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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Savo vardu besidžiaugianti Janė Šavelskienė:
„Stebuklingą paparčio žiedą aš jau radau“
– Kaip savo vardo dieną
švenčiate?
– Vaikystėje, kiek pamenu, visa
plati mūsų giminė per Jonines
susitikdavo prie ežerų švęsti Jonines. Tiesa, vaikystėje ši šventė buvo tikrai kukliau minima.
Bet man ta diena visada buvo
šventė.
Buvo metas, kai Druskininkų
savivaldybė, kurioje dirbau 23
metus, organizuodavo nuostabią Joninių šventę. Su visomis
senovinėmis tradicijomis, gražiausiais vainikais. Tada tikrai
smagiai, su visomis tradicijomis,
švęsdavome Jonines. Bet širdyje jas pradėjau švęsti ne taip
seniai. Pradėjau pinti vaikinus.
Prieš kelias dienas, grįždama
namo iš Palangos, dukrai Liucijai prasitariau, kad jau suku galvą, kokį čia man vainiką per Jonines nusipynus.
Anksčiau, kai dukra dar gyveno
namuose, jos su draugėmis man
pripindavo visokių vainikų. Dabar kartais ir per Jonines tenka
būti vienai, taigi juos pinu pati.
Po to išdžiovinu ir saugau. Ar tai
ne laimė?

J. Šavelskienė sako savąjį paparčio žiedą surandanti kasmet/Asmeninio archyvo nuotrauka

Laima Rekevičienė
Jau šiandieną visoje Lietuvoje bus švenčiama trumpiausios nakties paslapties
šydu apgaubta, žolynais ir
burtais apipinta vasaros saulėgrįžos šventė, anksčiau vadinta ir kartais tebevadinama
Rasomis ar Kupolinėmis, o
šiandien dažniausiai įvardijama Joninėmis.
Šįvakar suliepsnos Joninių
laužai, bus pinami ir plukdomi vainikai, romantikus vilios
paparčio žiedo ieškojimas.
Trumpiausią metų naktį ir ilgiausią dieną švenčia daugybė žmonių, tačiau daugiausia
dėmesio per Jonines, žinoma, sulaukia Jonai, Janinos
ir Janės.
Viena stilingiausių ir elegantiškiausių
Druskininkų
moterų, Sveikatinimo ir poilsio centre „Aqua“ finansininke dirbanti Janė Šavelskienė džiaugiasi, turį tokį, regis,
įprastą, tačiau kartu ir labai
nepaprastą vardą. „Manau,

kad jau radau tą savo paslaptimi apgaubtą paparčio žiedą – turiu šeimą, dirbu įdomų
darbą, mane supa nuostabūs žmonės, gyvenu nuostabiame mieste“, – šypsosi
Joninių išvakarėse kalbinta
pašnekovė.
– Gimėte ir užaugote Druskininkų krašte, prie Leipalingio esančiuose Varnėnuose.
Su Druskininkais susietas visas Jūsų gyvenimas.
– Mano vaikystė prabėgo labai
gražiose vietose – nuo mažens
buvau apsupta gamtos. Gal todėl ją taip myliu? Pabaigiau Leipalingio mokyklą, po to studijavau ekonomikos ir finansų
mokslus Lietuvos žemės ūkio
universitete.
Po studijų sugrįžau į Druskininkus. Teko dirbti Druskininkų
savivaldybės Švietimo skyriuje,
o pastaruosius 14 metų – Druskininkų sveikatinimo ir poilsio
centre AQUA.
Druskininkuose sukūriau šeimą, su vyru užauginome sūnų

Justiną ir dukrą Liuciją. Iš tikrųjų
drąsiai save galiu vadinti laimingu žmogumi.
– Ko gero, Joninės – labiausiai mistifikuota šventė. Nėvienas vardas nėra taip apgaubtas paslaptimi. Ką Jums
reiškia Jūsų vardas?
– Man šitą vardą išrinko šviesaus atminimo sesutė Dalia. Ji
buvo vos pora metų už mane
vyresnė, taigi jai buvo labai
patogu tokį trumpą vardą ištarti. Yra visokių žmonių – vieniems šis vardas labai gražus,
kitiems nepatinka, bet man
mano vardas yra pats gražiausias. Labai daug žmonių, kurie
šitą vardą taria labai gražiai,
net melodingai, ypač – maži
vaikai!
Ir kuo toliau, tuo labiau man
patinka mano vardas Janė. Vis
labiau esu dėkinga savo tėveliams, kad jį tokį davė.
Esu tikra, kad tai – mano vardas. Esu laiminga, moku džiaugtis gyvenimu. Gal tai lėmė tinkamai parinktas vardas?

– Kurios Joninių apeigos arčiausiai širdies?
– Arčiausiai širdies vis dėlto jau minėtas vainikų pynimas.
Man atrodo, kad pindama vainiką, galbūt, ir tą, dar laimingesnį,
gyvenimą prisišaukiu?
Tikrai patinka dalyvauti Druskininkų kultūros centro rengiamose Joninių šventėse, kuriose atspindimos senosios Joninių
tradicijos ir parodomos apeigos.
Juk esu Janė, kaip galėčiau nedalyvauti Joninių šventėje? Esu
dėkinga visam centro kolektyvui
už nuostabias kasmetes patirtis.
Esu vainikus upėn paleidusi,
bet dabar dažniausiai juos išdžiovinu ir saugau. Prisirenku
pievų gėlių, dažniausiai – dobiliukų. Nusipinu vainiką, ir tokia

laiminga būnu! Turiu savo svajones, kurias kuriu, pindama
vainiką. Ir jos pildosi!
Aš esu tikrai gamtos vaikas. Ir
mano vardadienis švenčiamas
pačiu gražiausiu metų laiku, kai
gamta apdovanoja mus pačiais
gražiausiais žiedais. Pievose –
žiedų įvairovė – aguonos, rugiagėlės, ramunės, dobilai ir daugybė kitų. Nereikia toli eiti – visas
jas randu prie Vijūnėlės tvenkinio, Druskininkų pievelėse.
– Iš kur pas pačią tiek gyvenimo džiaugsmo ir pozityvo? Suprantama, dirbate
centre AQUA, šalia – mineralinio vandens šaltiniai... Iš jų
semiatės?
– Iš tikrųjų centre AQUA man
ypatingai gera dirbti. Čia tikrai
juntama ta ypatinga aura. Jau
14 metų čia dirbu.
O tas pozityvas, matyt, atėjo
iš šeimos. Juk žmonės viską atsineša iš savo aplinkos, kurioje
užaugo. Mano ir sesės Dalytės
vaikystė buvo tikrai labai laiminga. Mudvi turėjome labai gražias Joninių tradicijas. Ji visada
man per vardadienį dovanodavo puikias knygas. Aš vien dėl
jų tų Joninių taip laukdavau!
– Kokias viltis siejate su šiemetėmis Joninėmis?
– Manau, kad šiemet Joninės
bus išskirtinės vien dėl to, kad
jas švęsiu Druskininkuose, kartu su abiem savo vaikais – dukra Liucija ir sūnumi Justinu
bei jo drauge Simute. Kartu su
ja pinsime vainikus. Klaidžiosime po miestą, lankysimės renginiuose.
– Ar jau teko rasti paparčio žiedą stebuklingą Joninių
naktį?
– Aš tikrai jį esu radusi. Turiu
aš tą paparčio žiedą. Kasmet jį
randu.
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Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas A. Peleckas:
„Žmonių noras padėti kitiems be jokio atlygio džiugina ir įkvepia“

Realaus pavojaus akivaizdoje daugelis žmonių pirmiausia galvotų apie save, o druskininkiečiai savanoriai ir medikai užtikrintai sutiko padėti/Savivaldybės archyvo nuotrauka

Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojo A. Pelecko teigimu, pasaulį užklupusi ir gyvenimą kardinaliai pakeitusi pandemija
tik dar labiau išryškino stipriąsias savanoriškos veiklos puses/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Visame pasaulyje populiarėjant savanoriškai veiklai, į
savanorystės iniciatyvas vis
aktyviau įsitraukia ir druskininkiečiai. Savanoriai aktyviai darbuojasi nevyriausybinėse
organizacijose,
švietimo įstaigose, jaunimo
užimtumo centre, kaimiškosiose bendruomenėse.
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojo Aurimo Pelecko teigimu, pasaulį užklupusi
ir gyvenimą kardinaliai pakeitusi
pandemija tik dar labiau išryškino stipriąsias savanoriškos veiklos puses.
Savanoriai: nuo policininkų
– iki moksleivių
Kai 2019 m. kovo pradžioje A.
Peleckas pradėjo dirbti Socialinių paslaugų centre, pasaulį
sukrėtusi pandemija dar nebuvo pasiekusi Lietuvos. „Viskas
įvyko labai staigiai. Pasitarimų metu kalbėdavome, kad tai
vyksta kažkur toli nuo mūsų,
bet, nepraėjus nei savaitei, privalėjome užrakinti duris ir užsidėti kaukes“, – prisimena A. Peleckas. Jis atviras – tuomet buvo
neramu ir dėl savo šeimos, ir dėl
centro klientų, kuriems pandemija reiškė didelį pavojų.
Kas prisimena pirmąjį karantiną, tikriausiai pamena ir rekomendacijas be būtinybės neiti
iš namų. „Sulaukdavome labai
daug skambučių iš kitų miestų bei užsienio – žmonės prašė
pasirūpinti senyvo amžiaus artimaisiais. Neturėjome laiko ilgai
galvoti – reikėjo veikti skubiai“,
– pasakoja A. Peleckas.
Labai greitai – per 3 dienas
– buvo sukurtas savanorystės
modelis, o į kvietimą padėti atsiliepė labai daug druskininkiečių:
policininkai, pardavėjai, vadybininkai ir net moksleiviai.
Subūrus gausų savanorių būrį,
reikėjo juos pamokyti, kaip teikti
pagalbą žmonėms, su jais buvo
pasirašytos sutartys. „Ekstremali situacija privertė veikti dvigubai
greičiau. Esu nuoširdžiai dėkingas Juozui Kazlauskui už pagalbą. Suburti savanoriai mums
labai svarbūs ir reikalingi – planuojame savanorystę, kaip dar-

bo metodą, įtraukti į savo centro
veiklą. Kartais iš tiesų labai reikia pagalbos rankų, ir ta savanoriška pagalba yra pati efektyviausia“, – sako A. Peleckas.
Akistata su COVID-19 savanorių neišgąsdino
A. Peleckas pasakojo, kad gerąja prasme jį sukrėtė ir sujaudino savanorių gerumas ir drąsa.
Kai per antrąjį karantiną privačiuose senelių namuose darbuotojai ir gyventojai užsikrėtė pavojinga infekcija, pagalbos
ranką drąsiai ištiesė savanoriai:
„Reikia pripažinti, kad realaus
pavojaus akivaizdoje daugelis
žmonių pirmiausia galvotų apie
save, o mūsų savanoriai užtikrintai sutiko padėti. Žinoma,
mes juos aprūpindavome visomis reikalingomis asmens saugumo priemonėmis. Man toks
žmonių gerumas visam gyvenimui išliks atmintyje – juk jų dėka
išsaugota ne viena žmogaus
gyvybė“.
Paklausus, ar buvo kažkokių
įdomių ar juokingų nutikimų, A.
Peleckas juokėsi, kad būta visko – gyventojai pamiršdavo, kad
kreipėsi į savanorius pagalbos,
pasimesdavo, kai jiems atnešdavo maisto. Būdavo ir tokių, kurie
prašydavo tik konkrečios rūšies
duonos ar kitų prekių – tekdavo
visas parduotuves aplėkti. „Pačioje pradžioje su kolege Daugile apipirkdavome žmones dviese. O sąrašai būdavo labai ilgi,
vienam žmogui nešdavome 5-6
maišus produktų, ir dar bulvių
maišą. Galbūt žmonėms atrodė, kad atsargomis reikia pasirūpinti pusmečiui į priekį? O vėliau
ir krūvis pasiskirstė, ir žmonės
tapo sąmoningesni“, – prisimena
A. Peleckas.
Žmonės savanoriais pasitiki
Subūrus savanorius ir pradėjus žmonėms teikti pagalbą, labai svarbus buvo ir visuomenės
pasitikėjimas. „Sukūrėme sistemą, kuri leido garantuoti saugumą. Informuodavome žmones,
kada, koks savanoris pas juos
atvyks. Stengėmės pagalbos
prašantiems žmonėms atgalinį ryšį duoti kuo greičiau ir išsamiau“, – pasakoja A. Peleckas.

Paprašytas palyginti pirmąjį
ir antrąjį karantiną bei savanorių darbą jų metu, A. Peleckas
įžvelgė daug skirtumų: „Pirmame etape savanoriai labiau padėjo individualiems asmenims,
o antrajame – gelbėjo židinių
apimtas įstaigas. Per pirmąjį
karantiną nebuvo tiek daug židinių, atvejų, mirčių. Antrasis
buvo pavojingesnis, nes užsikrėtimų buvo daugiau, savanoriai aukojo savo laiką, rizikavo
sveikata. Ėjo ten, kur reikėjo. Ir
darė tai, ką reikėjo daryti.“
Savanorių darbas neliko nepastebėtas ir šalies mastu. Socialinių paslaugų centro darbuotoja
už savanorystę buvo apdovanota SAM ministro padėka „Už
reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“.
Savanoriai visada laukiami
Socialinių paslaugų centre
Socialinių paslaugų centras
savanorius pasitelkė ne tik per
pandemiją.
Jų pagalbos reikėjo, dalijant
maisto produktus, kai prasidėjo
vakcinacija. Savanorių rankos

Ligita Baranauskienė,
Druskininkų
savivaldybės Socialinės paramos
skyriaus vedėja: „Didele
pagalba, atspirtimi ir palaikymu pandemijos metu institucijoms ir pavieniams žmonėms tapo savanoriai. Mūsų
savivaldybei – taip pat. Pandemijos metu į savanorystės
veiklą
įsitraukė
45
gyventojai,
kurie
atėjo į pagalbą tiems, kam
jos reikėjo: vienišiems senjorams, neįgaliesiems, ligoniams. Savanoriai pagelbėjo
globos ir slaugos įstaigose,
vakcinavimo centruose, pristatė maisto produktus ir vaistus. Supratome, kad savanorystė
– didelė galinga jėga, padedanti valstybei išlikti. Savivaldybė
nuoširdžiai dėkoja visiems savanoriams ir nevyriausybinėms
organizacijoms, Socialinių paslaugų centro darbuotojams už jų
nepamatuojamą indėlį, teikiant pagalbą mūsų bendruomenei.
Paskelbus 2022-uosius Savanorystės metais, tikimės ne tik išlaikyti, bet ir sustiprinti savanorystės tinklą.“
bus reikalingos ir ateityje.
„Norintieji tapti savanoriais turėtų kreiptis į mūsų centrą – į
direktorę arba į mane. Pasirašysime sutartį, apmokysime ir
kartu nuveiksime daug gražių
bei prasmingų darbų“, – sako A.
Peleckas.
Dėl

savanorystės

galima

kreiptis:
Socialinių paslaugų centro
direktorė Ž. Liutikienė: tel. (8
313) 58 072, el. p. zaneta.liutikiene@druskininkuspc.lt
Socialinių paslaugų centro
direktoriaus pavaduotojas A.
Peleckas (8 313) 58 072, el.
p. aurimas.peleckas@druskininkuspc.lt
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Vaikų svajonių atostogos Druskininkuose – vasaros stovyklos vyks iki pat rugsėjo

Druskininkai
šią
vasarą neabejotinai yra vaikų
vasaros poilsio stovyklų
sostinė – Savivaldybė pasirūpino, kad, prasidėjus vasaros atostogoms, iki pat
rugsėjo turiningu poilsiu galėtų mėgautis ne tik druskininkiečiai, bet ir kurorto
svečių atžalos.
Kaip teigė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, sprendimas stovyklas organizuoti ir kurorto
svečių vaikams kilo, išanalizavus į Druskininkus pailsėti atvykstančių šeimų poreikius:
„Dažnai poilsiautojai, atvykę į kurorto SPA centrus, ieško, kuo įdomiai užimti savo
vaikus. Vasaros stovyklos garantuos ramų poilsį tėvams ir
smagų laiką vaikams. Šiais
metais pasirūpinome, kad vaikai ir jaunimas vasarą praleistų itin turiningai ir įdomiai – jų
laukia daugiau kaip 30 įvairių stovyklų, kuriose – meno,
sporto, gamtos pažinimo ir kitos veiklos.“
Druskininkiečiai ir kurorto
svečiai gali rinktis iš gausaus
stovyklų sąrašo, kuris bus atnaujinamas visą vasarą, iki pat
rugsėjo. Visa informacija ir registracija į stovyklas – https://
druskininkai.lt/stovyklos/
Vaikams ir jaunimui – veiklų įvairovė
Šią vasarą Druskininkai siūlo
ypatingai platų stovyklų spektrą – galima rinktis teatro, šokio, muzikos, animacijos, gamtos pažinimo, krepšinio, kalbų,

Diana Brown, Švietimo skyriaus vedėja: „Šiais mokslo metais vaikai prie kompiuterių praleido, kaip niekada, daug laiko,
todėl labai kviečiu druskininkiečius pasinaudoti vaikų vasaros
poilsio stovyklų pasiūlymais.
Laukia labai daug smagių pramogų lauke, išvykų, edukacijų,
žaidimų, nuotykių.
Suprantame, kad vaikų vasaros poilsis yra nepigi pramoga,
o šeimai, auginančiai du ar daugiau vaikų, ji gali būti prabanga.
Todėl ir šiemet savivaldybės gyventojams paruošėme specialius krepšelius.
Kiekvienam Druskininkų savivaldybės vaikui, dalyvaujančiam pasirinktoje vasaros poilsio programoje, Savivaldybė
skyrė dviejų dydžių krepšelį: 50 eurų, jei stovykla trunka savaitę, 100 eurų, jei stovykla truks dvi savaites arba dviem
savaitės trukmės stovykloms. Iš viso kiekvienas druskininkietis galės pasinaudoti 100 eurų krepšeliu. Kviečiu pasinaudoti šiuo pasiūlymu – tegul jūsų vaikų vasara būna įdomi, turininga ir šviesi!“
amatų ir daugybę kitų stovyklų.
Druskininkų
savivaldybės
mero patarėjas Simonas Kazakevičius pažymi, kad, organizuojant stovyklas, stengtasi, kad jos būtų įdomios įvairių
pomėgių ir amžiaus vaikams
bei jaunimui. „Pernai pirmą
kartą pasiūlėme vasaros stovyklas visos Lietuvos vaikams,
ir tai pasiteisino. Šiais metais
stovyklų koordinavimą patikėjome Jaunimo užimtumo centrui, turinčiam didelę darbo su
jaunais žmonėmis patirtį. Išnaudosime pačias įvairiausias kurorto poilsio ir žaidimų
erdves, įdomiai ir kūrybingai
supažindinsime su krašto is-

torija. Stovyklas organizuoja
patyrę pedagogai, laisvieji mokytojai, meno, šokio, krepšinio
profesionalai. Pavyzdžiui, liepos mėnesį prasidės Mindaugo Kuzminsko krepšinio stovykla, – sakė S. Kazakevičius.
– Šie mokslo metai pareikalavo daug jėgų ir iš tėvų, ir iš vaikų, todėl poilsis Druskininkuose reikalingas visiems“.
Galima rinktis, kiek dienų
vaikai praleis stovykloje
Druskininkų švietimo centras
visą vasarą organizuos vasaros dienos užimtumo stovyklą.
Ją lanko ir vietiniai druskininkiečiai, ir pas senelius atvykę

anūkai, ir kurorto svečių vaikai, o didžiausias patogumas
– galima rinktis, kiek dienų jie
lankys stovyklą.
Sudaryta galimybė mokėti už
kiekvieną dieną atskirai ypač
patogi į kurortą atvykusiems
svečiams.
Jau ketvirtus metus tokią stovyklą organizuojančio centro direktorius Vytautas Gintutis džiaugėsi, kad vaikai noriai
sugrįžta į šią stovyklą: „Labai
smagu matyti, kad ir vietiniai,
ir kurorto svečių vaikai sugrįžta pas mus. Kiekvieną sezoną
tobuliname ir rengiame turiningą bei įdomią programą, stengiamės sudaryti įdomias, žadinančias prasmingą veiklą,
įkvepiančias ir tinkamai nukreipiančias veiklas.“
Švietimo centras liepą prasidėsiančiai stovyklai suplanavo labai daug veiklų: išvykas į
Grūto parką, Liškiavos kultūros
centrą, pasienio užkardą, Metelių regioninį parką, edukacines programos „Grafika“, „Ekslibrisų kūrimas“, „Piešimas ant
vandens“, „Čepkelių mokomasis takas“, susitikimus su kariais savanoriais ir Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos nariais, ekskursijas
po Druskininkus su „Plepia Ponia“, unikalią pažintį su Druskos Karaliais (vaikai susipažins
su Druskos Karaliene ir Druskos Karaliumi – dviem kūrybingais menininkais).
Į stovyklos veiklas įtraukti apsilankymai Vandens parke,
„Snow Arenoje“, M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje,

V. K. Jonyno galerijoje, Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre, Amatų centre „Menų kalvė“.
Šią stovyklą gali lankyti visi vaikai nuo 6 iki 12 m. amžiaus.
Kurorto svečiai džiaugiasi vasaros stovyklų galimybėmis
Vilnietė Asta su vyru Robertu augina septynerių ir vienuolikos metų vaikus. Kurorte poilsiauti mėgstanti šeima
praėjusiais metais pirmą kartą užrašė vaikus į dienos stovyklą ir liko labai patenkinti.
„Mūsų šeimos tradicija – bent
kelis kartus pasilepinti atostogomis Druskininkuose. Vaikų seneliams palikti nesinori,
tad važiuojam visi kartu. Bet,
stengiantis užimti vaikus, pramogų sau beveik nebelieka.
Internete perskaičiau apie stovyklas vaikams. Nusprendėme
pabandyti. Jau po pirmos dienos dukra ir sūnus buvo kupini
įspūdžių, o mes su vyru – pailsėję“, – patirtimi dalijosi Asta.
Šeima jau suplanavo, kad rugpjūčio mėnesį savaitę praleis
kurorte, vaikai išreiškė norą
bent kelias atostogų dienas
lankyti stovyklą.
Utenoje
gyvenanti
Aistė
svarsto išrinkti savo 12 metų
sūnui stovyklą ir jos metu atvykti pailsėti į Druskininkus.
„Sūnus orientuotas į sportą,
tad žiūrime būtent sporto, aktyvaus laisvalaikio stovyklų
pasiūlymus. Galiu dirbti nuotoliniu būdu, todėl man nesunku
prisiderinti. Manau, kad turėsime turiningą laiką Druskininkuose“, – sakė moteris.

Druskininkiečiai ir kurorto svečiai gali rinktis iš gausaus stovyklų sąrašo, kuris bus atnaujinamas visą vasarą/
JUC ir „Saulės“ mokyklos archyvo nuotraukos
2-3 psl. Druskininkų savivaldybės informacija
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REDAKCIJOS KOMENTARAS
Į savivaldybės tarybą išrinkti žmonės labai skirtingai supranta savo pareigas. Vieni
– sąžiningu darbu rengia bendruomenei svarbius sprendimus, stengiasi, kad vietos
gyventojams būtų geriau ir patogiau gyventi, o kiti konstruktyvių pasiūlymų nepateikia,
nuolat kritikuoja kolegų darbą, rengia provokacijas ir bet
kokia proga stengiasi pačioms
įvairiausioms
institucijoms
skųsti kitus Tarybos narius.
Kai kurios jų, galimai pataikaudamos šalies valdantiesiems, priima sprendimus,
kurie vietos gyventojams sukelia nemažai prieštaringų
klausimų ir kelia abejonių dėl
jų objektyvumo.
Nors įstatyme numatyta, kad
savivaldybės tarybos nario
pareiga – nuolat bendrauti su
rinkėjais, Druskininkų Tarybos opozicija skundais mieliau bendrauja su įvairiomis
institucijomis, nei su juos išrinkusia bendruomene.
Kad Druskininkų savivaldybės taryboje yra tokia skundikų ketveriukė, regis, niekam
ne paslaptis. Įdomu, ar kas
yra girdėjęs apie jų parengtus
projektus, reikalingus druskininkiečių gerovei? Bet tikrai
daugelis žino apie skundus,
kuriais jie užverčia visas įmanomas institucijas, kurios dėl
smulkmenų priverstos šaukti
posėdžius ir nagrinėti šūsnis
dokumentų.
Viena iš jų – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
(VTEK), kuri prižiūri, kad savivaldybių politikai ir valstybės tarnautojai priimamais
sprendimais nesiektų sau asmeninės naudos, kad savo
darbu etiškai tarnautų žmonėms.
Kartais VTEK sprendimai
kelia rimtų abejonių, ar komisija tikrai atskiria asmeninę naudą nuo bendruomenės
naudos? O galbūt politiniai
vėjai atsispindi ir Komisijospriimamuose sprendimuose?
Kaltino už paramą „Belorus“ žmonėms

B. Čepas: „Nors VTEK sprendimas yra
toks, koks yra, aš tikrai nuoširdžiai nesijaučiu kaltas. Jei reikėtų, aš nedvejodamas vėl
pasirašyčiau tą dokumentą, jei tik būtų viltis padėti savo bendruomenės žmonėms.“

Visiems žinoma opi ir nuo
gruodžio mėnesio daugybės
žmonių susidomėjimo ir palaikymo sulaukianti tema – VšĮ sanatorijos „Belorus“ situacija. Dėl
neteisėtai Lietuvoje pritaikytų
sankcijų beveik 400 sanatorijos
darbuotojų ir jų šeimos iki šiol
yra nepavydėtinoje padėtyje,
be pajamų, gyvena nežinomybėje. Nė vienoje ES šalyje gydymo įstaigoms sankcijos nėra

Savaitraščio Nr. 310

Etikos sargai muša įvarčius į vienus vartus?

taikomos, tačiau mūsų valdžios
institucijos tik bado pirštais į ES
ir nesprendžia situacijos iš esmės. Jau antra savaitė, kai sanatorijos steigėjui nebevadovauja V. Sheimanas, į kurį pirštu
rodė visi aukščiausi šalies politikai. Bet mūsų šalies valdžia iki
šiol nesiima atlaisvinti sanatorijos darbo – žmonės palikti likimo valiai.
Nuo 2020 m. gruodžio mėnesio Druskininkų savivaldybė
stengiasi išsiaiškinti situaciją,
jos priežastis ir galimus sprendimo būdus bei padėti situacijos
įkaitais tapusiems 400 sanatorijos darbuotojų ir jų šeimoms.
Savivaldybė ir Tarybos dauguma per šį laiką daugiau kaip 40
kartų įvairiais raštais kreipėsi į
atsakingas ES ir Lietuvos institucijas dėl neteisėtai pritaikytų sankcijų pagal Lietuvos įstatymus registruotai ir į Lietuvos
biudžetą mokesčius mokančiai
sanatorijai, kurios pagrindinė
veikla – neįgalių vaikų iš Baltarusijos gydymas, ugdymas, reabilitavimas. Buvo kreiptasi į
LR Prezidentą Gitaną Nausėdą, Europos Komisijos Pirmininkę Ursula von der Leyen, Europos Tarybą, Europos Komisiją,
Europos parlamento narius, Europos Komisijos narį Virginijų Sinkevičių, Seimo komitetus,
Vyriausybę, Užsienio reikalų ministeriją, AB „Swedbank“, Lietuvos banką ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT).
Ši pusę metų besitęsianti sanatorijos istorija turi ir kitų, dar
neviešintų kampų. Pasirodo, kol
vieni stengiasi situaciją išspręsti, kiti, priešingai, randa būdų,
kaip pakenkti ir taip druskininkiečiams sunkioje situacijoje.
Sausį Tarybos narys Benjaminas Čepas kartu su kitais tarybos daugumos nariais pasirašė
kreipimąsi, skirtą ES ir Lietuvos politikams, kuriuo buvo prašoma panaikinti neteisingai pritaikytas sankcijas ar nustatyti
išimtis sanatorijai „Belorus“, siekiant išsaugoti darbo vietas.
Tai pro akis neprasprūdo konservatoriui K. Rečkovui. Nors sanatorijoje dirba jo tėvai, ir jis, kaip
niekas kitas, turėtų gerai žinoti
realią situaciją, noras skųsti ir, ko
gero, taip konservatorių partijoje bandyti sukaupti politinių dividendų, buvo svarbesnis už norą
padėti savo bendruomenei.
VTEK nusprendė, kad B. Čepo
pasirašytu Tarybos kreipimusi buvo pasiekta teigiamų rezultatų – leista atlikti atsiskaitymus su darbuotojais už 2020 m.
gruodžio ir vėlesnius mėnesius.
Nors tokių rezultatų – padėti 400-ams žmonių – šiuo raštu
ir buvo siekta, VTEK vertinimu,
pasirašydamas šį kreipimąsi, B.
Čepas siekė asmeninių interesų, mat, pasirodo, minėtoje sanatorijoje dirba jo sutuoktinė.
„Pasirašydamas tą dokumentą aš mažiausiai galvojau apie
savo žmoną – rūpėjo beveik
400 žmonių be pajamų, 400 šeimų be ateities perspektyvų šiuo
sudėtingu pandemijos metu.
Ar žmonės supranta situacijos
mąstą? Nors VTEK sprendimas
yra toks, koks yra, aš tikrai nuoširdžiai nesijaučiu kaltas. Nuo
kada palaikyti 400 žmonių yra
nusikaltimas? Jei reikėtų, aš,
nedvejodamas, vėl pasirašyčiau
tą dokumentą, jei tik būtų viltis padėti savo bendruomenės
žmonėms“, – sakė B. Čepas.
Jis patikino, jog kreipimąsi pasirašė, būdamas tikras jo reikalingumu ir atliko savo, kaip

L. Urmanavičius: „Aš atlikau savo, kaip
politiko, pilietinę pareigą. Jei reikėtų pakartoti balsavimą, vis tiek balsuočiau taip
pat. Bendruomenė turi žinoti tiesą.“

druskininkiečių interesams atstovaujančio Tarybos nario, pareigą: „Jeigu ne Taryba, tai kas
tada apgins ir atstovaus mūsų
bendruomenės
interesams?
Keisčiausia, kad mane apskundė konservatorius K. Rečkovas,
kurio močiutė vadovavo sanatorijai, o jo tėvai iki šiol ten dirba. Jie tikrai žino realią situaciją ir darbuotojų vargus. Bent
jau patylėtų. Bet jis elgiasi kaip
kenkėjas, jam reikia pasirodyti,
man gėda dėl tokio jo elgesio“,
– sakė B. Čepas.
Atsisakė atsakyti į savaitraščio klausimą
„Mano Druskininkai“ domėjosi, ką apie šią situaciją galvoja
pats skundo autorius – Tarybos
narys konservatorius K. Rečkovas. Jam pateikėme tokį klausimą: „Kodėl apskundėte kolegą B. Čepą VTEK už tai, kad jis
pasirašė po dokumentu dėl „Belorus“ sanatorijos darbuotojų
problemų sprendimo, taip siekdamas išsaugoti ir Jūsų tėvų
darbo vietas?“
Konservatoriaus atsakymas,
tiesą sakant, nustebino: „Sveiki, atsakinėti į jūsų klausimus
reikštų bendradarbiauti su jūsų
šališku, žemo lygio turinio, nieko
bendro su objektyvia žurnalistika neturinčiu leidinuku. Nedarysiu to vien jau dėl elementarios
savigarbos, nekalbant apie tai,
jog nematau tame jokios prasmės, tad noriu paprašyti ateityje panašaus pobūdžio klausimų
man nesiųsti.“
Ko gero, jis net nepagalvojo
apie Valstybės politiko elgesio
kodeksą, kurį tokiu atsakymo žiniasklaidai, jis galimai pažeidė.
Minėto kodekso 4 str. 4 punktas teigia: „skaidrumas ir viešumas – nekelia abejonių dėl
sąžiningumo priimdamas sprendimus, taip pat pateikia visuomenei savo elgesio ir sprendimų
motyvus, visada laikosi atvirumo
ir viešumo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ribojančius informacijos atskleidimą, deklaruoja savo privačius interesus“.
Savivaldybės Tarybos narys
privalo informuoti savo rinkėjus
apie jo priimtų sprendimų motyvus. Ir politikui privalu atsakinėti į žiniasklaidos priemonių klausimus, kad ir kokie nemalonūs
jam jie būtų. Nors gal ir patogu
bendrauti tik su tais žurnalistais,
su kuriais bičiuliaujiesi?
Apskundė ir mero pavaduotoją
VTEK kontrolieriai gavo opozicijos skundą ir dėl to, kad mero
pavaduotojas Linas Urmanavičius per pernai sušauktą posėdį
balsavo prieš opozicijos pasiūly-

tus kandidatus savivaldybių asociacijos apdovanojimui gauti.
Praėjusį rugpjūtį meras R. Malinauskas pasiūlė savo pavaduotojo L. Urmanavičiaus kandidatūrą gauti „Auksinės krivūlės
riterio“ nominaciją. Tai yra Lietuvos savivaldybių asociacijos
įsteigtas apdovanojimas, skirtas
pagerbti Lietuvos savivaldai, jos
plėtrai ir stiprinimui nusipelniusius asmenis.
Pats L. Urmanavičius nuo balsavimo už jo kandidatūrą nusišalino, kaip ir privaloma tai padaryti pagal teisės aktus.
Liberalai ir konservatoriai posėdžio metu turėjo savo įžvalgų –
kaip „nusipelniusius vietos savivaldai“ jie pasiūlė skandalais dėl
vidurinės mokyklos atestato ir
machinacijomis, perkant žemes,
pagarsėjusį konservatorių V. Semešką ir liberalą V. Trinkūną.
L. Urmanavičius balsavo prieš
šias kandidatūras ir dėl to buvo
apskųstas VTEK. „Aš atlikau
savo, kaip politiko, pilietinę pareigą. Balsavau ir išsakiau nuomonę, kurią tų dviejų personų
atžvilgiu turiu labai tvirtą. Tie,
kurie apgaudinėjo žmones, kurie apgaudinėjo valstybę, negali būti apdovanojami, kaip nusipelnę savivaldai“, – sakė L.
Urmanavičius.
Nors ir komitetuose, ir Taryboje L. Urmanavičius buvo nusišalinęs ir už savo kandidatūrą nebalsavo, bet VTEK už sąžiningai
ir principingai išsakytą poziciją
dėl V. Trinkūno ir V. Semeškos
priėmė sprendimą, kad L. Urmanavičius padarė pažeidimą –
neva stengėsi dėl savęs.
„Jei reikėtų pakartoti balsavimą, aš vis tiek balsuočiau taip
pat. Bendruomenė turi žinoti tiesą“, – sako L. Urmanavičius.
Iš balos bando išlipti sausas?
VTEK gavo skundą ir dėl Druskininkų tarybos narių apsižodžiavimo per vieną iš posėdžių.
Tarybos posėdžio metu be jokios priežasties opozicijos atstovas liberalas K. Kaklys leido
sau posėdžio pirmininką R. Malinauską viešai išvadinti parazitu.
Ši provokacija neliko nepastebėta kitų tarybos narių. Pasak jų, liberalas panašaus pobūdžio provokacijomis užsiima
nuolat – trukdo posėdį, replikuoja ir komentuoja, taip bandydamas išvesti iš kantrybės posėdžio pirmininką.
Tąkart užsipultas R. Malinauskas neliko skolingas ir nepraustaburniui davė grąžos.
K. Kaklio išsišokimas buvo
svarstomas savivaldybės Tarybos Etikos ir procedūrų komisijoje, kuri pripažino liberalą, pažeidus politiko etiką. Opozicijos
atstovui tai nepatiko, ir jis kreipėsi į valstybinę Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, prašydamas anuliuoti jo pažeidimą.
Įdomiausi šioje istorijoje yra
VTEK priimti sprendimai. Nors
apsižodžiavimas buvo vienas,
bet sprendimai – du. Ir kardinaliai skirtingi. Liberalo mundurą VTEK pabandė išskalbti, šis
tikriausiai tikėjosi iš balos išlipti sausas. Tuo tarpu Druskininkų savivaldybės etikos komisija
buvo įpareigota dar kartą išnagrinėti pranešimą dėl mero atkirčio provokatoriui.
Šiuo metu šie VTEK sprendimai apskųsti Administraciniam
teismui. Vėl laukia posėdžiai,
teisėjai ir teismo darbuotojai eikvos savo brangų laiką smulkaus žanro problemoms spręsti.

R. Malinauskas: „Šie skundų rašytojai
– apgailėtino lygio veikėjai, kurie su savo
partijų bičiuliais, panašu, yra apraizgę visas valstybines institucijas ir tarnybas tokiais tinklais, kad sveiku protu suvokti neįmanoma“.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas turi
savo tvirtą nuomonę ir skundų autorių, ir jų nagrinėtųjų atžvilgiu: „Šie skundų rašytojai –
apgailėtino lygio veikėjai, kurie
su savo partijų bičiuliais, panašu, yra apraizgę visas valstybines institucijas ir tarnybas tokiais
tinklais, kad sveiku protu suvokti neįmanoma. Nejaugi ponas
VTEK vadas, pasiduoda skundikų rašteliams, turi tik tiek sąžinės
ir moralės? Tai būtų tikrai žemas
lygis. Manau, kad tai būtų ne teisinės valstybės institucijų darbas, o apgailėtinas „užsakymų
stalo“ aptarnavimas“.
Liberalas K. Kaklys atsakyti į
redakcijos klausimą apie posėdžio metu įvykdytą savo provokaciją taip ir nesugebėjo – atsakymo iki šiol nesulaukėme.
Etikos sargai mušasi į krūtinę
Kaip sakė vienas labai didelis politikas, „kas galėtų paneigti“, kad priimdama ir svarstydama tokių skundų rašytojų, kaip
minėti mūsų Tarybos nariai,
skundus, Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija yra veikiama viešojoje erdvėje formuojamomis
ir šalies valdančiųjų kuluaruose vyraujančiomis nuostatomis
Druskininkų savivaldybės vadovų atžvilgiu. „Mano Druskininkai“ paklausė VTEK pirmininką
Edmundą Sakalauską: „Ar Komisijos sprendimams turi įtakos
viešojoje erdvėje formuojama
neigiama nuostata Druskininkų
savivaldybės vadovų atžvilgiu“?
Netrukus gavome E. Sakalausko pasirašytą atsakymą: „Pabrėžtina, kad Komisija griežtai
laikosi jai įstatymu nustatytų įsipareigojimų ir veikia nuo jų nenukrypdama, todėl įtakos VTEK
sprendimams viešojoje erdvėje
formuojamos nuostatos neturi.
VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio
neutralumo, nepriklausomumo,
kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atsakomybės principais.
Atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus, Komisija yra nepriklausoma ir veikia
pagal įstatymuose nustatytus
įgaliojimus. Valstybės politikams, pareigūnams, politinėms
partijoms, valstybės tarnautojams, asociacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims
draudžiama kištis į VTEK veiklą. VTEK pirmininkas, komisijos nariai, sekretoriato darbuotojai, atlikdami savo pareigas,
veikia nepriklausomai“.
Tai gražūs VTEK žodžiai. O
deklaruojamas skaidrumas, panašu, lieka tik gražiais žodžiais?
Pateikti pavyzdžiai rodo, kad
„sąžiningumas“ gali užleisti vietą ir dvigubiems standartams.

5

2021 m. birželio 23 d.

Savaitraščio Nr. 310

M. K. Čiurlionis tęsia vasaros kelionę
per Druskininkus į mūsų širdis
Kaip Druskininkai neįsivaizduojami be iš Lietuvos
ir užsienio atvykstančių lankytojų, taip kurorto vasara
neįmanoma be tradicinio festivalio „Druskininkų vasara
su M.K. Čiurlioniu“.
Praėjusį šeštadienį surengtas jau devynioliktojo festivalio atidarymas.
Gėlės – M. K. Čiurlioniui
Prieš koncertą Druskininkų
bendruomenė ir kurorto svečiai
susirinko prie M. K. Čiurlionio
paminklo.
Ten, subtiliai muzikuojant M.
K. Čiurlionio meno mokyklos
jaunajam pianistui, daugelio
konkursų laureatui Augustui Navickui, buvo padėtos gėlės prie
Lietuvos genijaus paminklo.
Šiai progai originalią puokštę sukūrė druskininkietė floristė Dovilė Ciūnienė, puikiai savo
floristiniame kūrinyje atspindėjusi Druskininkų kodą ir M. K.
Čiurlionio dvasią.
2021-aisiais tradicinio tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“
sumanytojas ir ilgametis rengėjas Lietuvos muzikų rėmimo
fondas festivalio organizavimą
perdavė į Druskininkų rankas.
Kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė pripažino,
kad organizuoti tokias garbingas tradicijas turintį renginį yra
didelė atsakomybė ir tikras iššūkis. Ji pažadėjo, jog festivalis bus įdomus, spalvingas ir
pakvietė visus aktyviai dalyvauti jo koncertuose ir kituose
renginiuose: „Druskininkai suteikė kūrybinius sparnus M. K.
Čiurlioniui, tad daug dėmesio
festivalio metu bus skiriama
vaikų ir jaunimo kūrybiškumui
skatinti. M. K. Čiurlionis buvo
smalsus ir lenkiantis nusistovėjusius standartus, drąsiai
išbandydavo naujoves, todėl
festivalyje bus įvairių kūrybinių
eksperimentų.“
Padėka – Liucijai Stulgienei
Po iškilmingos gėlių padėjimo ceremonijos druskininkiečiai ir kurorto svečiai gausiai susirinko į Druskininkų bažnyčioje
surengtą pirmąjį festivalio koncertą, kuriame koncertavo Čiurlionio kvartetas ir baritonas Andrius Apšega.
Prieš koncertą sveikinimo žodį
taręs Druskininkų savivaldybės
mero pavaduotojas Linas Urmanavičius pasidžiaugė tradiciniu renginiu, sakydamas, jog
šis festivalis neabejotinai yra
vienas iš stipriausių Druskininkų kultūrinių renginių, ne vieną
dešimtmetį žavintis savo išskirtine profesionalia programa, rafinuotumu ir elegancija.
„Druskininkai – šimtamečių
kultūros tradicijų ir naujų meno
vėjų miestas.
Todėl, perėmę festivalio organizavimą iš Lietuvos muzikų
rėmimo fondo, stengėmės papildyti ir plėsti festivalį, kad jis
apimtų kuo įvairesnių meno sričių, įtrauktų kuo daugiau kūrėjų.
Savaitgalį prasidėjęs jau XIXas Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K.
Čiurlioniu“ pasiūlys labai turtingą ir turiningą programą, sukurs
nuostabią, tris mėnesius trunkančią kultūros šventę, – sakė
L. Urmanavičius. – Tikiuosi, kad
žiūrovai, buvę organizatoriai teigiamai įvertins pokyčius.“

Pasirūpinti savo saugumu ir
laimėti kepsninę vasarai – tai
įmanoma su ERGO!

Druskininkietis S. Kelmelis, draudimo bendrovėje ERGO pavasarį atnaujinęs draudimo sutartis, buvo maloniai nustebintas – laimėjo „Kamado Club PRO“ kepsninę/Asmeninio archyvo nuotrauka

Praėjusį šeštadienį surengtas jau devynioliktojo festivalio „Druskininkų vasara su M.K.
Čiurlioniu“ atidarymas/DKC archyvo nuotraukos

Kultūros centro direktorė R. Viniarskaitė pakvietė visus aktyviai dalyvauti festivalio renginiuose/Laimučio Genio nuotrauka

Jis padėkojo ilgametei šio festivalio organizatorei Liucijai
Stulgienei už aštuoniolika metų
Druskininkuose kurtą ypatingą
muzikinę šventę, įteikė jai gėlių
puokštę.
L. Stulgienė pasidžiaugė, kad
festivalis bus ir toliau tęsiamas
bei išreiškė įsitikinimą, jog naujasis jo organizatorius – Druskininkų kultūros centras – puikiai
susidoros su kylančiais iššūkiais: „Smagu, kad nuolat daugėja festivalio žiūrovų, Kultūros
centras, norėdamas į koncertus
sutalpinti visus norinčiuosius,
net kėdžių papildomai nupirko.“
Ji padėkojo Druskininkų savivaldybei už geranorišką ir nuolatinę pagalbą, rengiant festivalius, Druskininkų bažnyčios
klebonui Vaidui Vaišvilui – už
koncertams suteiktą sakralią
bažnyčios erdvę.
Klebonas V. Vaišvilas visus
patikino, kad festivalio organizavimą perėmęs Druskininkų
kultūros centras su šia užduotimi puikiai susidoros: „Tikiu,
kad Kultūros centro direktorei

Įsibėgėjant vasarai, vis
daugiau laiko norisi praleisti
gamtoje. Tačiau mėgautis šiltojo metų laiko suteikiamais
malonumais neretai sutrukdo gamtoje tykantys pavojai. Gamtos stichijos, nelaimingi atsitikimai ir traumos
gali ne tik kaip reikiant sugadinti nuotaiką ir ilgai planuotas atostogas, bet taip
pat pridaryti nemenkų nuostolių. Jų išvengti gali padėti
draudimo apsaugos, kuriomis pasirūpina vis daugiau
Lietuvos gyventojų. Dabar
tam yra dar palankesnis metas, nes, draudžiantis draudimo bendrovėje ERGO, galima jaustis ne tik saugiau, bet
ir laimėti vasarišką ir daugelio lietuvių geidžiamą prizą –
stilingą „Kamado Club PRO“
kepsninę.
Ja jau džiaugiasi vienas iš konkurso laimėtojų, druskininkietis
Saulius Kelmelis. Jis draudimo
bendrovėje ERGO apdraudė
savo būstą ir transporto priemonę. Saulius sako ERGO pasitikintis nuo senų laikų ir būtent
šioje bendrovėje draudžiasi jau
mažiausiai 10 metų, o šį pavasarį, atnaujinęs draudimo sutar-

tis, buvo maloniai nustebintas.
„Iš patirties žinojau, kad ERGO
galiu pasitikėti ir čia gauti mano
poreikius geriausiai tenkinančias draudimo sąlygas. Vis dėlto ko tikrai nesitikėjau, tai prizų
– ir dar kokių! Apie tokią kepsninę svarsčiau jau kurį laiką, todėl dovana išties nudžiugino.
Juolab, kad, norint ją gauti, nereikėjo nieko daryti. Jokių registracijų, formų pildymų, užduočių
sprendimo. Tiesiog vieną dieną
sužinojau, kad tapau laimėtoju“,
– džiaugsmo neslepia Saulius.
Tokių laimingųjų kaip Saulius
iš viso jau paskelbta dešimt, o
žaidimas tęsiasi toliau. Jame
dalyvauja visi, nuo šių metų balandžio 1 dienos iki birželio 30
dienos imtinai ERGO apsidraudę privalomuoju vairuotojų, kasko, gyventojų turto, nelaimingų
atsitikimų, asmens civilinės atsakomybės ar mobiliųjų technikų draudimu. Kiekvieną savaitę
atsitiktiniu būdu išrenkama po
vieną kepsninės laimėtoją. Tad
laiko pasirūpinti savo ir savo turto draudimu, o kartu įgyti galimybę laimėti vertingą vasarišką
prizą, dar yra.

R. Viniarskaitei su jos komanda puikiai pavyks įgyvendinti visus, su festivaliu susijusius
sumanymus, o mes džiaugsimės, kad žmonės, ateidami į koncertus bažnyčioje, galės keliauti dvasinių vertybių
paieškos keliu.“

gausus klausytojų būrys, pilna
Druskininkų bažnyčia, visi – laikydamiesi saugaus atstumo reikalavimų.
Koncerto pabaigoje skambėjusią J. Naujalio „Lietuva brangi“
publika išklausė stovėdama.
Festivalio metu laukia ne tik
koncertai. Bus demonstruojami
filmai apie menininkų gyvenimą,
vyks paskaitos, ekspedicijos.
Planuojama, kad renginiuose dalyvaus per 200 Lietuvos
ir užsienio šalių muzikos atlikėjų, menininkų, muzikologų,
dailėtyrininkų, o koncertuose,
paroduose, susitikimuose ir kituose renginiuose apsilankys
per 5000 druskininkiečių ir kurorto svečių.

Džiaugėsi gyvu kontaktu su
žiūrovu
Čiurlionio kvarteto 1-asis smuikas Jonas Tankevičius sakė,
kad, kiekvieną kartą groti M.K.
Čiurlionio mieste yra didelė garbė ir atsakomybė: „Mes džiaugiamės, kad dabar, po karantino
apribojimų, vėl galime gyvai susitikti su publika, o Druskininkų
publika tikrai išsprususi ir atidi.“
Čiurlionio kvarteto ir solisto
A. Apšegos koncerto klausėsi

Užsakymo Nr. MDR-310-01

Parengė Laimutis Genys
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Kad vasara būtų saugi

Druskininkuose bus minima Globėjų diena
Tradiciškai pirmąjį liepos savaitgalį Lietuvoje minima Globėjų diena. Šiemet tai bus liepos
4-oji. Visą savaitę iki jos vyks renginiai, akcijos, kurių metu bendrausime apie globą, jos svarbą tėvų globos netekusių vaikų gyvenime, globėjo vaidmenį ir jo prasmingumą. Pagerbsime
globėjus, padėkosime už jų pasirinktą prasmingą gyvenimo kelią.
Druskininkų savivaldybėje Globos savaitė bus minima šiais renginiais:
Birželio 29 d. 17.30 val.
Žygis su šiaurietiškomis lazdomis „Kad kiekvienas vaikas augtų šeimoje!“ (Karolio Dineikos sveikatingumo parkas, Sausoji g. 1)
Liepos 1 d. 21.30 val.
Globos savaitės pristatymas ir filmas „Čia buvo Saša“ (Pramogų aikštė, Vilniaus al. 24)
Liepos 4 d.
9 val. ir 12 val. Šv. Mišios už globėjus ir vaikus Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje, Kapų g. 2, Leipalingis
10 val. Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia, Saulėtekio g. 29, Druskininkai
12 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje (Vilniaus al. 1) melsime sveikatos, sielos ramybės ir dvasios stiprybės visiems esamiems ir būsimiems globėjams, įtėviams, jų šeimoms ir globojamiems vaikams
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro informacija

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras
ieško socialinio darbuotojo
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras skelbia socialinio darbuotojo atranką socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimui vaikui su negalia, suaugusiam
asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui ir jo šeimos nariams neįgaliųjų centre.
Miške laužą kurti galima tik specialiai tam įrengtose laužavietėse ir tik su suaugusiųjų priežiūra

Atšilus orams, traukiame į
gamtą, stovyklaujame, džiaugiamės šiltu oru, kūrename
laužus. Kad poilsis prie ežero
netaptų slogiu prisiminimu,
reikia žinoti, jog ne visur galima kurti laužus ar pasistatyti
palapinę. Kad ugnis nepridarytų žalos, reikia atsakingai
pasirinkti laužavietės vietą.
Miške laužą kurti galima tik
specialiai tam įrengtose laužavietėse ir tik su suaugusiųjų priežiūra. Jeigu aplinkui
nėra laužavietės vietos, įkurkite ją, laužo vietą apdėdami
akmenimis. Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavie-

tes draudžiama.
Saulėtą vasaros dieną būtinai
nešiokite kepurę ar kitą galvos
apdangalą, kad neperkaistų galva; išeidami iš namų, nepamirškite buteliuko su vandeniu ir dažnai
atsigerkite; nepraleiskite daug laiko saulėje, stenkitės būti pavėsyje; nešiokite šviesius drabužius ir
atvirą odinę avalynę;
nebūkite ilgai lauke, nes galite
perkaisti ir susirgti; jei pasijusite
blogai, skambinkite 112 ar, esant
galimybei, vykite į gydymo įstaigą.
Druskininkų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
informacija

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
1. Turėti socialinių mokslų studijų srities ir socialinio darbo arba edukologijos studijų krypties ne
žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu
ar jam prilygintu išsilavinimu
2. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, jų
teikimo organizavimą, dokumentų rengimo taisykles
3. Gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus
5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu
6. Būti sąžiningam, pareigingam, gebėti bendrauti
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos
1. Dirba socialinį darbą su neįgaliųjų centro lankytojais ir jų šeimomis, teikiant emocinę bei socialinę pagalbą
2. Teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, sociokultūrinių ir kitų
su integracija į visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas ir kt.)
3. Stiprinti paslaugų gavėjų bendravimo gebėjimus ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą
4. Planuoja ir organizuoja paslaugų gavėjų veiklą ir poilsį
5. Tiria ir analizuoja paslaugų gavėjų socialinius poreikius, padeda juos įgyvendinti
6. Supažindina paslaugų gavėjus su centro vidaus tvarkos taisyklėmis bei kontroliuoja jų laikymąsi
7. Užmezga palankų kontaktą su paslaugų gavėju ir bendradarbiauja su juo, sprendžiant jo problemas
8. Fiksuoja paslaugų gavėjų lankomumą ir paslaugų suteikimo informaciją Socialinės paramos
šeimai informacinėje sistemoje SPIS
9. Rūpinasi paslaugų gavėjų asmens higiena, padeda rengtis, šukuotis, praustis, maudytis
10. Ugdo paslaugų gavėjų socialinius, kasdienius įgūdžius
11. Organizuoja laisvalaikio užimtumo lankytojams ir (ar) jų šeimoms, skatinti paslaugų gavėjų saviraišką ir kūrybą
12. Organizuoja paslaugų gavėjų maitinimą, prireikus, pamaitina
13. Suteikia paslaugų gavėjams žinių ir ugdo jų sveikos gyvensenos įgūdžius
14. Prižiūri ir asistuoja paslaugų gavėjams jų ergo terapinių ir fizioterapinių užsiėmimų metu
15. Iškilus problemoms, susijusioms su paslaugų gavėjo sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybėmis, informuoja įstaigos administraciją, lankytojo tėvus (globėjus) ar kitus
artimus giminaičius
16. Bendradarbiauja su paslaugų gavėjo (globėjais) padedant suprasti socialinius, psichologinius
neįgaliųjų poreikius, jų tenkinimo svarbą bei teikia informaciją apie neįgaliųjų veiklą centre
17. Kuria sąlygas, kad paslaugų gavėjai ir jų šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti centro veikloje
18. Ugdo santykių šeimoje kultūrą, skatinant šeimų telkimąsi ir savitarpio pagalbą; teikia socialines ir psichologines ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas
19. Pildo informaciją apie socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą paslaugų gavėjų bylose
20. Palaiko švarą ir tvarką centro patalpose
21. Į centro veiklų vykdymą įtraukia partnerius pagal bendradarbiavimo sutarčių įgyvendinimo sritis
22. Bendradarbiauja su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis
teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę, medicininę pagalbą
23. Pagal prioritetines kvalifikacines kėlimo sritis tobulina kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
24. Vykdo kitas teisės aktuose pavestas funkcijas ir įstaigos direktoriaus pavedimus
25. Dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims
ir šeimoms paslaugų sistemą savivaldybėje
26. Vaduoja kitus socialinius darbuotojus jų atostogų, nedarbingumo ar kitais nebuvimo darbe
atvejais
Gyvenimo aprašymą prašome pateikti iki birželio 29 d. el. paštu info@druskininkuspc.lt
Tel. pasiteirauti (8 313) 58 072
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Druskininkietės – Lietuvos vaikų MINI tinklinio
čempionatų nugalėtojos

Renginiai
Birželio 23 d. Joninės Druskininkuose: 20-22 val. Vijūnėlės parke Kūrybingų rankelių dirbtuvėlės: piešimas ant vandens
(EBRU); tapyba ant stiklo šaltais vitražo dažais; keramikos paslaptys; „Susikurk sau ženkliuką“
Nuo 22 val. Druskonio ežero amfiteatre stilizuotos Joninių apeigos; ugnies šokis; laužo įžiebimas; paparčio žiedo mistifikacija ant
Druskonio ežero. Dainuos „Okata“, šoks ir apeigas atliks Druskininkų kultūros centro šiuolaikinio šokio studija „Opus“.
Naktinės Joninių orientacinės varžybos. Komandų registracija bit.
ly/joniniu-naktines21
Renginiai nemokami!
Birželio 24 d. 17 val. Vijūnėlės parke veiks Aitvarų dirbtuvės.
Norintys pasigaminti aitvarus nemokamai bus aprūpinti medžiagomis, juos išmarginti, profesionalai padės aitvarus iškelti į dangų
Birželio 24 d. 20 val. Druskonio ežero amfiteatre koncertuos
duetas Indraya ir saksofonistas Tomas. Koncertas nemokamas!
Birželio 26 d. 16 val. Vijūnėlės parke Burbulų pūtimo fiesta.
Renginys nemokamas!

Koncertai
Birželio 23 d. 18 val. Duo FluPia fleitininkės Vilmantės Kaziulytės ir pianistės Kristinos Ivanauskaitės ansamblis pristatys naujausią koncertinę programą „Nuoširdžiai Konstantinui“ (M. K. Čiurlionio g. 35). Koncertas nemokamas!

Druskininkų sporto centro komanda laimėjo visus čempionato susitikimus ir džiaugėsi atkakliose kovose iškovotu Lietuvos vaikų MINI
tinklinio U14 čempionato auksu/Esmiraldo Sliežausko nuotrauka

Birželio 14-15 d. Jonavos
sporto arenoje surengtame Lietuvos vaikų MINI tinklinio čempionate dalyvavo ir Druskininkų sporto centro komandos.
Pirmuosius žingsnius tinklinyje
mažiausieji sportininkai žengia
palaipsniui, pagal amžiaus grupes. U12 (2010 m. g. ir jaunesnės) amžiaus grupė susitinka 2
prieš 2, U13 (2009 m. g. ir jaunesnės) – 3 prieš 3, U14 (2008
m. g. ir jaunesnės) – 4 prieš 4
formatu. Kiekvienoje amžiaus
grupėje skiriasi aikštelės dydis
ir tinklo aukštis, bet žaidžiama,
vadovaujantis
pagrindinėmis
klasikinio tinklinio taisyklėmis.
Po karantino apribojimų į treniruočių procesą sugrįžome tik
balandžio 12 d. Teko sparčiai
prisiminti, ko buvome išmokę,
ir įsisavinti tinklinio taktikos niuansus. Dviejų mėnesių pasiruošimo etapas buvo itin intensyvus, tačiau galime pasidžiaugti
puikiais rezultatais. Druskininkų miesto jaunosios tinklininkės (treneris Edgaras Suchanekas) dalyvavo visų trijų amžiaus
grupių MINI tinklinio čempionatuose ir į gimtąjį miestą grįžo su
dviem garbingais aukščiausiais
apdovanojimais.
Druskininkų
sporto centro 1-oji komanda,
atstovaujama Ievos Volkovaitės,
Liucijos Bakanauskaitės ir Gabijos Balčiūtės, iškovojo pirmąją
vietą Lietuvos vaikų MINI tinklinio U12 čempionate. Iš viso šioje amžiaus grupėje rungėsi vienuolika komandų.
Toks pat komandų skaičius
birželio 15 d. dalyvavo ir Lietuvos vaikų MINI tinklinio U14

Birželio 26 d. 16 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode – fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose. Koncertuos Peter Laul
(Rusija, Estija) M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode (M. K. Čiurlionio g. 35)
Birželio 30 d. 19 val. M. K. Čiurlionio namų-muziejaus sode – fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose. Koncertuos Sergejus
Okruško, (M. K. Čiurlionio g. 35)

Parodos
Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia ikonų
paroda „Sugrįžusios“ iš Andrėjaus Balyko kolekcijos
Iki birželio 25 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) veiks Alfonso Šuliausko metalo plastikos kūrinių paroda
Birželio 26 d. 15 val. Druskininkų miesto muziejaus galerija
(M. K. Čiurlionio g. 37) kviečia į Artūro Makštučio-Maksimiliano
skulptūrų parodos „Kosmonautų gatvė“ atidarymą. Paroda veiks
iki liepos 17d.
Nuo birželio 29 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 35) pradedama eksponuoti „A. Nedzelskio kūrybos
paroda“
Iki birželio 30 d. Amatų centre „Menų kalvė“ ( M. K. Čiurlionio g.
27) veiks Vilmos Vasiliauskaitės (Vilnius) tapybos paroda „Kasdienės mantros“ ir Kristinos Venslauskienės (Marijampolė) rankų darbo lėlių paroda „Žinutė visatai“
Druskininkų sporto centro 1-oji komanda iškovojo pirmąją vietą Lietuvos vaikų MINI tinklinio U12 čempionate/Esmiraldo Sliežausko nuotrauka

čempionato kovose. Druskininkų sporto centro komanda, atstovaujama Justinos Plukytės,
Viltės Jakavonytės, Mėtos Balkaitytės, Gabrielės Suchanekaitės, Ievos Volkovaitės, Neringos Stepanauskaitės, Milenos
Juodeškaitės ir Jurgos Čijunskytės, laimėjo visus čempionato susitikimus ir džiaugėsi atkakliose kovose iškovotu Lietuvos
vaikų MINI tinklinio U14 čempionato auksu.
Norisi tikėti, kad prie Druskininkų tinklininkių šiais mokslo metais prisijungusios naujo-

kės, kurios minėtų čempionatų
metu turėjo galimybę išmėginti
savo jėgas, suspėjo pajusti varžybų jaudulį ir pažinti tinklinį iš
arti, įgavo patirties ir kitais metais jų startai bus sėkmingesni.
Druskininkų sporto centro jaunųjų tinklininkių vardu nuoširdžiai dėkojame tėveliams ir visai
Druskininkų sporto bendruomenei už palaikymą, sudarytas sąlygas sportuoti. Kartu mes – komanda! Mes už Druskininkus!
Druskininkų sporto centro
informacija

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444

Kondicionierių, šilumos siurblių: oras-oras,
oras-vanduo, saulės
elektrinių pardavimas,
montavimas, konsultacija, valstybės kompensacija. Tel. 8 600 23832

Iki birželio 30 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (
V.Kudirkos g. 13) veiks tautodailininkės-meno kūrėjos Linos Kabelkaitės siuvinių paroda „ Dygsnis po dygsnio“
Iki liepos 3 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) veiks Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklos, V.
K. Jonyno dailės skyriaus moksleivių paroda „Ant spalvotų sparnų“
Iki liepos 14 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks Virginijaus Sutkaus kūrybos paroda „Susitikimai“
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Mokytoja keičia daiktų likimus:
„pamestinukai“ tampa eksponatais!

Viečiūnų progimnazija
pakvietė „šokti į tėvų klumpes“

Zina Juozaitė
Daiktai, kaip ir žmonės, kiekvienas turi savo likimą: vieni
būna mylimi, branginami, kiti
atsibosta, tampa nereikalingi,
išmetami, pamirštami ir net
jų vardų nebeprisimename.
Ar kiekvienas šiandien žino,
kaip atrodo bradinys, petkė,
naginės ar pakulos? Oi, ne
kiekvienas!
O tokie daiktai ir senovės lietuvių buityje buvo, ir literatūros
kūriniuose jie minimi. Kad vaikai, šiuos kūrinius skaitydami,
suprastų, apie ką ano meto rašytojai kalbėjo, alytiškė lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja
metodininkė Danutė Šalaševičienė, pradėjo tokių daiktų ieškoti – kad mokiniams parodyti galėtų.
„Norėjosi, kad vaikai pamatytų, kaip atrodo daiktai, kurie minimi lietuvių autorių tekstuose
apie senovę“, – sakė D. Šalaševičienė, prieš trisdešimt metų,
1991-aisiais, Alytaus Volungės
vidurinėje mokykloje (dabar –
Volungės progimnazija) pradėjusi kurti etnografinę klasę.
Buvusį elektrotechnikos kabinetą gavusiai mokytojai norėjosi jį padaryti literatūriškesnį,
tautiškesnį. Ir senoviniai daiktai
tam puikiai tiko.
Mokytoja ir su šeima, ir su
savo mokiniais važiuodavo per
kaimus jų ieškoti – prisikraudavo lauktuvėms krepšius sausainių, pyrago pynių, kad su kaimo
žmonėmis kalbą lengviau būtų
užmegzti, ir leisdavosi į keliones. Ko tik iš jų į savo klasę neparsiveždavo! Joje ne tik visokiausių eksponatų atsirasdavo,
bet, vyrui padedant, net ir senovinė kamara buvo įrengta.
„Tai buvo kaimo giedojimas
mieste. Man nesinorėjo, kad kaimas išeitų iš mūsų istorijos. Ir šis
kabinetas tapo mūsų praeitį menančių senų daiktų saugykla“, –
pasakojo D. Šalaševičienė.
Senų daiktų jos įkurtoje etnografinėje klasėje, ilgainiui virtusioje mokyklos etnografiniu
muziejumi, susikaupė daug ir
labai įvairių. Bet daiktai, kaip
ir žmonės, turi savybę pasenti,
susidėvėti. Tad tenka juos atnaujinti ir ekspoziciją vis naujais papildyti. Bet D. Šalaševičienė jų ieškoti į kaimus
nebevažiuoja – daugybę įvairių muziejui tinkamų daiktų
randa pakartotinio daiktų nau-

Renginio ekrano nuotrauka

Mokytojos D. Šalaševičienės įkurto etnografijos muziejaus ekspoziciją papildė ir daiktai
iš „TikoTiks“ centro/ARATC archyvo nuotrauka

dojimo centre „TikoTiks.“
Jis mokytojai tapo tikru atradimu. Iš „TikoTiks“ į Volungės
mokyklos muziejų iškeliavo staklėmis austos staltiesės, lovų
užtiesalai, drobės, juostos, kiti
daiktai.
Dėl sveikatos problemų pati
pamokų jau nevedanti Danutė
visus juos kruopščiai suregistruoja muziejaus inventorinėje
knygoje. Tiesa, jai truputį graudu, kad iš „TikoTiks“ į muziejų
atvežti daiktai jau nebeturi savo
istorijų, kokias turėjo kaimuose rinkti daiktai – ten jie turėjo
savo namus, o šeimininkai galėjo papasakoti, kuriais metais tas
daiktas buvo pagamintas, kas
ir kaip jį naudojo, kada ir kodėl
kitu pakeitė.
„Anksčiau reikėjo pas žmones
važiuoti senų daiktų ieškoti, o dabar jie patys daug ką išmeta“, –
pastebi D. Šalaševičienė, pasidžiaugdama, kad tie išmetami
daiktai netampa paprasčiausiomis šiukšlėmis, nepatenka į sąvartyną, bet vėl tampa reikalingais.
Mokytojos įkurtas muziejus –

viena iš galimybių išsaugoti tokius daiktus, kuriuos savo pamokų metu mokiniams rodo ir
jos kolegės.
„Buvo labai smagu sulaukti „TikoTiks“ vadovės Agnės Jučienės skambučio ir kvietimo apsilankyti šiame centre, kuriame
jau laukė atrinktos austos juostos, rankšluosčiai, lininės staltiesės – daiktai, kurie žmonių
namuose savo amžių jau atgyveno ir tapo nereikalingais, o,
atsidūrę mūsų muziejuje, praturtino jo ekspoziciją“, – džiaugėsi Danutė Šalaševičienė.
„TikoTiks“ centras – tai vieta,
kurioje daugybė senų daiktų atranda naują gyvenimą. Čia apsilankius, galima rasti įvairių tolesniam naudojimui tinkamų
daiktų – vienus galima naudoti
iš karto, kitus – kūrybiškai pritaikyti, atnaujinti.
Vasarą „TikoTiks“ centras lankytojų laukia ne tik darbo dienomis, bet ir kas antrą šeštadienį.
Apsilankykite čia, prieš pirkdami
ką nors naujo, – gal tai, ko jums
reikia, rasite nemokamai!

UAB „Marijampolės švara“ siūlo darbą:
Reikalingas teritorijų priežiūros darbininkas (- ė) Druskininkuose
Darbo pobūdis: gėlių sodinimas, ravėjimas, laistymas ir jų priežiūra.
Reikalavimai: darbštumas, atsakingumas ir noras dirbti.
Terminuota darbo sutartis iki 2021-10-29. Jeigu darbas seksis, ieškosime galimybės
likti nuolatiniam darbui.
Atlyginimas – nuo 500 iki 750 Eur/mėn. į rankas.
Dėl darbo kreiptis tel. 8 655 63292 arba 8 658 34713; el. p. svara@ecoservice.lt

UAB „Marijampolės švara“ siūlo darbą:
Reikalingas teritorijų priežiūros įrangos vairuotojas-darbininkas (- ė) Druskininkuose
Darbo pobūdis: Žaliųjų plotų šienavimas ir gėlių laistymas Druskininkuose.
Reikalavimai: B kategorija, noras dirbti ir užsidirbti.
Terminuota darbo sutartis iki 2021-10-29. Jeigu darbas seksis, ieškosime galimybės
likti nuolatiniam darbui.
Atlyginimas – nuo 750 iki 1000 Eur/mėn. į rankas.
Dėl darbo kreiptis tel. 8 655 63292 arba 8 658 34713; el. p. svara@ecoservice.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
5 metus inicijuoja visuotinę atvirų durų dieną tėvų
darbovietėse „Šok į tėvų
klumpes“. Mūsų progimnazija prie šio projekto jungiasi kiekvienais metais, ir
tai tapo gražia bei prasminga mokslo metų pabaigos
tradicija. Šiais mokslo metais karantinas pakoregavo planus, tad birželio 17
dieną 5-8 klasių mokiniai
su įdomiais pašnekovais –
KASP Dainavos apygardos
1-osios rinktinės 109-osios
kuopos vadu kapitonu Kęstučiu Valenta ir dainininke,
muzikinio projekto ,,Lietuvos balsas“ nugalėtoja Evita Cololo – bendravo nuotoliniu būdu. Labai smagu,
kad šiais metais projekte
parengtus pranešimus apie
savo svajonių profesiją pristatė du aštuntokai.
Kapitonas K. Valenta papasakojo apie sunkią, tačiau labai prasmingą kario profesiją, pasidalijo savo vaikystės ir
jaunystės prisiminimais. Niekada dėl profesijos pasirinkimo nesigailėjęs K. Valenta
atviravo – kariu jis tapti svajojo nuo pat vaikystės, tad ir
mokinius paragino siekti savo
svajonių bei užsibrėžtų tikslų.
Jo žodžiais, nuoseklus darbas
ir tvirta valia garantuoja sėkmę visų profesijų atstovams.
Evita papasakojo apie savo
muzikinį kelią, kuris nėra toks
lengvas, kaip gali pasirodyti iš šalies. Kad užliptum ant
scenos ir į tave būtų nukreiptos kameros, reikia labai daug
dirbti. Tame kelyje daug pagundų, tad dažnai jaunas
žmogus pasiduoda: pasirenka pasimatymus su draugais,
beprasmius vakarėlius. Tačiau dainininkė akcentavo, jog
siekti savo svajonės yra tik
vienas būdas – „juodas“ darbas. Mokiniai nustebo, kad
staiga išgarsėjusi dainininkė
mokosi siuvėjos amato. ,,Aistrą ir pomėgį siuvimui jaučiau
nuo mažų dienų. Pagalvojau
ir apie tai, jog nieko nesimokydama, priprasiu prie laisvos
rutinos be įsipareigojimų“, –
sakė pašnekovė.
Aštuntokas Dovydas Sizincovas nori tapti policininku, todėl progimnazijos mokiniams
papasakojo apie šią profesiją:
kur reikia mokytis, koks žmo-

gus gali būti geras policininkas ir panašiai. Po pristatymo Dovydas visus klausytojus
pakvietė pažaisti savo sukurtą „Kahoot“ žaidimą.
Aštuntoko Einoro svajonė –
pilotuoti lėktuvą. Vaikinas jau
ne vienerius metus kryptingai
dirba, kad svajonė taptų realybe. Einoras savo pranešime
pateikė daug įdomios informacijos apie aviaciją ir galimybes tapti pilotu.
Švietimo lyderystės konkurso nugalėtojų apdovanojimai
Primename, kad mūsų progimnazija pripažinta viena iš
trijų pažangiausių mokymo įstaigų Lietuvoje. Ši diena buvo
ypatinga Viečiūnų progimnazijos bendruomenei, kuri turėjo galimybę kartu pasidžiaugti, laimėjus šį gražų, augimą
skatinantį apdovanojimą: tiesiogiai transliuoto renginio
metu ISM ir LRT pasveikino
laimėjusių mokyklų bendruomenes. ISM rektorius Dalius
Misiūnas pasveikino nugalėtojus ir padėkojo švietimo įstaigoms už nuveiktus reikšmingus darbus, pakvietė savo
pavyzdžiu įkvėpti kitus – paskatinti imtis iniciatyvų, mokytis vieniems iš kitų. Rektorius
pasidžiaugė, kad nugalėtojų laukia puikūs prizai – Švietimo lyderystės magistrantūros studijos vienam mokyklos
atstovui bei įkvėpimo erdvės
įrengimas mokykloje.
Mūsų progimnazijos direktorė Žaneta Krivonienė padėkojo konkurso rengėjams už
įvertinimą ir teigė, kad toks
rezultatas pasiektas, nuosekliai ir kryptingai dirbant, siekiant vieno tikslo – pastebėti,
pamatyti ir padėti kiekvienam
vaikui. Direktorė džiaugėsi
galimybe studijuoti ISM magistrantūroje ir sakė, jog su
džiaugsmu pasinaudos prizu.
Renginio metu Viečiūnų progimnaziją pasveikino ir visai Druskininkų švietimo bendruomenei svarbiu laimėjimu
pasidžiaugė Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus
vedėja Diana Brown.
Renginio pabaigoje ISM rektorius pravedė trumpą ir įkvepiančią paskaitą moksleiviams apie
tai, kaip siekti savo svajonių.
Viečiūnų progimnazijos
informacija
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Džiugi mokslo metų pabaiga Druskininkų
M.K.Čiurlionio meno mokykloje

Konkurse „Piano – ambitus 2021“ dalyviai: A. Navickas, mokyt. N. Kalvaitienė, A.
Dambauskaitė, mokyt. A. Vilčinskienė, F. Pauliukas, mokyt. E. Sakavičienė/M. K.
Čiurlionio meno mokyklos nuotrauka

Šiuos
mokslo
metus
Druskininkų M. K. Čiurlionio
meno mokyklos fortepijono ir
smuiko programos mokiniai
baigė puikiu akcentu – sudalyvauta dar dviejuose respublikiniuose konkursuose, pelnytas ne vienas laureato vardas.
Gegužės 26 d. Gargždų
muzikos mokykloje organizuotas virtualus Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas
„In corpore“. Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno mokyklai ir vėl
sėkmingai atstovavo mokytojos
Nonos Kalvaitienės mokiniai.
Augustas Navickas (6 kl.) apdovanotas I-os vietos, Neila
Matulevičiūtė (2 kl.) – III-ios vietos laureatų diplomais. Sveikiname mokytoją ir jos ugdytinius su
gražiais laimėjimais!

Birželio 7 d. Edukologinės
kultūros ir menų institutas bei
Kauno 1-oji muzikos mokykla surengė III-iąjį respublikinį
muzikantų
konkursą
„Piano – ambitus 2021“. Konkurse
varžėsi 159 dalyviai iš 34 Lietuvos muzikos, meno mokyklų
ir gimnazijų. Čia vėl sėkmė
šypsojosi druskininkiečiams.
Grand Prix skirtas Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
šeštokui Augustui Navickui
(mokyt. N. Kalvaitienė). Jis taip
pat gavo galimybę dalyvauti
specialiai 2021 metų spalį Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje
organizuojamose Meistriškumo
pamokose, kurias ves konkurso
vertinimo komisijos pirmininkė,
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Fortepijono katedros

Konkurse „In corpore“ M. K. Čiurlionio
meno mokyklai ir vėl sėkmingai atstovavo
mokytojos N. Kalvaitienės mokiniai N. Matulevičiūtė ir A. Navickas/M. K. Čiurlionio
meno mokyklos nuotrauka

vedėja, Nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureatė prof.
Rūta Rikterė.
1-ąją
vietą
laimėjo
5
klasės
mokinys
Faustas Pauliukas (mokyt. Eglė
Sakavičienė,
koncertmeisteriai Aušra Vilčinskienė ir
Saulius Vilpišauskas), 2-ąją
– 6 klasės mokinė Ausma
Dambauskaitė (mokyt. Aušra
Vilčinskienė), o 3-ąją – antrokė
Neila Matulevičiūtė. (mokyt. N.
Kalvaitienė).
Smagu, kad visi – mokiniai,
mokytojai ir tėveliai – nepasiduoda karantino aplinkybėms ir toliau atkakliai groja bei gyvena
su muzika!
M. K. Čiurlionio meno
mokyklos informacija

Dėl prašymų pateikimo rengiant Alytaus apskrities
Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Ricielių
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyrius (toliau ‒ Druskininkų skyrius) informuoja, kad 2021 m. liepos 22 d. bus pradėtas rengti 276,8099 ha teritorijos Alytaus apskrities Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Ricielių kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2021 m. liepos 14 d. gali pateikti prašymus
Druskininkų skyriui. Projektavimo darbus vykdo UAB „Viriga“ projekto autorė Raminta Varnaitė, tel. 8
612 42822. Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt
(http://www.nzt.lt/go.php/lit/Laisvos-valstybines-zemes-plotai ir http://www.nzt.lt/go.php/lit/
Zemes-reformos-zemetvarkos-projektai).
Prašymus Druskininkų skyriui galima pateikti paštu, elektroniniu paštu, pasirašytus kvalifikuotu
elektroniniu parašu elektroninio pašto adresu druskininkai@nzt.lt, taip pat prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), kai pasirenkama paslauga „Asmens skundo ar prašymo
priėmimas bei nagrinėjimas“, palikti Druskininkų skyriaus korespondencijos dėžutėje arba atvykus į
Druskininkų skyrių (adresu: Vilniaus al. 2-31, Druskininkai).

Reikalingi vairuotojaiekspeditoriai, turintys
„CE“ vairuotojo kategoriją. Darbas Lietuvoje.
Savaitgaliai laisvi.

Tel. +370 616 30901

ARBORISTO PASLAUGOS
Medžių priežiūros bei šalinimo darbai.
Pramogos aukštyje.
Tel. (+370) 629 05606, Mauricijus

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų
valymas Jūsų namuose. Tel. 8 615 77277

Parduodame juodžemį ir smėlį, galime
pristatyti į vietą. Tel. +370 687 93693
Ieškome jūsų, virtuvės virtuozai!
Restoranai „Toli Toli“ ir „Tomoko“, įkurti pačiame
Druskininkų centre, ieško virėjo/-os.

Reikalavimai: būtina patirtis, atsakingumas, plačios
technologinės žinios, puikūs higienos įgūdžiai, meilė žmonėms
ir darbui.
Siūlome: geras darbo sąlygas, draugišką atmosferą, galimybę
kurti ir augti, atlygį, priklausomai nuo rezultato ir kompetencijos,
– nuo 1050 Eur (neatskaičius mokesčių)
Detalesnė informacija el. paštu info@tolitoli.lt,
info@tomoko.lt arba telefonu +370 624 94996

Nori turėti savo verslą?

Druskininkuose nuomojamos (200 ir 100 kv. m patalpos),
tinkančios gamybos, prekybos ar kitai veiklai vykdyti. Liškiavoje nuomojama parduotuvė-kavinė, galima kita veikla,
su 16 arų žeme. Tel. 8 612 12197
Nuolatiniam darbui ieškome LIPDUKŲ KLIJUOTOJŲ
Darbo pobūdis – lipdukų klijavimas ant prekių.
Įmonė siūlo nuolatinį darbą, visas socialines garantijas ir vykimą
į/iš darbo įmonės autobusu numatytais maršrutais.
Atlyginimas – 642 €/mėn. neatskaičius mokesčių + priedai už
rezultatą
Dėl darbo kreiptis:
UAB „LT Logic“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių k., Vilniaus raj.
Tel. +370 694 05581

Konditerijos įmonei reikalinga konditerė-kepėja (-as) ir šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

Lazerinės dermatologijos
kabinetas
Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, šalinamos karpos, opos ir randai.
Raukšlių ir randų gydymas, užpildų leidimas, apgamų, tatuiruočių, išsiplėtusių kraujagyslių apžiūra (šalinimas).
Kontaktai: Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480,
mob. 8 685 32787
Gydomi ir vaikai, ir suaugusieji!
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
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IN MEMORIAM
Tenai, aukštai, kur jau nėra
kaltų, kur skleidžiasi
galaktika kaip žiedas –
ką reiškia mūsų žodžiai,
mintys, gestai, kas renka
mūsų ašaras ir juoką,
kas ištaria „sudie“ – gal aš,
gal tu – tenai, aukštai, kur
jau nėra kaltų.
(Just. Marcinkevičius)

Erika Skrėliūnienė
(1966-04-09 – 2021-06-21)
m., „Bjaurybė“ 2011 m.; meniniai projektai: „Juk meilė –
dar ne meilė, jeigu...“ 2010
m., „Apie tuos ir tiems, kuriems lemta pakilti“, skirtas
mokyklos 35-mečiui, „Pokalbiai apie (ne) meilę“ 2011
m., „Mūsų širdys likusios Jotvingių žemėje“ 2011 m.,
„Skausmo balsas“ 2013 m.,
„Aš gyslom prie tavęs turėjau prisirišti“ (A. Nyka-Niliūnas), skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui; daug mokinių
yra paruošusi meninio skaitymo konkursams (2007 m.
jos parengtas mokinys tapo
respublikos meninio skaitymo laureatas, tais pačiais
metais grupė mokinių už meninę kompoziciją gavo aukščiausią apdovanojimą regiono konkurse), Erika nuolat
skatindavo kuriančius mokinius neužsisklęsti, o bandyti savo jėgas skelbiamuose
konkursuose, kituose renginiuose. (2008 m. 6 jos mokiniai tapo M. K. Čiurlionio eilėraščio-akrosticho konkurso

laureatais.)
Kiekvienas meninis renginys gimnazijoje buvo paliestas ir mokytojos Erikos:
ar scenarijus rašytas, ar režisuotas, ar ruošti jam mokiniai skaitovai, ar konsultuoti
kolegos.
Ji ir pati rašė eilėraščius.
Mielai juos skaitydavo kolegoms ir mokiniams jau tradicija tapusiuose gimnazijos kūrybos vakaruose.
Ir galėjai justi tose eilutėse jautrius, melancholiškus
moters išgyvenimus. Erika
buvo žmona ir motina. Su
sutuoktiniu Vygindu užaugino dukrą Justiną ir sūnų
Martyną. Visuomet labai
džiaugėsi ir didžiavosi savo
šeima. Dabar dar skaudžiau,
kad šeimai didėjant, sulaukus pirmojo vaikaičio Jonuko, tenka išeiti...
Nuoširdžiai
užjaučiame
mokytojos Erikos šeimą ir artimuosius.
Dar ilgai reikės visiems
pratintis prie minties, kad
apie mokytoją Eriką kalbėsime būtuoju laiku.
Miela Erika, tu liksi mūsų
prisiminimuose. Ačiū, kad
dalį savo neilgo gyvenimo
buvai su mumis.
Deja, sudie! Sudie, nes
gyvenai. Auksiniai pelenai
nuo mūsų sielų dangų byra
– kuo dabar pridengsim
nuogybę savo? Laidoja
mus kūnas. Tušti tie maldai
sudėti delnai. Deja, sudie...
Sudie, nes gyvenai.
Druskininkų „Ryto“
gimnazijos bendruomenė

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje „Mano
Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt Daugiau informacijos:
tel. 8 646 27272 arba el. paštu:info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“!

Išgyvename netikėtą, todėl
dar skaudesnę netektį – nebeturime mokytojos Erikos.
Sunku įsivaizduoti gimnaziją be jos –jos balso, išskirtinio juoko.
Netekome kolegės, kūrybingos asmenybės, mokinių
ir jų tėvų gerbiamos mokytojos.
Erika Skrėliūnienė gimė
Druskininkuose. 1984 m.,
baigusi Druskininkų I-ąją vidurinę mokyklą, studijavo VU
Filologijos fakultete lietuvių
kalbą ir literatūrą.
1999 m. pradėjo dirbti
Druskininkų Senamiesčio vidurinėje mokykloje lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja.
Po mokyklų reorganizacijos,
nuo 2008 metų, dirbo „Ryto“
gimnazijoje. Iki dabar...
Paskutinė diena mokykloje
– abiturientų konsultacija egzaminui...
Mokytoja Erika buvo išskirtinai kūrybinga. Sunku išvardinti jos kūrybines veiklas:
drąsiai nerdavo į naujus projektus su mokiniais (Filmas
„Pomidorų medis“ 2000 m.;
vadovavimas teatro studijai „Čiauškutis“ (2003-2006
m.); spektakliai „Riba“ 2009
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Informuojame gretimo žemės sklypo (Kad. Nr. 5925/0011:213, Leipalingio k. v.) savininkės Onos Večkytės, turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, kad 2021 m. liepos 8 d. nuo 10.00 val. iki 11.00 val. bus atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai adresu: Druskininkų sav., Leipalingio sen., Didžiasalio k.
Matavimus atlieka matininkas Nikolajus Saviščevas (Vilniaus g. 54, Merkinės sen., Merkinės mstl., Varėnos r. sav., tel.
8 620 83831, el. paštas dzukijosgirios@gmail.com)
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0004:194), esančio Liepiškių kaime, Leipalingio sen., Druskininkų
sav. savininko Ant. St. (miręs) turto paveldėtojus, kad UAB „Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-884) 2021-07-09 nuo 10 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0004:172),
esančio Ricielių kaime, Leipalingio sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus. Su savimi turėti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Dzūkijos matininkai“ adresu Savanorių g. 2, Varėna, el. paštu vidast26@gmail.com arba telefonu +370 686 36855.

Užuojautos
Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis.
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,
meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą...
(R. Vinterz)
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą,
mirus mylimai Mamai ir žmonai Vidai,
nuoširdžiai užjaučiame Aleksandrą Plochich,
dukrą Kristiną, sūnų Andrių, artimuosius.
Telydi jus stiprybė šiuo sunkiu metu.
Druskininkų savivaldybė

Nuoširdžiai užjaučiame Aušrą Giraitienę
dėl mylimo vyro mirties.
DNSB „Šviesa“ namo gyventojai
Išeiname po vieną mes visi
per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį….
Bet kaip sunku paskutinįkart ištart Sudie –
dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…
Dėl mylimos sesers Anastazijos mirties
nuoširdžiai užjaučiame Liuciją Urnevičienę.
Čiurlionio g. 83 namo gyventojai

Stasiui Taujanskui mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Indrą, sūnus Andrių ir Roką.
DNSB „Ąžuolas“ gyventojai

PADĖKA
„Diena tuščia kaip nupjauta pieva,
kurioje galvą nuleidęs stovi liūdesys“...
(Justinas Marcinkevičius)
Nuoširdžiai dėkojame giminaičiams, draugams, Druskininkų savivaldybei, bendradarbiams, Druskininkų parapijos klebonui Vaidui Vaišvilui ir visiems, buvusiems
šalia, palaikiusiems ir padėjusiems sunkią netekties
valandą, į paskutinę kelionę palydint mylimą žmoną ir
mamą Vidą Plochichienę.
Vyras Aleksandras, dukra Kristina
ir sūnus Andrius

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės,
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200
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2021.06.25 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius.
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Stilius.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas.
22:25 Nemirtingasis.
00:20 Prie jūros.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Liūtas karalius“.
21:15 „Insurgentė“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Insurgentė“.
23:45 „Blogos mamos“.
01:40 „Džonas Vikas 3“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Pabėgimo planas 2.
23:25 Raudonas dangus.
01:30 Siuvėjas iš Panamos.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Pagaliau savaitgalis.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Vyrų šešėlyje.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:30 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 „Pričiupom!“.
17:30 „Mentalistas“.
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18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Amerikiečių snaiperis.
00:05 Robotai.

2021.06.26 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Atvirų durų diena.
06:55 Išpažinimai.
07:50 Bamsis ir Raganos dukra.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
11:55 Mongolija. Kraštutinumų šalis.
12:45 Vidurinių Rytų gamta.
13:40 Komisaras Montalbanas.
Meilė.
15:30 Žinios.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Euromaxx.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
21:00 Mano daina.
22:25 Toks gyvenimas!
00:20 Nemirtingasis.
06:35 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Skaniai ir paprastai“.
09:30 „Maisto kelias“.
10:30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:00 „Sveiki atvykę“.
11:30 „Įžūliausi gamtos vagišiai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Įžūliausi gamtos vagišiai“.
12:35 „101 dalmatinas“.
14:45 „Džonsonų atostogos“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Greitis 2: laivo užgrobimas“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 „Greitis 2: laivo užgrobimas“.
22:10 „Holograma karaliui“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Holograma karaliui“.
00:05 „Nemirtingieji“.
06:35 „Vasaros stovyklos
sala“.
07:05 „Bunikula“.
07:30 „Monstrai prieš atei-

vius“.
07:55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 „Beprotiškos melodijos“.
09:10 Pelėdų karalystės sargai.
11:05 Maksas.
13:20 Prancūziška porelė.
15:20 Tai galėjo nutikti ir tau.
17:25 Žalia šviesa.
17:55 Gyvūnų pasaulis.
18:30 Žinios.
19:30 Medalionas.
21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Laisvas smūgis.
00:30 Kelyje 2.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Gyvenimas.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Grįžtantys.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
19.00 Koncertas Tenoriada.
20.00 Žinios.
20.30 „Jausmai”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
06:00 „Varom!“.
07:00 „Pričiupom!“.
07:30 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
08:30 Miško atspalviai.

09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Laukinė Šri Lanka“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:15 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
15:45 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
16:55 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:00 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Laisvas smūgis.
21:30 Mano tobulas gangsteris.
23:25 Stebėtojų lyga.

2021.06.27 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno
pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Susipažink su mano pasauliu.
11:55 Prie Gangos su Sue Perkins.
12:50 Įstabioji Indija.
13:45 Puaro.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Veranda.
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Viktorija.
21:50 Noting Hilas.
23:50 Šakalo diena.
02:10 Prie Gangos su Sue Perkins.
06:35 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:30 „Troliai“.
11:15 „Laukinė Meksika“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Laukinė Meksika“.
12:25 „Napoleonas“.
14:05 „Netikra vienuolė“.
16:10 „Kobra 11“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Kobra 11“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Laiko vingis“.
21:50 „Karas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Karas“.
23:55 „10,5 balo“.
01:35 „Holograma karaliui“.
06:40 „Vasaros stovyklos
sala“.
07:10 „Bunikula“.
07:35 „Monstrai prieš atei-

vius“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:30 „Tomas ir Džeris“.
09:00 „Beprotiškos melodijos“.
09:15 Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2.
11:05 Gerokai keistas filmas.
12:10 Maksas 2.
13:55 Žiedų valdovas.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Ponas ir ponia gangsteriai.
21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Laisvas smūgis.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Senjorų avilys.
09.30 Grįžtantys.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
11.00 Vyrų šešėlyje.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.

16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Lauros Remeikienės koncertas.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
06:00 „Varom!“.
07:30 Pasaulio taurė 2020.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Galiūnų varžybos
Lietuva – Latvija.
10:00 „Laukinė Šri Lanka“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:15 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
15:45 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
16:55 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“.
18:00 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Laisvas smūgis.
21:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
00:40 Mano tobulas gangsteris.

2021.06.28 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė.
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Naujasis popiežius .
22:50 Skyrybų vadovas draugėms.
23:35 Įstatymas ir tvarka.
00:20 Išpažinimai.
01:15 Vakaras su Edita.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Maisto kelias“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
14:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Ta nejauki akimirka“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:55 „Naktinė pamaina“.
00:55 „Havajai 5.0“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Laisvas smūgis.
00:30 Kaip atsikratyti boso?

05.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
06.00 Bušido ringas.
06.30 Vantos lapas.
08.00 Senjorų avilys.
08.30 Inovacijų DNR.
09.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų Pergalės.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Grilio skanėstai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
18:00 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Laisvas smūgis.
21:30 Tarp žvaigždžių.
00:50 „Legendų biuras“.

2021.06.29 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Daiktų istorijos.
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Nacionalinė ekspedicija.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Naujasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Šventadienio mintys.
01:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 TIESIOGIAI Olimpinės atrankos vyrų krepšinio turnyras.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 TIESIOGIAI Olimpinės atrankos vyrų krepšinio turnyras.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI Olimpinės atrankos vyrų krepšinio turnyras.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:40 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:43 „Pavojingasis“.
00:30 „Naktinė pamaina“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
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13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Laisvas smūgis.
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Grilio skanėstai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:30 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
18:00 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Laisvas smūgis.
21:30 Viską prisiminti.
23:50 Tarp žvaigždžių.
03:00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2021.06.30 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija.
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 1000 pasaulio stebuklų.
21:00 Dienos tema.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Naujasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.
TV3 2021.06.30, TREčIADIENIS
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
07:35 „Svajonių ūkis“.
08:05 „Sveiki atvykę“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.

15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 TIESIOGIAI Olimpinės atrankos vyrų krepšinio turnyras.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 TIESIOGIAI Olimpinės atrankos vyrų krepšinio turnyras.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI Olimpinės atrankos vyrų krepšinio turnyras.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „8 jūrų laivyno būrys. Už priešo linijos“.
22:40 „Vikinglotto“.
22:45 „8 jūrų laivyno būrys. Už priešo linijos“.
23:20 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:23 „8 jūrų laivyno būrys. Už priešo linijos“.
00:35 „Naktinė pamaina“.
01:35 „Havajai 5.0“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Gravitacija.
00:15 „Strėlė“.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 „Netikėtas teisingumas”.
08.00 „Paslaptys”.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Grilio skanėstai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:30 „Gordono Ramzio virtuvės
košmarai“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom!“.
21:00 Nėra kur bėgti.
22:55 Viską prisiminti.
01:15 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2021.07.01 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 1000 pasaulio stebuklų.
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?

18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Naujasis popiežius.
23:05 Skyrybų vadovas draugėms.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Veranda.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Kobra 11“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.
16:30 TIESIOGIAI Olimpinės atrankos vyrų krepšinio turnyras.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 TIESIOGIAI Olimpinės atrankos vyrų krepšinio turnyras.
21:30 „TV3 vakaro žinios“.
22:30 „Tryliktas rajonas. Ultimatumas“.
22:40 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
00:50 „Naktinė pamaina“.
06:30 „Balta - meilės spalva“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Žinios.
22:30 Mažulė Džeksi.
00:15 „Strėlė“.

05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai.

13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
19.30 Grilio skanėstai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš perskambinsiu”.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.

Perku gręžimo stakles
ir kompresorių.

Tel. 8 610 48759

06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Iškvietimas“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Pričiupom“.
21:00 Juodasis erelis.
22:55 Nėra kur bėgti.
00:50 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
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Dėmesio!

Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai
artimiausiu metu bus aptarnaujami tik
nuotoliniu būdu!
Prašome visais klausimais rašyti el. p.
info@manodruskininkai.lt
arba skambinti tel. 8 657 52514
Skelbimai ir reklamos priimami el. p.
skelbimai@manodruskininkai.lt
bei tel. 8 646 27272
Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

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

UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus ir
mechaniko. Darbo užmokestis į rankas –
nuo 600 Eur! Gyvenimo aprašymus siųsti el.
p. info@akvavita.lt

Savaitraščio Nr. 310

Parduodamas 22 arų namų valdos
sklypas naujai kuriamoje naujų namų
gyvenvietėje Viečiūnuose.
Kaina — 17 500 Eur, derinama.

Tel. 8 624 69222

Brangiai superkame automobilius
Benzininius ardymui į Kazachstaną
Dyzelinius ardymui į Baltarusiją
Tvarkingesnius – eksportui į Ukrainą
Įmonė oficialiai sutvarko visus reikalingus dokumentus.
Tel. 8 647 66927
Gamybos įmonei reikalingas auto krautuvo vairuotojas.
Teirautis telefonu 8 686 52724
Žolės pjovimas, trinkelių dangos įrengimas ir kiti aplinkotvarkos darbai. Įvairios krovinių transportavimo paslaugos, šiukšlių, šiferio, statybinių atliekų išvežimas.
Savivarčio su kaušu, tralo automobiliams vežti ir kitos
technikos nuoma. Tel. 8 605 05407

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu,
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg
propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.
Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005.
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir
išvenkite išlaidų baudoms!
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax,
August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI
IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106

Santechnikos darbai!

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383

UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir kviečia
prisijungti prie laiptinių valymo komandos!

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

Reikalingi virėjai, padavėjai.
Darbas Jaskonyse.

Tel. 8 614 44445

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

PAVEŽĖJAI
DRUSKININKUOSE
OPTI

Tel. 8 686 86868
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

Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas,
noras dirbti.
Darbo užmokestis – nuo 700 eurų iki mokesčių po
bandomojo laikotarpio.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721

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

Reklama didžiausio Dzūkijos
regione tiražo savaitraštyje „Mano
Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt
Daugiau informacijos:
tel. 8 646 27272 arba el. paštu:info@
manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje
„Mano Druskininkai“!

Kibirai!
10 L - 1 Eur, 5 L - 0,50 Eur.
Užsukite į Romos Pankevičienės
cukrainę (Vytauto g. 15),
tel. 52618

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo mašinas,
atvažiuoju į namus, atliktiems darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau
darbo“ – nemokamai.
Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00,
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Asmeniniai skelbimai
Nekilnojamas turtas
Parduodamas 1 kambario butas
Gardino g., 31, 5 kv. m, po kapitalinio
remonto. Kaina – 35 000 Eur. Arba
keičia į didesnį plotą Druskininkuose,
Vilniuje, Kaune. Tel. 8 604 48595
Parduodamas 1 kambario butas, 36
kv. m, Vilniaus al. 10, kaina – 41 000
Eur. Tel. +370 655 60000
Vilniuje, prestižiniame Antakalnio mikrorajone, Petro Vileišio g. 30, mediniame name, 2 aukšte parduodamas
puikus, erdvus, puikiai įrengtas 45,
51 kv. m butas su balkonu, židiniu,
automatizuota signalizacija, butas
apdraustas (šalia upė, parduotuvės
„Maxima“, „Iki“, vaikų darželiai, gimnazija, paštas, poliklinika, dviračių
ir pasivaikščiojimų takas prie Neries
upės). Kaina – 52 000 Eur. Buto išlaikymas – nebrangus, dujinis šildymas,
komunaliniai mokesčiai žiemą – 28
Eur. Tel. 8 673 03404
Miesto centre, Taikos g. parduodamas 2 kambarių butas: 53 kv. m, 1
aukštas, balkonai yra abiejuose kambariuose. Kaina – 56 000 Eur.
Tel. 8 616 48116
Parduodamas 3 kambarių butas Merkinės g.: 66, 10 kv. m, 5 aukštas iš
5. Yra sandėliavimo patalpa, didelis
balkonas su vaizdu į mišką, rūsys.
Kaina – 56 000 Eur. Viečiūnuose,
sodų bendrijoje „Papartis“, 27-oji g.
19 parduodamas 6 arų sodo sklypas
su neįrengtu nameliu, yra didelis
rūsys. Tel. 8 615 51873
Druskininkuose parduodamas 2 kambarių, 51, 09 kv. m butas, 1 aukštas iš
9. Kaina – 41 000 Eur.
Tel. 8 698 48621
Parduodamas 69 kv. m, 3 kambarių
butas naujos statybos name, Liškiavos g. Butas su grindiniu šildymu.
Labai mažos šildymo išlaidos. Privati
parkavimo vieta. Tel. 8 638 85452
Parduodu 3 kambarių butą: tvarkingas, suremontuotas, 70,4 kv. m,
4 aukšte iš 5-ių, mūriniame name,
Ateities g. Kaina – 67 tūkst. eurų. Tel.
8 628 65033 ir 8 617 54527

Parduodamas 1 aukšto namas su
mansarda, rąstinis, 126, 85 kv. m
su 18, 81 arų sklypu Gardino g. 84,
Druskininkuose. Reikia remonto. Kaina – 49 000 Eur. Tel. 8 687 37575
Viečiūnuose parduodamas 22 arų
namų valdos sklypas (kuriamoje
naujų namų gyvenvietėje), pui-kus
privažiavimas. Kaina – 17 500 Eur,
derinama. Tel. 8 624 69222
Druskininkų sav., Cimaniūnų kaime
parduodama sodyba. Namų valda –
0, 35 ha, elektra, šulinys. Geras privažiavimas. Ne draustinių teritorija.
Kaina – 6500 Eur. Prie sodybos už
papildoma kainą galima pirkti 1,83 ha
ir 0,34 ha žemės sklypus, kurie ribojasi su sodyba. Tel. 8 698 48621
Lazdijų raj., Valančiūnų kaime prie
ežero parduodamas 1,86 ha sklypas.
Pakrantės – 105 m, elektra už 200
m, geras privažiavimas. Sklypas ne
draustinyje. Kaina – 17 900 Eur.
Tel. 8 698 48621
Lazdijų raj., Šadžiūnų kaime parduodama sodyba. Sklypas – 61 arų
namų valda. Nuo Druskininkų – 19
km, kaina – 10 000 Eur.
Tel. 8 623 67409
Senojoje Varėnoje, Varėnės g. parduodamas gyvenamasis namas.
Bendras plotas – 82, 48 kv. m, sklypo
plotas – 11, 02 arų. Kaina – 35 000
Eur. Tel. 8 698 48621
Parduodamas 9 arų, namų valdos
žemės sklypas Baltašiškėje, Miciūnų
g. 17. Atlikti kadastriniai matavimai.
Tel. +370 674 20701
Leipalingio miestelyje, Druskininkų
sav., Veisiejų g. parduodamas gyvenamasis namas (72 kv. m) su ūkiniais
pastatais ir 8, 4 arų sklypu už 19 500
Eur. Tel. 8 616 48116
Įvairių dydžių namų valdos sklypai
M. K. Čiurlionio g., šalia miško. Atlikti
geodeziniai matavimai, yra elektra,
miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802

Perka nekilnojamąjį turtą

Parduodamas 4 kambarių, 78,85 kv.
m butas, 4 aukšte iš 4, bendrabučio
tipo name, Gardino g. 17. Kaina –
37500 Eur. Tel. 8 687 37575

Perku žemės sklypą, sodybą gražioje
vietoje: prie upės, ežero, miško.
Tel. 8 604 73616

Parduodamas 4 kambarių (72,45 kv.
m) butas 4 aukšte iš 5, Liškiavos g.
Kaina – 63 000 Eur. Tel. 8 618 13799

Perku 2-3 kambarių butą už adekvačią kainą, visi skelbimai peržiūrėti.
Tel. 8 627 74261

Pamesti buto raktai su mėlynu karabino
pakabuku mieste, Kalviškių mikrorajone.
Atsilyginsiu. Tel. 8 615 28508

Pirksiu vandens plotą tarp „Eglės
sanatorijos“ sodų ir Slėnio g.
Tel. 8 656 20419
Pirkčiau garažą Baltašiškėje, gali
būti apleistas. Tel. +370 628 75156

Transporto priemonės ir jų dalys
Parduodamas „VW Bora“, 2007 m.,
dyzelis. Ratinis traktorius „T-16“,
trijų korpusų plūgas ir kultivatorius,
vežimas guminiais ratais. Gręžimo
staklės ir kompresorius.
Tel. +370 688 80537
„Renault Scenic“: 1,9 l, 2001 m., TA
ir draudimas, kaina – 450 Eur. Nauja
„Audi 80“ benzino pompa.
Tel. 8 688 96725
„Renault Scenic“ visureigis: 2001 m.,
1,9 l dyzelis, 85 kW, rida – 145 000
km, TA iki 2022 m., kaina – 1300 Eur.
Tel. 8 626 79757
5 vasarinės padangos su ratlankiais
ir 3 be ratlankių, 14 dydis. 4 su lietais
ratlankiais, 14 dydis.
Tel. 8 689 26393
Lengvojo automobilio savadarbės
priekabos (viena – su dokumentais,
draudimu, be TA), kita – be dokumentų. Kaina – 600 Eur už abi, kitu
atveju, perkant atskirai – derinsime.
Tel. 8 686 66314

Nuoma
Išnuomoju kambarį Vytauto g. Kaina
– 80 Eur. Tel. 8 699 34792
Miesto centre, Taikos g. nuomojamas
butas su balkonu, terasa. Kaina –
200 Eur, 2 asmenims.
Tel. 8 616 48116

Išsinuomotų
Mama su dukra išsinuomotų 2 kambarių butą. Tel. 8 662 07201
Noriu išsinuomoti butą Druskininkuose ilgesniam laikotarpiui. Siūlyti įvairius variantus. Tel. +370 612 00993

Miškas, mediena, malkos
Parduodamos pušinės, beržinės
malkos: kapotos, rąsteliais, kaladėmis. Tel. 8 636 76029
Parduodamos įvairios medienos
malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Įvairūs daiktai
Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 cm x 1
m 50 cm, kaina – 40 Eur, moteriškas
dviratis – 25 Eur, vyriš-kas dviratis su
bėgiais, kaina – 70 Eur.
Tel. 8 616 48116
Siuvimo mašina „Singer“, brazilų
gamybos, televizorius „Philips“ su
priedėliu, austos vilnonės lovatiesės,
rusiška sulankstoma lovelė, pakabinami šviestuvai, koja minama siuvimo mašina. Tel. 8 630 87652
Parduoda senovinį patefoną, rašomąjį stalą – 15 Eur, kompiuterio kėdę
– 5 Eur. Tel. 8 682 40545
Rudos spalvos kilimas, 3 x 2 m,
kaina – 35 Eur. Šaldytuvas „Snaigė
RF270“, 2 kameros, A klasė, aukštis
– 1 m 45 cm, kaina – 75 Eur, kineskopinių TV „Panasonic“, „LG“ ir
TV priedėlio „TV STAR“, muzikinių
centrų „Akai“ ir „Philips“ distanciniai
pulteliai, Scart laidai – nuo 2 Eur,

mobiliojo telefono „Nokia“ įkrovikliai ir
ausinukės – 2 Eur, skaldelė trinkelių
klojimui: 1 maišas – 4 Eur (viso – 18
maišų), pakabinami šviestuvai – nuo
5 Eur, TV sieninis laikiklis – 6 Eur,
žurnalinis staliukas – 6 Eur, medžioklinis šautuvas „IŽH27 (12 kalibras
su medžiokliniu prožektoriumi) – 250
Eur. Diagnostinės juostelės gliukozei
nustatyti po 5 Eur. Tel. 8 686 43600
Parduodu geros būklės virtuvinį stalą, išmatavimai – 90 x 60 cm. Taip
pat geros būklės, dviejų durų sekciją:
198 x 70 x 36 cm. Tel. 8 682 21239
Paukščių narvelis, knygos: „Sveika
širdis tik per 30 minučių“, „Lietuvos
istorija“, „Meistrystės paslaptys“,
„Sveikos mitybos vadovas“, „Didžiosios praeities paslaptys“ ir „Didžioji
knyga apie Lietuvą“.
Tel. 8 689 26393
Nauja, indukcinė elektrinė viryklė,
kaina – 85 Eur, nauja televizoriaus
kambario antena – 15 Eur, lauko
palangės – 25 Eur, knygos-albumai
(Vilniaus universiteto, Kauno Žalgirio,
1920-1990 m. Kauno Teatro su nuotraukomis, 1984 m. 15 šalių madų
albumas su nuotraukomis, audinių
pavyzdžiais, labai vertingas ir kitos.
Vinilinės plokštelės. Tel. 8 662 10144
Nebrangiai parduodu apie 5 tonas
stambiai skaldytų betoninių kelio
bortų (markė M-300), tinkančių juostiniams pamatams įrengti.
Tel. +370 648 47564
Mikrobangų krosnelė, garų traukiklis,
medinės durys, televizorius su DVD,
televizorius, gruzdintuvė, vaikiškas
paspirtukas ir vežimėlis.
Tel. 8 675 57873
Vyriškas, rankinis laikrodis „Komandirskija“. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 620 43611
Malkinės sandėliukas, kokliai, lauko
tualetas (medinis), kreivuolių pavėsinė, lova (1 m 60 x 2 m) su čiužiniais,
spintelė. Tel. 8 656 38881 ir 8 605
61520
Minkšta, dvigulė lova su čiužiniu.
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 678 80644
Parduodu vienfazį elektros suvirinimo aparatą, kaina – 35 Eur, elektrinis
galąstuvas – 15 Eur.
Tel. 8 655 24025
Ketinė, rusiška krosnelė, naujas biotualetas, stalinė viryklė (dujinė), senas patefonas, gipso pakėliklis (galiu
ir išnuomoti). Tel. 8 604 65850

Žemės ūkio produkcija
Parduoda kviečius. Tel. 8 698 14440
Parduoda šviežias, skintas iš lauko
braškes, mažesnė nei turguje parduodamų uogų kaina.
Tel. 8 600 87188
Parduoda ančiukus. Tel. 8 683 32507
Parduoda vasarinius ir žieminius
kviečius, Vilkiautinio kaime.
Tel. 8 698 35361

tel. 8 698 19 494 (po pietų)
Reikalinga moteris, kuri galėtų pagelbėti namuose 3 kartus per savaitę.
Skambinti po 12 val. Tel. 8 625 27579

Rasta
Netoli Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos rastas mobiliojo ryšio telefonas
„Xiaomi Redmi“. Tel. 8 673 45659
Viečiūnuose, prie Jaunystės g. 3
namo rasti raktai. Tel. 8 628 45199

Pamesta
Pamestas telefonas „Nokia“ (atkarpoje nuo gaisrinės iki „Saulės“ mokyklos). Radusius labai prašau atsiliepti. Tel. 8 (313) 52067 ir 8 682 11059

Dovanoja
Atiduodamas nugriovimui kluonas ir
tvartas. Apie 200 geros būklės lapų
šiferio. Tel. 8 615 43483
Atiduoda apie 3 ha pievų šienavimui.
Tel. 8 620 47604
Atiduoda naudotą pakabinamą virtuvinę spintelę. Matmenys 60 x 31 x
67cm, balta. Tel. +370 601 68498
Dovanoju sodo žemę, nedidelis kiekis, pasiimti patiems.
Tel. 8 674 51009
2,5 mėn. rainą, gražią, mielą katytę.
Tel. 8 638 70199
4 mielus, žaismingus, gražius katinėlius. Tel. 8 628 11440
2 mėn. mielus kačiukus.
Tel. 8 638 70199
Dovanoju mielus 2 mėn. kačiukus,
juodai balti. Tel. 8 681 42788

Ieško darbo
Pareigingas, atsakingas 30 m. vyras
ieško papildomo darbo.
Tel. 8 607 68938
Ieškau valytojos darbo, galiu tvarkyti
namus, didelė patirtis.
Tel. 8 645 25413
Atsakingas 50 m. vyras ieško pagalbinio darbuotojo darbo.
Tel. 8 622 52291
2 kartus per savaitę galiu prižiūrėti
sodybas. Pats atvažiuoju.
Tel. 8 692 44465

Galiu prižiūrėti sodybą, pakrantę ar
poilsiavietę, ją paremontuoti. Nupjauti žolę, išvalyti ežero pakrantę,
išpjauti krūmus, nugenėti medžius.
Turiu savo techniką, įrankius.
Tel. 8 627 21409
Moteris ieško darbo slaugyti ligonius,
padėti jiems namų ruošoje, gali kartu
gyventi. Tel. 8 644 84291

Reikalinga
Reikalingas apdailininkas vidaus ir
išorės darbams atlikti.
Tel. 8 679 70312
Reikalingas meistras, galintis nugriauti ir išmūryti garažą.
Tel. 8 682 12917
Reikalingas meistras, galintis išmontuoti seną ir sumontuoti naują kaminą. Tel. 8 626 49968
Reikalinga slaugė, galinti prižiūrėti
senyvą moterį jos namuose. Teirautis

Centrui „Dainava“ reikalingas (-a) padavėjas (-a).
Informacija tel. (8 313) 59090
Įvairūs statybos darbai: pamatų liejimas, sienų
mūrijimas, stogų dengimas. Tel. 8 693 99456
ŠLAITINIŲ STOGŲ DARBAI, STOGŲ DENGIMAS, VISI
SKARDINIMO DARBAI. Tel. +370 610 72180

Ieško namų
Jaunas, labai gražus, meilus, tik
priklydęs katinėlis (baltos ir rainos
spalvų, ilgomis kojytėmis), glaudžiasi
Viečiūnuose. Gal kas galėtų pasiūlyti
namus ir draugystę šiam katinėliui?
Tel. 8 628 45199

Kita
Priimčiau gruntą sklypo išlyginimui
Druskininkuose. Tel. 8 686 67701
Priimčiau gruntą. Tel. 8 656 38881 ir
8 605 61520
Siūlo nusišienauti 4, 5 ha pievų Druskininkų sav., Liepiškių kaime, pasiimti
sugriebtą žolę šienui.
Tel. 8 610 70955
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Išaustas „Atgimimo“ mokyklos vilties audinys

„Atgimimo“ mokykloje jau daugelį metų mokslo metai baigiami pačių geriausių mokinių pagerbimo švente „Mokyklos viltis“/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Vaiva Gintutienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių
kalbos mokytoja
„Kiekvienas iš jūsų savo
kruopščiu darbu audžiate
ateities audinį, išsiuvinėtą vilties, meilės ir kilnios širdies
gijomis. Tik, prieš įdurdami
adatą į audinį, nepamirškite užmegzti mazgo. Mazgas
– pagrindas, kad audinys neiširtų. Šiandien visi kartu ausime „Mokyklos vilties“ audinį. Esu tikra, kad audinys bus
stiprus, nes kiekvienas labai
stengėtės į jį įpinti pačią įstabiausią savo darbo giją ir nepamiršote užmegzti mazgo“,
– „Atgimimo“ „Mokyklos vilties“ šventę pradėjo viena iš
renginio organizatorių, mokytoja Rovena Kvaraciejūtė.
Ne vienerius metus mokykloje mokslo metai baigiami pačių
geriausių mokinių pagerbimo
švente. „Mokyklos vilties“ idėjos
įgyvendintoja, direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Žėkaitė su komanda jau keturioliktus
metus nepritrūksta išmonės vis
kitaip organizuoti šią šventę.
Mokyklos direktorė Danutė Časienė, skelbdama šventės pradžią, akcentavo mokslo
ir mokymosi svarbą, padėkojo
mokyklos bendruomenei ir svečiams, palinkėjo visiems kartu
pasidžiaugti šios gražios šventės akimirkomis.
„Mokyklos vilties“ šventėje
mokiniai apdovanojami ne tik
„Vilties paukščių“ statulėlėmis,
kurias sukūrė menininkė Indrė
Svirskaitė, bet ir garbingomis
premijomis. Viena iš jų, mokyklos įkūrėjo ir pirmojo direktoriaus Domininko Viščinio premija, mokiniams teikiama nuo
1998 m., mokiniams ir mokytojams – nuo 2000 m. Šiais metais
ši garbės premija, mokytojų kolektyvo sprendimu, už ilgamečio vadovavimo mokyklai nuopelnus, kuriant gerą mokyklos
aurą, skirta mokyklos direktorei
D. Časienei, už nuoseklų ir atsakingą mokymąsi – 8b klasės

mokiniui Martynui Plukiui.
Seimo narys Zenonas Streikus įteikė ne tik D. Viščinio, bet ir
savo vardo nominaciją. Už puikų
mokymąsi, pareigingumą, atsakingumą, pagalbą klasės auklėtojai ir draugams ji skirta 7b klasės mokinei Patricijai Pileckaitei.
„Dėkoju, kad esate pavyzdžiu visiems“, – sakė Seimo narys.
Druskininkiečio Dariaus Šavolskio, Europos komisijos nario, premija skirta 8c klasės mokinei Miglei Labanauskaitei – už
kruopštumą, nuoseklų mokymąsi, aktyvų dalyvavimą projektinėse veiklose. Premiją įteikė Švietimo skyriaus vedėja
Diana Brown.
Viena iš šventės organizatorių,
mokytoja Valė Šmitienė paskelbė Mokyklos tarybos premiją
aktyviausiai mokinių savivaldos
narei – aštuntokei Geisvinai Kalėdaitei. „Tarp šių sienų teišlieka viltis“, – teikdama nominaciją palinkėjo mokytoja.
Aušros ir Tauro Česnulevičių
įsteigta premija už asmeninę
pažangą skirta 8a klasės mokiniui Martynui Ivaškai. Direktorės pavaduotoja ugdymui V.
Žėkaitė, skelbdama šią nominaciją, pasidžiaugė, kad mokinys sėkmingai įveikė nuotolinio
ugdymo iššūkius, yra pilietiškas
ir visada pasiruošęs padėti. A.
Česnulevičienė, įteikdama premiją, sakė, kad „vienus iššūkiai
sužlugdo, o stipriuosius pakylėja“. Ji palinkėjo nebūti gyvenimo
stebėtojais, o būti jo dalyviais –
tai svarbiausia.
Pakilias kalbas pakeitė ramūs
muzikos tonai – Juozo Čijunskio, respublikinio klarnetininkų
konkurso „Clarinetto virtuoso“
Grand Prix laimėtojo (mokytojas Vytautas Andriuškevičius), ir
akompaniatoriaus Dano Juškevičiaus atliekamas romantiškas
kūrinys. Juozui šiemet paskirta
„Lions“ moterų klubo premija už
meninius pasiekimus.
Audžiant simbolinį „Mokyklos vilties“ audinį, tradicinėmis
paukščio statulėlėmis apdovanoti geriausi aštuntokai: Liepa

Karlonaitė, Juta Šematovičiūtė,
Eitvilė Zuberniūtė, Vakarė Babkinaitė, Aidas Pečukevičius, Žygimantas Mantas Pipiras, Viltė
Slidziauskaitė, Monika Vaitkutė, Viktorija Nanartonytė, Rojus
Jokūbas Koviešnikovas. „Laimė
aplanko tuos, kurie daug dirba“,
– įteikdama statulėles, pastebėjo mokytoja Rima Pakalienė.
Dar daugiau gijų į „Vilties“ audinį įaudė pradinių klasių mokytojos Violeta Vaitukevičienė
ir Violeta Tamulionienė, pristatydamos savo mokinius: Arijų
Balčių, visus metus besimokiusį tik puikiai, ir Karolį Bučį, Lietuvos pradinių klasių olimpiadoje laimėjusį II-ą vietą. Statulėles
pradinių klasių mokiniams įteikė
direktorės pavaduotoja Aušra
Keturkienė. Arijus visus maloniai nustebino, atlikęs dainą japonų kalba ir tarsi nukeldamas
visus į tolimąją Japoniją. Šią
dainą jis dainavo tarptautinėje
Č. Sugiharos konferencijoje.
„Mokyklos vilties“ apdovanojimus už puikų mokymąsi, atsakingumą, iniciatyvumą gavo visas
būrys penktokų: Elzė Skausmenytė, Jorūnė Katauskaitė, Silvija
Matulevičiūtė, Kotryna Veščiovaitė , Ernesta Frėzaitė, Smiltė
Grigaitė, Karina Bielskaitė, Urtė
Baležentytė, Greta Januškaitė ir
Gabija Augustauskaitė. Įteikdama „Vilties paukščių“ statulėles,
mokytoja Staselė Kirklauskienė
palinkėjo stipriai laikyti savo vilties paukštę...
Pristatydama šeštokus, mokytoja Lijana Lukošiūnienė nominantus pavadino „Tėvelių ir
mokytojų viltimis“. Tai – Viltė
Akstinaitė, Justina Plukytė, Milena Juodeškaitė, Povilas Savonis, Gytė Vaicekelionytė, Gustė Traigytė, Gabrielė Dos Anjos
,Juta Januškaitė ir Augustas
Navickas.
Kitą geriausiai besimokančių
šeštokų grupę pasveikino ilgametis Mokyklos tarybos narys
Edgaras Suchanekas. „Vilties
statulėlėmis“ džiaugėsi Agota Granatauskaitė, Tomas Degutis, Emilija Krušaitė, Gabrie-

lė Suchanekaitė, Benas Šukys
ir Aistis Jaskelevičius.
Septintų klasių geriausieji –
Goda Savukynaitė, Gustas Simonaitis, Klevita Katauskaitė,
Kamilė Balevičiūtė, Livija Jurgionytė ir Brigita Voverytė.
Besibaigiant šventei, mokytojos Ronatos Balkaitienės ir Jorūnės Keturkytės atliktos dainos
visus šventės dalyvius nudžiu-

gino puikia vasariška nuotaika.
Mokyklos direktorė D. Časienė,
baigdama šventę sakė: „Laikas
gražiausiai bėga mokykloje, nes
šalia srovena jaunystė...“
Statulėlės išdalintos, „Vilties“
audinys išaustas ir sutvirtintas
kruopštaus darbo, žinių ir pasiekimų mazgu, kuris yra kiekvieno
mokinio įvairiaspalvio ateities
audinio pamatas.

Mokyklos įkūrėjo ir pirmojo direktoriaus D. Viščinio premija šiemet skirta mokyklos direktorei D. Časienei ir 8b klasės mokiniui Martynui Plukiui, ją įteikė Seimo narys Z. Streikus/Roberto Kisieliaus nuotrauka

