertekliaus ap-
saugantys lęšiai su Blue control 
danga, o akių nuovargį sumaži-
na SYNC III kintamo stiprumo 
lęšiai palengvinantys fokusavi-
mą iš arti.

Vaikiškų akinių priežiūra
• Vaikai akinių nesaugo, su 

tuo reikia susitaikyti. Nepamirš-
kite akinių valyti – naudokite 
švelnų muilą ir drungną vandenį, 
tai lengviausias ir prieinamiau-
sias būdas nuvalyti vaiko aki-
nius namuose. Po to išvalykite 
mikropluošto servetėle. Skatin-
kite vaiką nenaudoti marškinėlių 
akiniams valyti, nes dulkių dale-
lės subraižo lęšius.

• Niekada nevalykite vaiko 
akinių lęšių alkoholiu, langų va-
likliu. 

• Jei akiniai susilankstė, pra-
rado formą, geriau nuneškite 
pataisyti į optiką, patys nelanks-
tykite.

• Jei vaikas akinius nešioja ne 
nuolat, pavyzdžiui, tik mokyklo-
je, akinius laikykite kietame aki-
nių dėkle. 

Nepamirškite reguliariai tikrin-
ti vaiko regėjimo pas akių gy-
dytojus. Optometrininkai gali ti-
krinti tik suaugusiųjų regėjimą. 
Akinius nešiojančių vaikų akys 
turi būti tikrinamos bent 1-2 kar-
tus į metus.

Pasiteiraukite dėl akiniams 
teikiamų garantijų. Senesnių 
akinių neišmeskite. Jei dabarti-
niai akiniai suluš ar reiks pare-
montuoti, vaikas laikinai galės 
nešioti ankstesnius akinius. Ge-
riau truputį netikslių dioptrijų aki-
niai, nei jokių akinių. 

Vaiko akiniai griauna šeimos 
biudžetą? Negriauna, jei per-
kate „Optometrijos centre“. Vai-
kiški akiniai „viskas įskaičiuota“ 
– tik 24,99 Eur! Į kainą įskai-
čiuotas madingas vaikiškas aki-
nių rėmelis, akinių lęšiai su dan-
gomis nuo atspindžių, rasojimo, 
purvo ir akinių gamyba. Aki-
niams suteikiama dvejų metų 
garantija. 

Nupirksiu Jūsų automobilį už 
geriausią kainą. 

Tel. 8 648 18 770

Skandinaviško kapitalo 
bendrovė superka miškų 

ūkio ir kitos paskirties 
žemės sklypus. 

Tel. 8 609 86656

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime 
pristatyti į vietą.  

Tel. +370 687 93693

Parduodamos 58,25 kv. m patalpos 
Druskininkų mieste, renovuotame 

name, Liškiavos g. 
Patalpos – šviesios, su atskiru įėjimu.
Dėl patalpų teirautis tel. 8 624 16580
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UAB „Švykai“ reikalingi plataus profilio statybininkai/
dažytojai. Darbas komandiruotėse visoje Lietuvoje. Spe-
cialistams yra galimybė išvykti dirbti į užsienį. Galime pri-
imti visą brigadą. Platesnė informacija telefonu 

+370 682 04710 arba +370 687 50429

Šienauju, mulčiuoju apleistas pievas, suku šieno 
rulonus. Tel. 8 671 09524 

Perku, priimu automobilius. 
Išrašau automobilio utilizacijos dokumentą, dėl 

kompensacijos (1000 Eur) perkant naują transpor-
to priemonę (automobilį, motorolerį, paspirtuką). 

Tel. 8 613 91192, Druskininkai

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai. 
Tel. 8 687 41202

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

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.

Brangiai perkame miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

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

Patirtis, kokybė!  Tel. 8 636 94394
Viešbutis „Simpatija“ ieško kambarinės(-io) nuolatiniam 

darbui. Skambinti tel. 8 655 14454

Restoranas „Romnesa“ ir sodyba „Ignė“ jau 
dirba. Iki malonaus susitikimo  4 km nuo 
Druskininkų, Vienkiemių g. 3, Jaskonys. 

Tel. +370 6060 0016

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 

Parapsichologo 
konsultacijos, 

būrimai. 
Tel. 8 608 33221
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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

Kapaviečių dengimas, senų restauravimas, 
tvorelių betonavimas. 

Paminklai ir granito tvorelės. 
Druskininkai, Baravykų g. 6 

Tel. 8 682 57295 

Užuojautos
Mirus mylimai Mamai, 

nuoširdžiai užjaučiame Renatą Kazlauskienę.

Maldoje už vaikus Rimutės grupelė

Nuoširdžiai užjaučiame Zitą Savonienę 
dėl mylimo brolio mirties.

Bendrijos „Pušis“ gyventojai

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

Jūs likote tarsi kažko netekę,
o juk, tiesa, – netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę

ir atsitieskite skausme. 
(Just. Marcinkevičius)

Nuoširdžiai užjaučiame Danutę Potelienę, 
mirus mylimai Mamytei.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
bendruomenė

Teikiame visas kapų įrengimo, res-
tauravimo ir priežiūros paslaugas 

pagal kliento finansines 
galimybes. 

Tel. 8 605 81979

Renginiai
Rugsėjo 4 d. 16 val. Viešojoje bibli-

otekoje – literatūrinė popietė vaikams 
„Rugsėjis rugiasėjis“, skirta poeto P. Šir-
vio 100-čiui

Rugpjūčio 28 d. 16 val. Druskininkų 
krašto tautotyros metraščio pristatymas 
Viešosios bibliotekos Leipalingio pada-
linyje

Koncertai:

Rugpjūčio 25, 26 ir 27 d. 19 val. M. 
K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. 
Čiurlionio g. 35) – „Europos Muzikos ta-
kai“ vasaros akademija. Koncertuos 
Norvegijos, Vokietijos ir Lietuvos jaunie-
ji atlikėjai, Rezidencijos dalyviai. Koncer-
tus pristatys Rokas Zubovas

Rugpjūčio 28 d. 18 val. „Grand Spa 
Lietuva“ konferencijų salėje „Druskinin-
kai“ – operetė „Išsipildžiusios svajonės 
istorija“: I. Kalman, J. Strauss muzika ir 
kitų puikių operečių ištraukos pasako-
ja šokėjos ir grafo meilės istoriją, kupiną 
romantikos ir šmaikščių situacijų. Atlikė-
jai – vokalinis duetas „Bella Vita“: Gra-
žina Skinderytė-Kurnickienė (sopranas) 
ir Vytautas Kurnickas (tenoras). Bilietais 
prekiauja Bilietai.lt, bilietus galima įsigyti 
parduotuvių „Maxima“ kasose ir 1 val. iki 
renginio – vietoje

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje – Sakralinės 
muzikos ciklas „Čiurlioniškąją stygą 
palietus“ 

Rugpjūčio 29 d., šeštadienį, 19.30 
val. Festivalio „Sugrįžimai 2020“ dalyvė 
Olesia Mamonenko (lirico-spinto sopra-
nas, Italija), Diana Šivickienė (smuikas), 
Daiva Gudelevičiūtė (altas), Živilė Survi-
laitė (vargonai) 

Festivalio „Druskomanija“ programa:

Rugpjūčio 28 d. 20 val. Kavinė „Šir-
delė“. THE YOUNGSTERS. Šiuolaikinės 
muzikos ansamblis „Artisans“:Gintarė 
Valionytė/Spygliai, styrantys iš pil-
vo (premjera); Matas Linkauskas/TTT 
(premjera), Frederic Rzewski/Coming 
Together; KANALIZACIJA/„Vilnius Jazz 
Young Power“ Grand Prix

Rugpjūčio 29 d. 15 val. Kompozitorių 
kūrybos ir poilsio namų kiemas. Festiva-
lio vėlyvi pusryčiai

19 val. „Eglės sanatorijos“ Comfort 
konferencijų salė: HIT. „Giunter Per-
cussion“: Mantvydas Pranulis/Simple 
Songs (premjera); Milda Venckutė/Tau-
rus (premjera); Agnė Mažulienė/Quatere 
(premjera); Linas Rupšlaukis/Lygiosios 
trunka tik akimirką (premjera); Maggie 
Wang/Reflection (premjera)

21.30 val. „Grand SPA Lietuva“ salė 
„Nemunas“. NYMPHOLOGY. Šiuolaiki-
nės muzikos ansamblis „Synaesthesis“: 
Agnė Matulevičiūtė/Nimfonija Nimfų so-
das (premjera); Juta Pranulytė/Mom 
(premjera); Monika Sokaitė | lost in lon-
gings for lust (premjera)

23 val. Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažnyčia. AGAIN 
AND. Mantas Mockus

Parodos:

Rugsėjo 4 d. 17 val. V. K. Jonyno ga-
lerijoje (Turistų g. 9 Druskininkai) atida-
roma dailininko Jono Arčikausko kūry-
bos paroda „Kėslai ir ketinimai“

Iki rugpjūčio 30 d. V. K. Jonyno gale-
rijoje veiks Gerardo A. S. Šatūno vitražų 
paroda „Abstrakcija“ (Turistų g. 9)

Iki rugpjūčio 28 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) 
veiks respublikinė tradicinės puodinin-
kystės paroda „Puodų turgus“

Iki rugsėjo 20 d. Viešojoje bibliotekoje 
veiks spaudinių paroda „Baltijos kelias – 
vienybė, laisvė, tikėjimas“, skirta Juodo-
jo kaspino ir Baltijos kelio dienai, 

Iki rugpjūčio 28 d. Amatų centre 
„Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) 
veiks šilko plenero „Šilko fiesta“ darbų 
paroda

Iki rugsėjo 1 d. M. K. Čiurlionio na-
muose-muziejuje eksponuojama Ri-
čardo Dailidės paroda „Čiurlionio namų 
trauka“ (M. K. Čiurlionio g. 35)

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

Iki rugsėjo 31 d. paroda „Pa-
sveikinimas iš senųjų Druskinin-
kų“. Druskininkų miesto muzieju-
je  (M. K. Čiurlionio g. 59 Druskininkai). 

Iki rugsėjo 23 dienos. Druskininkų 
miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiur-
lionio g. 37) veiks Sauliaus Rudziko ta-
pybos ir piešinių paroda „Atsakymas ru-
denio vieversiui“ pagal Kęstučio Bieliuko 
muzikinius kūrinius

Išėjus į Amžinybę mylimai sesei Onutei, 
nuoširdžiai užjaučiame Vladą Šaulienę.

Tegul Jus lydi stiprybė ir dvasios paguoda 
šią skaudžią netekties valandą.

Namo kaimynai: J. Jančiukienė, 
L. Petokaitienė, Naujaliai, Kvilonskai ir Mikalauskai

Pasakyk, saulele, kodėl žemė tyli,
kai brangiausią žmogų atima iš mūsų?

Erškėčiuotą kelią eitum,
kad tiktai sugrįžtų vėlei į namus.

Mirus Valentinai Navikienei, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame artimiesiems.

DNSB „Santarvė“ gyventojai

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso, 
dangus tik žėri amžinai. 

Tu sušukai esu – mes esam, 
o aidas atkartojo – kaip trumpai. (V. Aistis)

 
Mirus Gintautui Večkiui, 

nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. 

Vilniaus al. 34 ir 
T. Kosčiuškos g.12 gyventojai

Dovanojamos akvariumo žuvytės: 
gupijos ir molinezijos. 

 Kreiptis tel. 8 679 57744
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2020.08.29 d.
Šeštadienis

2020.08.28 d.
Penktadienis

2020.08.30 d.
Sekmadienis

2020.08.31 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas.
09:15 Džesika Flečer.

10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Kelias, nuvilnijęs į laisvę.
13:00 Įdomiosios atostogos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva. Tiesiogi-

nė transliacija iš Katedros aikštės.
15:00 Žinios. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. Vasara. 
22:20 Vilkolakis.
24:00 Pinigų liūnas.
01:30 Klausimėlis. 
02:00 Kelionės namo. 
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. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Virtuvė. Karas dėl Viešbučio“.
08:25 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
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 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Ratai 2“.
21:45 VASAROS KINO TEATRAS 

„Enderio žaidimas“.
00:00 PREMJERA „Pajūrio šlaistūnas“.
01:45 „Laiko kilpa“.
03:45 „Taksi 5“.
05:35 „Naujakuriai“.

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

reindžeris“.
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 Stebuklas 

virš Hadsono.
22:55 Karo menas. Atpildas.
00:45 Džo Purvinis. Gražuolis ne-

vykėlis.
02:40 Visi pasaulio pinigai.
04:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:30 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“.

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

riausia“.
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 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Nėra kur bėgti.
23:25 Aš – šnipas.
01:15 „Būk ekstremalas“.
02:05 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:50 „Visa menanti“.
03:35 Programos pabaiga. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Euromaxx. 
06:35 Pasaulio puodai. 
07:30 Lola ant žirnio.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai.
11:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Prie Gangos su Sue Perkins.
12:40 Pasaulio dokumentika. Loty-

nų Amerikos platybėse.
13:35 Jaunasis Montalbanas.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

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

mu į gestų k.).
18:00 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 LRT. 
23:00 Dilema.
00:50 Vilkolakis.
02:30 Mano uošvis, kempingo savi-

ninkas.
04:00 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. 
04:30 Lola ant žirnio. 06:00 Lietuvos Respubli-

kos himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Šventadienio mintys. 

07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite. 
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 

pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Mėly-

noji planeta 2.
12:55 Pasaulio dokumentika. Seren-

getis.
13:50 Puaro.
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Premjera. Mirti nėra lengva.
23:00 Premjera. Eteris. Vaidybinis 

filmas. 
01:00 Kino žvaigždžių alėja. Apgaulė.
03:05 Euromaxx. 
03:35 Šoka Lietuva. (kart.).
03:45 Šventadienio mintys. 
04:10 Dilema.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer.

10:00 Miuncheno kriminalinė poli-
cija.

10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl? 
12:10 Savaitė. 

06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“.
08.00 Pagaliau savaitgalis. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Kryptys LT. 
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.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
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 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“. 
09:00 „Sveiki atvykę“. 
09:30 „Maisto kelias“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:00 „Teris ir užburta Aušros kara-

lystė“.
12:50 „Stebuklinga žaislų krautuvėlė“.
14:40 „Parduotuvių maniakės išpa-

žintis“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Namo su laikrodžiais paslaptis“.
21:40 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Pi gyvenimas“.
00:10 „Kietas riešutėlis. Kerštas su 

kaupu“.
02:35 „Aš, kitas aš ir Irena“.
04:35 „Majų baikerių klubas“.
05:35 „Naujakuriai“.

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Bakuganas. Kovos 
planeta“.

07:30 „Supermergaitės“.
08:00 „Galingasis 6“.
08:30 „Kitsy“. 
09:00 „Ūkio šefas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Žalioji byla“. 
11:30 „Iš vabalų gyvenimo“.
13:20 „Undinė“.
15:35 „Kaimiečiai Beverlyje“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 VASAROS KINO TEATRAS 

„Greitis 2: laivo užgrobimas“.
22:00 VASAROS VAKARO KINO 

TEATRAS „Kartą Venecijoje“.
00:00 „Enderio žaidimas“.
02:05 „Kietas riešutėlis. Kerštas su 

kaupu“.
04:15 „Tai – mes“.
05:05 „Naujakuriai“.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Pasaulis pagal moteris“. 
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 NAUJAS SEZONAS „TV Pa-

galba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 NAUJAS SEZONAS „Moterys 

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

„Adrenalinas“.
23:45 „Majų baikerių klubas“.
00:50 „Einšteinas“.
01:45 „Tironas“.
02:40 „Naujakuriai“.
03:05 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
04:00 „Majų baikerių klubas“.
04:55 „Ekstrasensų mūšis“.

06:50 „Stivenas Visata“.
07:35 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
08:00 „Ogis ir tarakonai“.

08:20 „Monstrai prieš ateivius“.
08:45 „Tomo ir Džerio šou“.
09:10 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:35 „Tinginių miestelis“.

06:40 „Stivenas Visata“.
07:25 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.
07:50 „Ogis ir tarakonai“.

08:10 „Monstrai prieš ateivius“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:25 „Tinginių miestelis“.
09:50 KINO PUSRYČIAI Bitės filmas.
11:35 Ciucikas.
13:20 Klik! Arba gyvenimas pagrei-

tintai.
15:30 Fantomas.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 DGM: Didysis gerulis milžinas.
21:45 Karo šunys.
00:00 Neprašyti svečiai.
01:45 Taip, mes juodi.
03:15 Programos pabaiga.

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

reindžeris“.
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 Noriu likti Lietuvoje. 
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Miestas.
00:55 „Mirtinas ginklas“.
01:45 Karo šunys.
03:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:05 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. 
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 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:05 „Ekstrasensai tiria“.
18:20 „Lemtingi skambučiai“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 MANO HEROJUS Įsibrovimas.
23:15 AŠTRUS KINAS Nenormalūs.
01:05 Nėra kur bėgti.
02:40 Programos pabaiga.

06:30 Baltijos komandinis 
galiūnų čempionatas.

07:30 „Juodasis sąrašas“.
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Lietuvos galiūnų čempionatas. 
10:00 „Geriausi šuns draugai“.
10:30 „Arabijoje su Levisonu Vudu“.
11:40 „Pričiupom!“.
12:10 „Velniški Stivo Ostino išban-

dymai“.
13:00 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai“.
14:00 „Pragaro virtuvė“.
15:00 „Reali mistika“.
16:05 „Ekstrasensai tiria“.
18:20 „Pavojingi kaimynai“.
19:30 „Jūrų pėstininkai“.
20:30 „Juodasis sąrašas“.
21:30 „PREMJERA Legendų biuras“.
22:40 „Sūnus paklydėlis“.
23:35 „Fargo“.
01:45 Įsibrovimas.
03:10 Nenormalūs.
04:40 Programos pabaiga. 

2020 08 31 Pirmadienis
05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Kaimo akademija. 

07.00 Laikykitės ten. 
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 Kaip gyveni? Ačiū, Vilniuje. 
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 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” 

13:05 Beatos virtuvė. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. Asme-

nybės kūrybingumo paieškos ir lavini-
mo ugdymas. 

16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Zachor. Atsimink. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Kodas: 30. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Zachor. Atsimink. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Kūrybingumo mokykla. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.

10:00 KINO PUSRYČIAI Knygų val-
dovas.

11:25 Alvinas ir burundukai 2.
13:15 Nevykėlis.
15:00 Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Balerina.
21:20 Taip, mes juodi.
23:10 Nevykėlis Laris - sveikatos 

inspektorius.
00:50 Stebuklas virš Hadsono.
02:30 Programos pabaiga.
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 Trečiadienis
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 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

09:15 Alpių detektyvai.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl?
12:10 Kodas: 30. 
13:05 Zachor. Atsimink. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Kodas: 30. 
22:35 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Kūrybingumo mokykla. 
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Alpių detektyvai.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Tarnauti ir ginti.
11:40 Klausimėlis. 
12:00 Kodas: 30. 
13:05 (Ne)emigrantai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Alpių detektyvai.
10:00 Miuncheno kriminalinė policija.
10:45 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:40 Kas ir kodėl? 
12:10 Kodas: 30. Pabėgimo kamba-

rys politikams. 
13:05 Pasaulio puodai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

16:45 Premjera. Seselė Beti.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Kodas: 30. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Asmens sargybinis.
24:00 Alpių detektyvai.
00:40 Klausimėlis.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Erdvės menas.
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.

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

06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Karštai su tv3.lt“. 
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 NAUJAS SEZONAS „Prieš 

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

TEATRAS „Vidurnakčio saulė“.
23:55 „Majų baikerių klubas“.
00:55 „Einšteinas“.
01:50 „Tironas“.
02:40 „Naujakuriai“.
03:05 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
04:00 „Majų baikerių klubas“.
04:50 „Ekstrasensų mūšis“.

06:25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Prieš srovę“. 
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 NAUJAS SEZONAS „Gero 

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

„Kursas į katastrofą“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 „Kursas į katastrofą“.
23:55 „Majų baikerių klubas“.
01:05 „Einšteinas“.
02:00 „Tironas“.
02:55 „Naujakuriai“.
03:20 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
03:50 „Majų baikerių klubas“.
04:50 „Ekstrasensų mūšis“.

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

06:55 „Elena iš Avaloro“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
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 NAUJAS SEZONAS „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Seklys“.

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

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Noriu likti Lietuvoje.
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 Noriu likti Lietuvoje. 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Džonas 

Vikas.
00:35 „Mirtinas ginklas“.
01:25 Miestas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 „Kalnietis“.
05:45 Programos pabaiga.

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

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Noriu likti Lietuvoje.
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 Noriu likti Lietuvoje. 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Džonas 

Vikas 2.
00:55 „Mirtinas ginklas“.
01:45 Džonas Vikas.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 „Kalnietis“.
05:40 Programos pabaiga.

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

reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.

11:00 Noriu likti Lietuvoje.
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 Valanda su Rūta. 
21:00 Noriu likti Lietuvoje. 
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Gangs-

terių medžiotojai.
00:45 „Mirtinas ginklas“.
01:35 Džonas Vikas 2.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 Alchemija. 
05:25 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika. 
05:55 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“.

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“.

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 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“.

06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Reali mistika“.
12:35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
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 Snaiperis. Vaiduoklis.
23:05 „Jūrų pėstininkai“.
00:55 „Legendų biuras“.
01:55 „Sūnus paklydėlis“.
02:40 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
03:25 „Visa menanti“.

06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
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 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Nakties klajūnai.
23:15 Snaiperis. Vaiduoklis.
01:10 „Būk ekstremalas“.
02:00 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:45 Programos pabaiga. 

06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Nepataisomi“.

09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Kondoras“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Romeo turi mirti.
23:20 Nakties klajūnai.
01:20 „Būk ekstremalas“.
02:10 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:55 Programos pabaiga. 2020 m.

06:30 „CSI. Majamis“.
07:25 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Nepataisomi“.

09:35 „Ekstrasensai tiria“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Kondoras“.
12:35 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Nepataisomi“.
16:00 „Ekstrasensai tiria“ .
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Kondoras“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Aukšta įtampa.
22:55 Romeo turi mirti.
01:10 „Būk ekstremalas“.
02:00 „Nusivylusios namų šeiminin-

kės“.
02:45 Programos pabaiga. 

21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Kodas: 30. Pabėgimo kamba-

rys politikams.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji.
23:45 Čikagos policija 4.
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Kostiumuotieji.
04:50 Kūrybingumo mokykla. As-

menybės kūrybingumo paieškos ir la-
vinimo ugdymas. 

05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Tarnauti ir ginti.

Parduodamas gyvenamasis namas 72 kv. m Leipalingyje, 
7, 13 arų sklypas – 14 500 Eur. Tel. 8 616 48116

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 Kaimo akademija. 
04.45 „Reali mistika“.

23:50 „Majų baikerių klubas“.
00:55 „Einšteinas“.
01:50 „Tironas“.
02:50 „Naujakuriai“.
03:15 „Juokingiausi Amerikos namų 

vaizdeliai“.
04:05 „Majų baikerių klubas“.
05:00 „Ekstrasensų mūšis“.

Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų stogą. 
Suteikiame garantijas, sukomplektuojame medžiagas.                        

Tel. 8 655 75705

 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

Rasta grandinėlė miesto centre. Tel. 8 655 14923
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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 

Fasadų šiltinimas, 
Poliestirolo
 klijavimas 

(armavimas, dekora-
tyvinis tinkas). 

Tel. 8 657 50460

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, areš-
tuotas). Sutvarkau 
dokumentus. 
Tel. 8 644 55355

Brangiai perka senus gintaro karolius 
(2000Eur/100g), gabalus, sages, pakabukus. 

Tel. 8 674 61 640

Statybos įmonei 
reikalingi apdailininkai, 

plytelių klojėjai, statybos 
vadovas. Tel. 8 687 41202 

Dovanoju naudotas sto-
go čerpes, išsivežti pa-
tiems. Tel. 8 687 10508

Pjaunu žolę, tvarkau 
apleistus sklypus. 
Tel. 8 608 70658
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Asmeniniai skelbimai
Tel. 8 682 98506

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

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

Parduoda 2 kambarių butą Gar-
dino g.: 2 a., 32 kv. m, tvarkingas 
arba keičia su priemoka.  
Tel. 8 683 98529

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

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

Nuoma

Nuo spalio 1 d. 3 kamb. butas 
Veisiejų g. Kaina – 230 Eur + ko-
munaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 623 23482

Išnuomojamas 20 kv. m butukas, 
puikiai suremontuotas, su nauja 
buitine technika, tvarkingą buitį 
mėgstančiam nuomininkui. Pagei-
dautina ilgesniam laikui.  
Tel. 8 609 28835

 Išnuomojamas 1 kamb. butas 
Ateities g. 28 kv. m. 3 aukštas iš 
9. Tel. 8 674 51009

Išnuomojamas 2-jų kambarių 
butas Vytauto g. 2 aukštas prieš 
„Maximą“.  
Tel. 8 645 49074

Išnuomosime 4 k. 100 kv. m butą 
Druskininkuose, M. K. Čiurlionio 
g.  Kaina – 300 Eur + mokesčiai 
(namas po renovacijos).  
Tel. 8 620 63909

Automobiliai ir jų dalys

„Hyundai Matrix“ 1,6 l benzinas, 
ideali būklė. Rida – 119 000 km, 
minivenas. TA iki 2022-08.  Tel. 8 
674 02809

Automobilis „Citroen Xsara“ dali-
mis, dyzelis, 1998 m.  
Tel. 8 611 77121

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

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

Parduodamas 2,57 ha žemės 
sklypas (iš jų 0,18 ha miškas) 
Utiekos kaime, netoli Druskininkų. 
Atlikti kadastriniai matavimai. Kai-
na – 7500 Eur. Tel. 8 686 64303

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

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, šalia 
miško. Atlikti geodeziniai   mata-
vimai, yra elektra, miesto komu-
nikacijos. 
Tel. 8 602 10802

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

Gyvenamasis namas 72 kv. m 
Leipalingyje, 7, 13 arų sklypas – 
14 500 Eur. Tel. 8 616 48116

Parduodami sklypai Neravų kai-
me nuo 16 arų.  
Tel. 8 687 10508

1,5 ha žemės ūkio paskirties 
Veisiejų sen. Saltoniškių kai-
mas, netoli Leipalingio. Tel.:                                 
8 686 25959, 8 614 15457

Parduoda 1 kambario (35.30 kv. 
m) butą Veisiejų g. 3. Kaina – 25 
000 Eur. Tel. +370 613 80442, 
+370 614 40701

Parduoda kapitališkai suremon-
tuotą 1 kambario butą 1-ame 
aukšte Gardino g. 14 (2 a. na-
mas). Kaina – 33 000 Eur, arba 
keičia į didesnio ploto butą. Tel. 8 
604 48595

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

Įvairūs daiktai

Naujos ąžuolo taburetės.  
Tel. 8 618 20125

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.

„Electrolux“ kaitlentė 50x60, 
gartraukis „ARDO“, naudoti, 
veikiantys, kaina – 200 Eur.                               
Tel. 8 686 02926

Parduodamas parketas, storis – 
15 mm, plotis – 45 mm, 30 kv.m, 
tel. 8 682 98506

Pripučiamas čiužinys 210 X 150 
cm, skirtas dvigulei lovai, vien-
gulės 2 lovos, po 1 dalį sekcija, 
virtuvinės spintelės iki 10 vnt., 
centralinis katilas – 190 Eur, vyriš-
kas dviratis.  
Tel. 8 616 48116

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 154,5 cm X 60, 5 
cm – 18 vnt. 177,5 cm X 50 cm –  
6 vnt.  1, 5 Eur už kv. m, skaldelė 
trinkelių klojimui: 1 maišas – 4 
Eur, pakabinami šviestuvai – nuo 
5 Eur, medžioklinis šautuvas IŽ-
H27, 12 kalibro su medžiokliniu 
prožektoriumi – 250 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Miškas, mediena, malkos

Įvairių rūšių malkos: kaladėmis, 
rąsteliais. Pristatome ir mažus 
kiekius. 8 624 87265

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

Žemės ūkio produkcija

Parduodu hibridinius rugius ir 
šviežias bulves.  
Tel. 8 695 59933

Parduoda vasarinius kviečius – 
50 kg – 7 Eur, rugius – 50 kg – 6 
Eur. Tel. 8 695 16057

Triušiai, triušiena.  
Tel. 8 614 47247

Žieminiai česnakai, kaina 2-3 Eur/
kg. Tel. 8 648 92746

Ekologiški svogūnai. Skambinti 
nuo 14 val. Tel. 8 607 96153

Parduodu avis auginimui arba 
mėsai po 50 Eur. Šieną po15 Eur  
ir šiaudus rulonuose.  
Tel. 8 622 83325

Žieminiai kviečiai.  
Tel. 8 698 14440

Perka

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

Pirkčiau sodo sklypą su nameliu 
arba be jo. Gali būti apleistas. Tel. 
8 628 75156

Pirksiu 5-20 kg pirmos rūšies ba-
ravykų, šilbaravykių.  
Tel. 8 656 88734

Reikalinga

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

Reikalingas žmogus, galintis kartu 
gyventi ir prižiūrėti senyvo am-
žiaus moterį. Tel. 8 676 39269

Ieško darbo

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

Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones, ligonius. Patirtis – 12 
metų. Tel. 8 672 20567

Rasta

Rasta grandinėlė miesto centre. 
Tel. 8 655 14923

Dovanoja

Gal kas padovanotų veikiantį tele-
vizorių ir priedėlį?  
Tel. 8 622 57874

Naudotą asbestinį šiferį.  
Tel. 8 698 40430

Parduodamas 22 arų 
namų valdos sklypas 

puikioje, jaukioje, 
naujai kuriamoje naujų 

namų gyvenvietėje 
Viečiūnuose, komunika-
cijos, puikus privažia-
vimas. Kaina – 18 500 
Eur. Tel. 8 624 69222

Reikalingas žmogus, galintis kartu gyventi 
ir prižiūrėti senyvo amžiaus moterį. 

Tel. 8 676 39269
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 

Dzūkiškas pyragas kasdienai 
ir šventiniam stalui

Kas gi yra ta grikinė babka? Pa-
prasčiau tariant, tai yra dzūkiš-
kas grikių pyragas. Jis gali būti 
saldus, skirtas šventiniam stalui, 
ir kasdienis, kepamas su spirgu-
čiais. Anksčiau grikinėmis babko-
mis dažnai numalšindavo alkį lau-
ko darbų metu.

Grikinė babka kepama iš gri-
kių miltų, ir tik molinėje krosnyje. 
Jeigu pečius paruoštas, grikinės 
babkos kepimas užtrunka apie 
1,5-2 valandas. Šiandien, mies-
to sąlygomis iškepta grikių babka 
jau ne to skonio, dažnai papildyta 
šiuolaikiškais ingredientais, netu-
ri išskirtinio ir raiškaus malkomis 
kūrenamos krosnies aromato.

Unikalūs receptai grimzta už-
marštin

Teko ragauti ar ne, bet žinokite, 
kad šilta grikinė babka yra pasa-
kiško skonio! Gaila tik, kad liko la-
bai nedaug babkos kepėjų. O ir 
tos jau nebe jaunos, bet dar išlai-
kiusios tradiciją, iš senolių išmo-
kusios grikinės babkos ruošimo 
paslaptis ir savo žiniomis besida-
linančios su visais norinčiais. O 
šiaip, norėdamos išsaugoti tradi-
cijas ir pritraukti lankytojų, babkas 
dar kepa kaimų bendruomenės, 
šiuos patiekalus siūlo ir keletas 
kaimo turizmo sodybų. 

Pasak Druskininkų kultūros cen-
tro etnografės Linos Balčiūnie-
nės, toks Dzūkijos krašto kultūrinis 
identitetas turi atrasti savo vietą ir 
būti išsaugotas, kaip nemateria-
laus kultūros paveldas. „Paren-
gėme projektą „Grikio kelias: nuo 
grūdo – iki babkos“, gavome Lie-
tuvos kultūros tarybos ir Druski-
ninkų savivaldybės finansavimą. 
Projekto metu stengsimės surink-
ti, išsiaiškinti ir visuomenei pateik-
ti išlikusią medžiagą, susijusią su 
grikių kultūra“, – sako etnografė.

To dar nebuvo: kas iškeps 
skaniausią babką?

Įdomiausia projekto dalis – pirmą 
kartą Lietuvoje rengiamos grikinių 
babkų kepimo varžytuvės. Kepė-
jos iš įvairių Dzūkijos vietovių ti-
kroje malkomis kūrenamoje lauko 
krosnyje keps ir saldžias babkas, 
ir su spirgučiais, kepinių receptais 

žada pasidalinti ir su žiūrovais. 
„Jai nori, kad babka kūdesnė 

būt, pylk daugiau kefyro, jai nori 
riebesnės – dėk daugiau svies-
to ir griecinės“, – dzūkiškai kepi-
mo paslaptimis dalijasi kepėja iš 
Marcinkonių Agota Pugačiauskie-
nė. Miltus pyragui ji sijoja netgi du 
kartus, jei nori iškepti tamsesnę, 
deda daugiau grikių lukštų.

O štai 87-erių metų Rožė Pač-
kauskienė iš Marcinkonių pa-
taria šoninę, dedamą į babkas, 
supjaustyti smulkiai, „ba šoni-
nė kietoka“. Ir suvalgyti ją reikia 
tą pačią dieną, kadangi greit su-
rūgsta ir būna neskani. Rožė iš-
bandė babkų kepimą ir netradi-
ciniu būdu – geriausiai tinka su 
bruknėmis ar obuoliais, kurie py-
ragui suteikia purumo. 

Varžytuvių metu žiūrovai tikrai 
galės paragauti šiltutėlių, ką tik iš-
keptų babkų ir patys išrinkti pačią 
gardžiausią ir labiausiai patikusią. 
Recepto autentiškumą, ruošimo 
būdą ir skonį vertins komisija, kuri 
taip pat išrinks nugalėtojas.

Autentiška medžiaga dalinsis 
su visais

Kita įdomi projekto veikla – eks-
pedicija, surengta, bendradarbiau-
jant su LMTA Etnomuzikologijos 
katedros studentais ir dėstytojais. 
Jos metu Druskininkų savivaldy-
bėje ir Dzūkijos nacionalinio par-
ko ir Čepkelių valstybinio gamti-
nio rezervato teritorijoje (Varėnos 
r.) bus užrašinėjamas muzikinis 
folkloras, susijęs su grikių kultū-
ra, taip pat senoviniai patiekalų iš 
grikių receptai. Iš surinktos me-
džiagos bus parengtas ir išleistas 
bukletas, kuriame bus publikuoja-
mi grikių patiekalų receptai, beiš-
nykstančios grikių rovimo dainos 
ir grikinių babkų kepėjų kontaktai.

Druskininkų kultūros centro fol-
kloro ansamblis „Stadalėlė“ pa-
rengs ekspedicijos metu surink-
tų grikių rovimo dainų programą, 
kurią atliks Dzūkijos nacionali-
nio parko organizuojamame ren-
ginyje „Rudens grybai ir grikių 
rovimas“ Musteikos kaime, Drus-
kininkuose organizuojamų rengi-
nių metu. 

Parengė Ramunė Tarandė,
DKC reklamos ir komunikaci-

jos vyriausioji specialistė

Grikio kelias: nuo grūdo – 
iki babkosAtkelta iš 3 psl.


